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Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s, websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde
Ook jij deelt Koksijde massaal op sociale media. Tij-dingen pikt er hier
maandelijks een aantal uit! Heb je een leuke foto of filmpje?
Deel ze met ons via Instagram (#igKoksijde) of Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/
koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Lander Van Hove
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
dienst communicatie
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove, Sofhie Legein en
Marie Godderis – tenzij anders vermeld
Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse
Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes,
Marie Godderis, Maarten Vandenbroucke,
Isabelle Deshayes, Sofhie Legein,
Jan Huyghe en Quirien De Laender

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar (niet in
augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,50 euro (tot eind
2019) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding
“Abonnement Tij-dingen –tot eind 2019”
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00:14 en 12:39
00:52 en 13:16
01:29 en 13:53
02:08 en 14:31
02:47 en 15:10
03:29 en 15:51
04:13 en 16:37
05:02 en 17:28
06:01 en 18:32
07:15 en 19:48
08:28 en 20:57
09:36 en 22:01
10:41 en 23:02
11:41 en 23:58
12:34
00:48 en 13:21
01:34 en 14:04
02:18 en 14:45
03:00 en 15:25
03:41 en 16:04
04:21 en 16:42
05:01 en 17:20
05:42 en 18:01
06:28 en 18:49
07:23 en 19:47
08:23 en 20:48
09:22 en 21:46
10:20 en 22:41
11:14 en 23:33
12:04

07:02 en 19:22
07:42 en 20:01
08:22 en 20:42
09:02 en 21:23
09:44 en 22:06
10:26 en 22:50
11:11 en 23:37
12:00
00:30 en 12:54
01:28 en 13:54
02:29 en 14:56
03:33 en 16:04
04:46 en 17:26
05:59 en 18:31
06:55 en 19:21
07:42 en 20:05
08:25 en 20:47
09:07 en 21:28
09:46 en 22:08
10:24 en 22:47
11:00 en 23:26
11:35
00:07 en 12:12
00:51 en 12:57
01:41 en 13:53
02:35 en 14:52
03:30 en 15:51
04:26 en 16:51
05:23 en 17:52
06:19 en 18:48

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
* De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de
week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags
* Overdag, behalve op weekend- en
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor
Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is
bereikbaar op zaterdag, zondag en
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het
betalend oproepnummer 0903 39 969. Tijdens
de wachtdienst is de behandeling beperkt tot
het urgente karakter van de aandoening. Dit
betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde:
www.koksijde.be
Voor alle vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, etc. bel je het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we je verder of verbinden we je door met
de gewenste dienst.
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De Ronde van Koksijde
Deel jouw mening en samen
maken we Koksijde nog beter.
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Meer dan zomaar een
vakantiejob. Hoofdmonitor Amber
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Activiteiten in
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In Trefpunt op Focus:

Zomerprogramma in de kijker
Het belooft opnieuw een boeiende zomer te worden in Koksijde.
Trefpunt zet een aantal van onze zomeractiviteiten in de
kijker. Op 29 en 30 juni staat Oostduinkerke in het teken van
de Garnaalfeesten. De 70ste grote folkloristische Garnaalstoet
is het hoogtepunt van het feestweekend. Ook de iconische
LEGO® blokjes overspoelen deze zomer Koksijde. Dat en nog
veel meer maakt van Koksijde the place to be. De reportage
gaat op antenne op woensdag 19 juni na het nieuws van 18 uur.
Herbekijk de aflevering ook via www.koksijde.be/trefpunt.

Foto’s van
Koksijdeverbeeldt.be
Op de foto zie je een groepje Franstalig personeel van de
katholieke home Joie et Santé. Op die plek staat nu de
jeugdherberg in Oostduinkerke. Vooraan zitten verpleegster Gisèle
Gérard en onderwijzeres Monique Mourin, naast en achter hen drie
monitrices. Monique gaf er les van 1950 tot 1959.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in
Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de
beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be.
Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt,
Twitter.com/whverbeeldt

Gratis infosessies voor ondernemers over
sociale media en Instagram
Hoe maak je een bedrijfsaccount? Hoe vaak post je een foto op Instagram? En welke foto’s gebruik je het
best? Benieuwd hoe je hashtags gebruikt? Leer het tijdens de eerste workshop op 12 juni.
Het gemeentebestuur organiseert dit jaar
verschillende gratis infosessies voor ondernemers
over sociale media. Twee sessies Instagram voor
beginners op 12 juni en 18 september, een sessie
Social media voor KMO’s op 3 oktober en een
sessie Adverteren op Instagram (gevorderden) op
6 november.
Praktisch
De infosessie op 12 juni start om 20 uur.
Achteraf biedt het gemeentebestuur nog een
drankje aan. Locatie: Delvauxzaal, gemeentehuis
Koksijde, Zeelaan 303. Schrijf je nu al in voor de
eerste workshop via economie@koksijde.be, want
het aantal deelnemers voor elke sessie is beperkt.

De burgemeester aan het woord
Juni. De maand waarin de studenten alles uit de kast halen – inclusief boeken met een te grote laag stof op om een zorgeloze zomer tegemoet te gaan. Juni. De maand waarin we ofﬁcieel de zomer verwelkomen.
En juni is ook de maand van de Garnaalfeesten. Een absolute topper in Koksijde.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt.
Onze paardenvissers behoren tot het Immaterieel
Cultureel Erfgoed van de Mensheid.
De Garnaalfeesten zijn eigenlijk de climax van alles
wat rond dit erfgoed gebeurt. Dit jaar regisseren
Frieda Vanslembrouck en Johan Bouttery – voor de
eerste keer – de Garnaalstoet. En ik ben er zeker van
dat ze voor een mooie afsluiter van de feesten zullen
zorgen. Bekijk zeker ook eens onze paardenvissers
terwijl die op garnalen vissen. De data vind je op
visitkoksijde.be. Meer dan de moeite waard.”
T-d: Juni is ook de maand van de kermis in
Koksijde-Dorp?
Burgemeester: “Inderdaad. De kermisfeesten zorgen
voor een ontspannend moment in de maand
waarin het voor de studenten alle hens aan dek is.
Op zaterdag 8 juni koppelen we de opening van
de kermis aan de inhuldiging van het Hegerplein.
Twee feestelijke momenten die perfect in elkaar
overvloeien.”
T-d: In een ander monument van Koksijde – de
Duinenabdij – start binnenkort een nieuwe expo?
Burgemeester: “Ja. In de expo Bouwen voor
de eeuwigheid spit het Abdijmuseum de
bouwgeschiedenis van de Duinenabdij uit.
De bouwabten en ambachtslui hebben letterlijk
bergen verzet om de abdij te bouwen. Je ontdekt
hoe de mensen van vroeger bouwden en wat de
raakvlakken met onze huidige bouwtechnieken zijn.
De expo begint op zaterdag 22 juni.

Eén van de blikvangers is de maquette in lego van
de Duinenabdij. En deze zomer zal het CasinoKoksijde
overspoeld worden door legoblokjes.
Zeker langskomen.”
T-d: Het twintigste seizoen van c.c. CasinoKoksijde
komt eraan?
Burgemeester: “De tijd vliegt. Ik ben nog altijd trots
dat Koksijde over een cultureel centrum met zoveel
faciliteiten beschikt. Elk jaar bieden we een mooi
programma aan dat zowel voor eigen inwoners als
mensen uit de bredere regio aantrekkelijk is.
Het Casinoteam zit nog altijd vol ambitie en wil
zich elk jaar overtreffen. De verkoop van de
abonnementen start al op 4 juni. Wacht niet te lang,
want de tickets vliegen de deur uit.”
T-d: En binnenkort houdt Koksijde zijn eigen ronde?
Burgemeester: “Dat klopt. Met de ronde van Koksijde
leggen we ons oor te luister bij de Koksijdenaar.
Voor Lokaal bestuur Koksijde is het geluk van al zijn
inwoners en bezoekers van groot belang en de
voorbije jaren werden heel wat zaken gerealiseerd.
We zijn er ons wel van bewust dat we moeten blijven
innoveren en investeren. Dit concretiseren we in een
meerjarenplan voor de periode 2020–2025. We willen
dit niet doen zonder jouw stem hierin te horen, want
samen maken we Koksijde nog fascinerender!”

De Garnaalfeesten op 29 en 30 juni: een hoogtepunt op de Koksijdse kalender

De ronde van Koksijde
jij: inspirerend - samen: fascinerend

Van 1 tot 30 juni geeft Koksijde jou de kans om je ideeën of wensen te delen over een hele reeks thema’s.
Die ideeën moeten ons inspireren om een beleid uit te werken dat nog dichter bij de mensen – en vooral
bij jou – staat.
Voor Lokaal bestuur Koksijde (gemeente en Sociaal Huis) is het geluk van al zijn inwoners en bezoekers van
groot belang. De voorbije jaren werden heel wat zaken gerealiseerd. We weten dat we moeten blijven
innoveren en investeren en concretiseren dit in een meerjarenplan voor de periode 2020–2025.
We willen dit niet doen zonder jouw stem hierin te horen, want samen maken we Koksijde nog
fascinerender. Daarom stellen we je vragen over een aantal onderwerpen.
Je krijgt de kans krijgt om vrijuit voorstellen te doen.

1. Allemaal mee in Koksijde
Informatie en participatie
2. Ontspannen in Koksijde
Vrije tijd, sport en cultuur
3. Koksijde voor de toekomstige generaties
Klimaat en duurzaamheid
4. Vlot verplaatsen in een aantrekkelijk Koksijde
Mobiliteit en openbare werken
5. Thuis in Koksijde
Wonen en woonomgeving
6. Ondernemend en toeristisch Koksijde is een troef
Ondernemen en toerisme
7. Gezond en zorgeloos samenleven in Koksijde
Gezondheid, zorg, samenleven en welzijn
Wil je deelnemen?
Surf dan snel naar:
www.koksijde.be/derondevankoksijde
en vul de bevraging in.

Ontmoet mensen
uit je buurt
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten?
Wil je andere mensen uit Koksijde leren kennen?
Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan een
verre vriend? Kom dan op woensdag 5 juni naar de
Rozenkrans (feestzaal school Albert I-Laan 54).
Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.
Inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Ook als mantelzorger moet je er eens uit
Mantelzorgers hebben vaak een heel druk leven, waardoor ze soms
te weinig aandacht besteden aan hun eigen gezondheid. Ook al is er
minder tijd voor koken en eten, toch heeft je lichaam verse en gezonde
voeding nodig.
Eveline Depoorter, diëtiste in az West en Petra Blomme,
nutritieverpleegkundige in az West, geven antwoord op deze vragen:
-

Waaruit bestaat goede voeding?
Verandert onze voedingsbehoefte door te verouderen?
Moeten senioren powerfoods eten?
Wat met opgelegde diëten?
Hoe onderstaat ondervoeding?

Afspraak op maandag 3 juni van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Sociaal Huis bedankt alle mantelzorgers
23 juni is dag van de mantelzorger

Sommige mensen zorgen 1 uur per week voor iemand, anderen wekelijks 168 uur. De ene zorgt voor iemand
met lichamelijke klachten, de andere voor iemand met psychische problemen. De ene mantelzorger
woont in bij de zorgvrager, de andere niet. Sommigen helpen in het huishouden, anderen helpen wassen
en aankleden, doen de financiën, houden zich bezig met het papierwerk of zorgen voor vervoer. Heel wat
mensen zijn duizendpoten en doen het allemaal. Hoe verschillend elke situatie ook is, al deze mensen zijn
mantelzorger.
Zondag 23 juni is een dag van erkenning omdat al deze mensen een
belangrijke rol in onze samenleving vervullen en veel waardering
verdienen. Zonder mantelzorgers zouden veel zorgbehoevenden niet
thuis blijven wonen.
Het Sociaal Huis bedankt daarom alle mantelzorgers en staat altijd klaar
om te helpen bij vragen over mantelzorg. Ook in het mantelzorgcafé
De Luisterschelp zijn mantelzorgers elke eerste maandag van de maand
welkom (van 14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis).
Info: Katrien Debruyne - 058 53 43 19
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Doe mee met de
sportdagen voor senioren

Want sporten is gezond op elke leeftijd
Dinsdag 11 juni 2019 – Zitbankenwandeling
Ongeveer drie kilometer aan een traag tempo. Ook mensen
in rolwagen (met begeleider), rollatorgebruikers of personen
die een armsteuntje willen gebruiken, kunnen deelnemen.
Vertrek om 14.30 uur aan het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan
34 in Koksijde. Tussenstop in WZC Noordduin met drankje
aangeboden door de seniorenadviesraad. Deelname is gratis.
Dinsdag 11 juni 2019 - Petanquetornooi
Het tornooi vindt plaats in de Bolledroom (sportpark Hazebeek) en start om 13.45 uur. Individuele deelname
is mogelijk, ervaring is niet vereist. Deelnemen kost 2 euro, verzekering en drankje inbegrepen. Clubleden
schrijven zich in via de verantwoordelijke van hun vereniging.
Woensdag 12 juni 2019 - Fietsen
Ongeveer 30 km aan een gezapig tempo langs rustige weggetjes met begeleiding. Vertrek om 14 uur aan
de zaal voor vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp). Om 13.30 uur verzamelen. Tussenstop met drankje
aangeboden door de seniorenadviesraad. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. Deelnemen kost
2 euro, verzekering en drankje inbegrepen.
Schrijf je voor 8 juni in: voor het fietsen: dany.asseman@telenet.be; voor de petanque: claro@scarlet.be
(Roger Claes); voor de wandeling: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 42

Je bent nooit te oud om bij te leren
Levenslang leren voor senioren

De informatisering zet zich door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale trein
springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet. Om dit te voorkomen, biedt Koksijde cursussen
aan om de nieuwe media (smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor absolute
beginnelingen. Een overzicht:
Dagelijks gebruik van de pc (beginners): maandagvoormiddag - van 9/9/19 tot 25/11/19
Smartphone/tablet/android (deel 2): maandagnamiddag - van 9/9/19 tot 25/11/19
Smartphone/tablet/android (deel 1- beginners): woensdagvoormiddag - van 11/9/19 tot 27/11/19
iPad/iPhone (deel 1): woensdagnamiddag - van 11/9/19 tot 27/11/19
Vind je weg in online diensten: vrijdagvoormiddag – van 13/09/19 tot 18/10/19
Vind je weg in online diensten (deel 2) – van 25/10/19 tot 06/12/19
De gemeente biedt ook taalcursussen aan:
Spaans voor senioren - Oostduinkerke – Erfgoedhuis
Spaans (niveau 2): dinsdagvoormiddag – van 10/9/19 tot 26/05/20
Spaans spreekatelier (beginners): dinsdagnamiddag - van 10/9/19 tot 14/01/20 en 21/01/20 tot 26/05/20
Nederlands voor anderstalige senioren - Koksijde- W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
Maandagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 4 (9/09/19 – 14/01/20 en 21/01/20 – 27/05/20)
Dinsdagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 2 (10/09/19 – 15/01/20 en 22/01/20 – 28/05/20)
Donderdagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 3 (12/09/19 – 17/01/20 en 24/01/20 – 30/05/20)
Vrijdagvoormiddag: 09.30-11.45 uur – groep 1 (13/09/19 – 18/01/20 en 25/01/20 – 31/05/20)
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde - 058 53 43 42
Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be
Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel mee.

Bescherm jezelf
tijdens een hittegolf
De zomer is in aantocht en daar kijk je zeker naar uit. Een fietstocht,
een dagje aan zee met de (klein)kinderen, een barbecue of
misschien een flinke schrobbeurt van je tuinterras. Allemaal veel
leuker bij prima weer. Maar wat doe je als die zalige zomerbries een
hittegolf wordt? Blijf alert en voorkom uitdroging, hittestress of een
hitteslag.

Vijf tips om een hittegolf te overleven

1. Drink regelmatig, ook al heb je geen dorst. Water blijft de beste
keuze. Alcohol, koffie en gesuikerde frisdranken zijn niet geschikt.
Zien drinken, doet drinken. Een handige tip als één van je
huisgenoten méér moet drinken. Geef dan ook zelf het goede
voorbeeld.
2. Eet voldoende, ook als je je minder hongerig voelt door de
warmte. Fruit eten is een goed idee. Dat smaakt altijd.
3. Zorg voor afkoeling en verfrissing. Probeer de hitte uit je huis te houden door goede zonnewering te
gebruiken. Draag lichte, katoenen kleding. Verfris je voorhoofd regelmatig met een vochtige doek.
Of neem een frisse douche.
4. Doe het rustig aan tijdens hittepieken. Leef op een trager ritme: een siësta mag. Vermijd (zware)
lichamelijke inspanningen. Heb je iets gepland? Stel dat dan uit tot de grootste hitte voorbij is.
5. Blijf uit de zon. Ga je toch naar buiten, kies dan voor schaduwrijke plekjes. Smeer je goed in en draag
een hoofddeksel en een zonnebril.
Info: www.health.fgov.be – www.irceline.be (info over ozonconcentratie)

Oppas aan huis zoekt extra vrijwilligers
CM-Oppas aan huis is één van de diensten die het mogelijk maken dat chronisch zieke mensen, personen
met een beperking of zorgbehoevende ouderen in de vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.
De oppasdienst wil zoveel mogelijk zorgbehoevenden en hun mantelzorgers helpen. Daarvoor zijn
vrijwilligers een onmisbare schakel.
Als een mantelzorger boodschappen wil doen, vrienden opzoekt of er gewoon even tussenuit wil, komt een
vrijwilliger aan huis om de zorg even over te nemen. De vrijwilliger biedt gezelschap en toezicht. Hij/zij zorgt
voor een aangename tijdsbesteding, helpt bij beperkte verplaatsingen in en rond het huis of neemt een
aantal zorgtaken op (bv. maaltijden opwarmen, helpen bij het eten, helpen bij toiletbezoek).
Word zelf vrijwilliger
Heb je wat tijd vrij? En wil je die zinvol invullen? Dan is vrijwilliger worden bij CM-Oppas aan huis jouw
kans. Als vrijwilliger kies je zelf waar, wanneer en hoe vaak je oppast. Je bent verzekerd, krijgt vorming en
begeleiding en ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding.
Meer info: www.cm.be/over-cm/vrijwilligers

Potvis Valentijn werd opgegraven en
overgebracht naar UGent
In mei werd potvis Valentijn van Sint-André opgegraven. De werken trokken heel wat belangstelling.
Zowel de mensen van de pers als het publiek lieten zich niet afschrikken door de geurhinder.
Het team van de Vakgroep Morfologie van de Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent onder leiding
van Prof. dr. Pieter Cornillie werkte stevig door om de potvis op te graven en mee te nemen naar hun
campus. Daar maken ze Valentijn museumklaar. Binnen een paar jaar keert het skelet van de 17 meter
lange potvis terug naar onze gemeente, hij krijgt een plekje in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Het museum zal daarvoor verbouwingen ondergaan.
Met werktuigen van de walvisvaarders
Bij het versnijden van de resten van Valentijn, werkte het team van de UGent met werktuigen zoals
die vroeger ook door walvisvaarders werden gebruikt. Niet minder dan vijf walvisflensmessen en drie
spademessen werden ingezet, naast twee hydraulische graafkranen. Een team van vier wetenschappers
was de hele week aanwezig. Ze werden bijgestaan door een achttal specialisten (naast morfologen ook
pathologen en archeozoölogen). Vijftien personen zetten zich in voor het versnijden van de resten van
de potvis. Daarna wordt het skelet maandenlang ondergedompeld in een vloeistof, zodat de beenderen
worden ontdaan van alle zachte resten.
In de laatste fase zorgt het team van de vakgroep morfologie voor de samenstelling van het skelet.
Hun collega’s van het Gents Universiteitsmuseum worden betrokken voor de presentatie van Valentijn in het
NAVIGO-museum. Verwacht wordt dat de potvis binnen drie jaar terugkeert naar Koksijde.
Info: www.navigomuseum/potvisvalentijn

Wie archeologie zegt in Koksijde,
denkt Abdijmuseum

Kom naar de Archeologiedagen op 14, 15 & 16 juni
Want dit zijn hoogdagen voor al wie graag met geschiedenis bezig is.

Vrijdag 14 juni – Rondleiding Van depot tot expo
Maak zelf mee - achter de schermen – hoe de opbouw van de tentoonstelling Bouwen voor
de eeuwigheid verloopt. Je bekijkt zowel het ondergrondse depot van het museum, als de
tentoonstellingsruimte in volle opbouw.
Schrijf je nu in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. De toegang bedraagt 7 euro.
Het start om 19.30 uur. Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde.
Zaterdag 15 juni – Rondleiding Zandlopers (7-12 j.)
Trek samen met een gids naar de plaats waar ooit de grote Duinenabdij pronkte! Door zelf voorwerpen op
te graven, leer je wat archeologie is en leer je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga je
naar het museum: verkleed als monnik volg je het leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij.
Schrijf je nageslacht nu in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Deze gidsbeurt is inbegrepen in
de prijs van je museumticket. Start om 14.30 uur. Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2,
Koksijde.
Zondag 16 juni – Lezing: Wonen aan de Vlaamse
kust, 1300 jaar geleden. Een vroegmiddeleeuwse
nederzetting en een grafveld in Koksijde
Op 22 december 2016 vond een arbeider, op de
werf van het nieuwe politiekantoor, fragmenten van
een menselijk skelet. Niemand dacht dat men er een
vroegmiddeleeuwse begraafplaats met een vijftigtal
graven zou vinden én de resten van een nederzetting
met restanten van gebouwen van meer dan 13 eeuwen
oud. Het agentschap Onroerend Erfgoed stond in
voor de archeologische opgravingen en heeft nu het
onderzoeksrapport volledig klaar.
Op zondag 16 juni om 10.30 uur organiseren de gemeente
Koksijde en het agentschap Onroerend Erfgoed deze
lezing in het Sociaal Huis. Schrijf je nu in via
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.
De toegang is gratis.
Locatie: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde.
© Kris Vandevorst

Ruïnes koesteren

Het Prinsenkasteel in Grimbergen

Het behoud, het beheer en de ontsluiting van ruïnes is
niet eenvoudig. Om een groter draagvlak te bekomen
voor deze stille, kwetsbare getuigen van de tijd,
sloegen Monumentenwacht en het Abdijmuseum Ten
Duinen de handen in elkaar. Ondertussen zijn er al drie
activiteiten onder de noemer Ruïnes, bouwstenen van
de tijd georganiseerd. En er staan er nog twee op het
programma: op 6 juni bij de Kasteelruïne Ter Elst in Duffel
met als thema Preventieve Conservering en op 15 juni
in het Prinsenkasteel in Grimbergen met focus op het
ambachtelijk bouwbedrijf. Elke erfgoedfan is welkom.
Info: www.tenduinen.be

Wat als… je de expo Bouwen voor de
eeuwigheid bezoekt?
In de 13de eeuw startte de abdijgemeenschap met wat één van de grootste bakstenen bouwprojecten in
de streek zou worden. Op 22 juni opent de tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid en die loopt nog
tot 5 januari 2020. Wat als jij deze expo zou bezoeken? We geven je acht goede redenen.
Wat als… de Duinenabdij in LEGO® blokjes zou gebouwd zijn?
Jan Gillis is legobouwer bij de firma Amazings die door LEGO® erkend is als officiële bouwer in de Benelux.
Het duurde een half jaar om deze maquette te bouwen en we begrijpen waarom. Het werd een
meesterwerk. Tussen 12 juli en 25 augustus wordt Koksijde nog meer ondergedompeld in LEGO®, tijdens het
evenement Koksijde bouwt met LEGO® blokjes in c.c. CasinoKoksijde.
Wat als… er nog geen automatische bouwkranen bestonden?
Nadat de steenhouwers de natuurstenen afwerkten, werden ze op de voorziene locatie gemonteerd.
Stukken van 40 kg droeg één persoon naar boven. Voor de zwaardere elementen waren hulpwerktuigen
nodig. Ontdek de technieken die ze gebruikten.
Wat als… je de juiste internationale connecties had?
De Duinenabdij had vrijstellingen van tol voor transport van bouwmaterialen en handelswaren over zee– en
waterwegen. Ontdek in de tentoonstelling waar de monniken hun materialen aankochten.
Wat als… je in de middeleeuwen plots gigantische hoeveelheden hout en stenen nodig had?
Een gigantisch bouwproject als de Duinenabdij heeft een enorme impact gehad op het milieu. Hout en
natuursteen werden in grote hoeveelheden aangevoerd. Dankzij onderzoek kent het Abdijmuseum enkele
bossen waaruit het hout gehaald werd. En ook uit welke streken de stenen aangevoerd werden.
Wat als… pepermolens eigenlijk gefabriceerd worden door miniatuurmannetjes?
Rob Buelens is een aanstormend talent in de kunstwereld. In het Abdijmuseum exposeert hij met één van
zijn handelsmerken: miniatuurkunstwerken. Je ziet hoe een hele bende mannetjes iets groots opzetten,
bijvoorbeeld een pepermolen.
Wat als… de vrachtwagen pas in de 19de eeuw zou uitgevonden worden?
Hoe geraakten die kolossale bouwelementen op de werf van Ten Duinen? Op een of andere manier is het
antwoord steeds: met brute man- en dierkracht. Bouwen in de middeleeuwen was beslist niet voor doetjes.
We tonen je beenbreuken, die mogelijk het gevolg waren van werfongevallen.
Wat als… je anoniem wil blijven?
Het is vaak moeilijk om te achterhalen welke mensen de abdij bouwden. Vaak werkten ze anoniem.
Toch vinden we hier en daar subtiele stempels terug op collectiestukken.
En de bouwabten, tja, die deden duidelijk hun best om
letterlijk hun stempel te drukken op stenen, in boeken of
in tegels. In de expo zie je een fantastisch handschrift,
besteld door abt Jan Crabbe. Op een prachtige prent
staat een bouwstelling.
Wat als… de stenen van de Duinenabdij plots voor het
rapen zijn?
De al gehavende abdijsite werd gesloten en veranderde
in een open steengroeve. Wat deed de abdij met al die
stenen? Waar kwamen die terecht? Veel huisjes in de
omgeving werden in baksteen van de oude abdij gezet,
maar er waren nog oudere en grotere bouwprojecten
waarvoor de stenen dienden. Ook hierover kom je meer
te weten in de expo.
Info: abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50
www.tenduinen.be

Ga in dialoog met George Grard

Lijf & Beeld – expo in Kunstencentrum Ten Bogaerde
Bekijk hoe sleutelwerken van George Grard (1901–1984) worden
verbonden met sculpturen en installaties van actuele kunstenaars.
Hierbij plaatsen alle kunstenaars het menselijk lijf centraal. Op zaterdag
22 juni start de tentoonstelling Lijf & Beeld – In dialoog met George Grard
in Kunstencentrum Ten Bogaerde. De expo loopt nog tot 22 september.
Met Laure Forêt, George Grard, Susanna Inglada, Athar Jaber,
Enrique Marty, Stefan Papco, Peter Rogier en Anne Wenzel.
Mis zeker de nocturnes niet.
Praktisch
Opening van 22 juni tot 22 september 2019
- Gesloten op maandag
- Zaterdag: 14–18 uur
- Zondag tot vrijdag: 10–18 uur
W
- Nocturnes tot 21 uur op dinsdag 9 en 23 juli & 6 en 20 augustus NIEU
Info: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde - Een tentoonstelling
door de gemeente Koksijde met curator Els Wuyts in samenwerking met
Stichting Grard.

Iedereen dichter? Astrid Haerens zoekt jou
Beste inwoner van Koksijde,
Ik ben Astrid Haerens. Ik woon in Brussel waar ik werk als schrijver en dichter. Voor het literair project Iedereen
Dichter trek ik deze lente naar de Westhoek. Ik wil graag de streek verkennen, op zoek naar ontmoetingen
en verhalen, naar gesprekken met mensen uit de buurt. Ik bezoek acht gemeenten: Koksijde, Houthulst,
Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne, De Panne, Lo-Reninge en Alveringem.
Zo zal ik proberen om, samen met de bewoners, het verborgene van de streek bloot te leggen en in
gedichten te gieten. Deze gedichten vormen later een online poëzieplattegrond van de streek.
Maar om te schrijven over de gemeente, heb ik jullie hulp nodig!
Op zondag 30 juni kom ik naar Koksijde. In de voormiddag installeer ik me in café El Dia
(Koksijde-Dorp). In de namiddag ga ik naar het strand Sint-André.
Ik ben op zoek naar mensen die me wat vertellen over de streek, de mensen, het landschap, het leven.
Heb jij zin om bij een kop kofﬁe of een pintje kennis te maken? Iets te komen vertellen over het verborgene
in Koksijde? Of om me op sleeptouw te nemen door je buurt?
Kom zeker langs.
Meer informatie vind je op www.iedereendichter.be of via haerensastrid@gmail.com.
Tot binnenkort!
Grote groet,
Astrid
P.S. Dit is een project van Achthoek in samenwerking met het Poëziecentrum.

Mis je kans niet om drie
prachtige bunkers te ontdekken
Steunpunt Graf - Noordduinen
De Noordduinen ken je waarschijnlijk van de jaarlijkse cyclocross. Maar wist je dat er ook bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog liggen? Vanop de top van de duinen kijkt een personeelsbunker uit op de Britse
Militaire Begraafplaats. Iets verder, verscholen onder het zand en tussen de struiken, ligt een grote VFmachinebunker. Vind je hem? Of heb je de hulp nodig van een kenner?
Een gids neemt je mee op een korte wandeling in de Noordduinen. Ondertussen vertelt hij je alles over de
bouw en de functie van de bunkers.
Steunpunt Panther - James Ensorlaan
Een beetje verloren, in de omgeving van de Hoge Blekker en in het midden van een residentiële villawijk,
ligt een monumentale bunker van het type R612. Tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde deze bunker
tot het Steunpunt Panther. Bezoek hem voor hij onder het zand verdwijnt.
Een gids geeft, doorlopend, een korte toelichting bij de bouw en de functie van de bunker.
Praktisch
De bunkerdag vindt plaats op zondag 9 juni. Gratis toelichting door gids:
• zuidelijke Noordduinen
- om 10, 10.45, 11.30, 14, 15 en 16 uur (duur: 30-40 minuten)
- schrijf je op voorhand in, ten laatste op donderdag 6 juni: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40
- afspraak aan de ingang van de Noordduinen, Robert Vandammestraat t.h.v. huisnummer 65,
recht tegenover de Britse Militaire Begraafplaats
• James Ensorlaan
- doorlopend van 10-12 uur en van 14-16.30 uur
(duur: 10-15 minuten)
- inschrijven is niet nodig
- afspraak op het einde van de James Ensorlaan
Meer informatie over Bunkerdag op andere locaties langs de
kust vind je op www.raversyde.be.
De Europese bunkerdag is een samenwerkingsproject in het
kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed, met de
steun van het programma Creative Europe van de Europese
commissie.

Help iemand met jouw bloed
Bloed kan maar 42 dagen bewaard worden in zijn natuurlijke vorm. Daarom is het belangrijk dat er heel
regelmatig bloed wordt gegeven. Ook in onze gemeente. Het vraagt minder dan een uur van je tijd en je
helpt er drie mensen mee. Kom zeker langs. En achteraf krijg je nog een drankje en een geschenkje.
Dagelijks hebben mensen bloed nodig
Ben je al 18 en nog geen 71 jaar? Aarzel dan niet om bloed te geven.
Je redt er mensenlevens mee. Je hebt 70 % kans ooit een bloedproduct
nodig te hebben in je leven. En toch geeft amper 3 % van de bevolking
zelf bloed. Ontnuchterende cijfers, die meteen duidelijk maken waarom
het zo belangrijk is om jezelf te melden als bloeddonor.
•
•
		
•
		

Woensdag 5 juni, Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg
Woensdag 12 juni, Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal
(Strandlaan)
Donderdag 20 juni, Koksijde-Dorp, 17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje
(Kerkstraat)

Leerlingen van
de WAK tonen
hun creaties
Juni is de maand waarin de leerlingen van de
Westhoekacademie hun werk van het afgelopen
jaar tonen aan het publiek. De expo’s bieden
een mooi overzicht van hun creaties. Iedereen is
welkom op de vernissages.
Dit zijn de vernissages en openingsmomenten:
• Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan)
Vernissage op vrijdag 14 juni om 17 uur. Open op zaterdag 15 en zondag 16 juni van 14 tot 18 uur.
• Middelbare graad en initiatie volwassenen, hogere Graad en specialisatiegraad ateliers en De Gaanderij
(hoofdgebouw, Veurnelaan 109, 8670 Koksijde)
Vernissage op vrijdag 21 juni om 19 uur. Open op zaterdag 22 en zondag 23 juni van 14 tot 18 uur.
• Afstudeerprojecten, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan)
Open op zaterdag 22 en zondag 23 juni van 14 tot 18 uur.
Info: westhoekacademie@koksijde.be – 058 53 27 00 – c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde

Edward van Marsenille opent
internationaal orgelfestival
De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk vormt het decor voor een prestigieus orgelfestival met toporganisten
uit binnen- en buitenland. Het Australian Chamber Choir is één van de special guests.
Organist Edward Van Marsenille verzorgt het openingsconcert op maandag 1 juli. Edward is titularis-organist
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden en brengt een programma met eigen werk en muziek van
Buxtehude, Bach en Sébastien Letocart.
Programma
• Maandag 1 juli, 20 uur: Edward van Marsenille
• Vrijdag 12 juli, 20 uur: Australian Chamber Choir (Australië)
• Maandag 15 juli, 20 uur: Christoph Kuhlmann (Duitsland)
• Maandag 29 juli, 20 uur: Fabio Ciofini (Italië)
• Maandag 5 augustus, 20 uur: Masako Honda (Japan)
• Maandag 19 augustus, 20 uur Jan Vermeire en Alain De
Rudder (trompet)
Praktisch
De toegang bedraagt telkens 10 euro voor volwassen en
8 euro in voorverkoop, de toegang is gratis voor jongeren
onder 18 jaar.
Een abonnement voor zes concerten krijg je
voor 40 euro. Koop je tickets bij de dienst Toerisme
(Zeelaan 303) of in de
O.L.V.-ter-Duinenkerk (sacristie) tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde
carlo.wouters@skynet.be - 058 51 35 94.
Edward van Marsenille

Ontdek geschiedenis
in zijn puurste vorm

Tentoonstelling A history of life in de bib
A history of life is een verzameling van in hout gesneden boeken. Een poging om
tijd te verzamelen en te kristalliseren op een heel ongebruikelijke manier. In tegenstelling tot een
geschiedenisboek - dat altijd subjectief is en alleen over geschiedenis gaat - zijn deze werken meer dan
naslagwerken, maar deelnemers uit het verleden.
De groeiringen in het hout getuigen van deze geschiedenis. Een getraind oog ontdekt in deze ringen de
klimatologische omstandigheden uit de tijd dat de boom groeide. Het is niet heel precies of uitgebreid,
maar alles dat we eruit puren, is wel volledig waar. De boom heeft nooit actief een keuze gemaakt om
een getuigenis te leveren over de tijd of de plaats waar ze groeide. Een boom geeft niet om hoe het door
anderen wordt ervaren. Het probeert alleen maar te zijn...
Praktisch
Ontdek van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus in de bib de gratis tentoonstelling A history of life.
Daarin brengt de talentvolle kunstenaar Rob Buelens het boek terug naar zijn oervorm. De openingsuren
vind je op koksijde.bibliotheek.be.

© Rob Buelens

Weetjes uit de afdeling
Beeld en Geluid
Elke maand geeft de bibliotheek je weetjes uit de film- en muziekwereld mee.
Wist je dat…
1 de Belgische acteur Pascal Duquenne, een patiënt met het syndroom van Down,
op het Filmfestival van Cannes van 1996 werd bekroond voor zijn rol in de
film Le Huitième Jour?
2 The Artist (een stomme Franse film) uit 2011 drie Golden Globes, zeven Bafta
Awards en vijf Oscars won?
3 Metallica de enige en eerste band is die op alle zeven continenten heeft
opgetreden? Dat betekent dus dat ze ook op Antarctica gespeeld hebben.
4 Klassieke muziek ervoor zorgt dat je plantjes sneller groeien?
En wist je dat je deze films en muziek kan uitlenen in de bibliotheek?

© creative commons

De bibliotheek is gesloten op maandag 10 juni
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“Het is echt een kans die je
niet mag laten liggen”

ve r e

Amber Vanbuggenhout,
hoofdmonitor speelpleinwerking De Speelveugel

in g i n d e

Amber Vanbuggenhout werkt op de gemeentelijke speelpleinwerking De Speelveugel. Ze studeert
Orthopedagogie aan HoGent. Deze zomer wordt haar vierde jaar op de speelpleinwerking. En ze doet haar
vakantiejob nog altijd met heel veel plezier en enthousiasme. Sinds 2018 is ze hoofdmonitor. Een gesprek.

T-d: Hoe kwam je op het idee om speelpleinmonitor
te worden?
Amber: “Ik ben bij de Speelveugel terechtgekomen
door mijn beste vriendin - Fien - en mijn stiefbroer – Nico
- die ook al jaren monitor zijn op het speelplein. Toen zij
mij vertelden over de leuke activiteiten die ze elke dag
spelen met de kinderen en de grappige anekdotes die
ze meemaakten, wou ik hier ook super graag werken.
En Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn
keuze.”

T-d: Wat is het leukste moment uit je carrière?
Amber: “Het leukste moment? De jaarlijkse afsluiter:
Speelveugelrock. Hiervoor halen we elk jaar alles uit
de kast om de kinderen een fantastisch einde van de
zomer te geven. Vorig jaar waren er zelfs twee grote
springkastelen voorzien voor de kinderen
(en de moni’s ook natuurlijk). We zijn al bezig met de
voorbereiding voor deze zomer. Ik mag hierover nog
niet veel vertellen, maar ik beloof wel dat het de beste
Speelveugelrock ooit wordt.”

T-d: Heb je een opleiding gevolgd?
Amber: “Op mijn 16de heb ik een monitoropleiding
gevolgd bij Kazou. En met deze organisatie ging ik
voor het eerst mee op kamp. Ik merkte dat ik het echt
fantastisch vond om me bezig te houden met kinderen
en vond het dan ook een unieke kans om dit dagelijks
te doen als vakantiejob.”

T-d: Wat zou je nog willen verwezenlijken
als speelpleinmoni?
Amber: “Een nog betere versie van het speelplein
uitwerken voor zowel kinderen als monitoren. Ondanks
de leuke werking die we nu al hebben, zijn er nog altijd
verbeterpuntjes.”

T-d: Wat vind je het leukste aan je job als
speelpleinmoni?
Amber: “Het spelen van activiteiten met kinderen. Het is
super belonend wanneer je merkt dat de kinderen zich
rot amuseren en zich verliezen in je spel.
Het speelveugelteam is ook één van de leukst kanten
aan de job. Ik mag elke dag met mijn beste vrienden
werken.”

T-d: Heb je tips voor jongeren die moni willen
worden?
Amber: “Niet twijfelen, gewoon doen! In het begin is
het zeker wat wennen en moet je vooral vertrouwen
opbouwen. Maar de andere moni’s zullen je daarbij
zeker ondersteunen. Werken als monitor is één van de
beste beslissingen die ik heb genomen.
Het is goedbetaald en het is letterlijk je job om je te
amuseren samen met kinderen. Het is echt een kans die
je niet mag laten liggen!”

De moni’s stellen een themaspel voor

Draag je bloempje bij
Eind vorig jaar riep het Departement Omgeving (Vlaamse
overheid) en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) onze
gemeente uit tot Bijenvriendelijke gemeente. Doe jij ook een bijdrage?
We bezorgen je maandelijks tips.

Bijenvriendelijke
gemeente

Doe mee aan de Week van de Bij in Koksijde

Solitaire bijen en bijenhotelletjes (workshop voor de jeugd) – op zaterdag 8 juni van 14 tot 17 uur.
Niet alle bijen en wespen steken, want niet alle soorten hebben een koningin en nest om te verdedigen.
En wist je dat niet alle bijen honing maken? Wat ze wel gemeen hebben, is dat er zonder hen geen fruit en
groenten zouden groeien. Maak kennis met (solitaire) bijen en hun nut via een spel. Als afsluiter maak je
een bijenhotelletje om in je tuin op te hangen.
Afspraak: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7, Koksijde.
Prijs: 10 euro per bijenhotelletje (spel en materiaal). Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17,
max. 20 deelnemers (8-12 j.)
Zoemende struiken (wandeling) – Op pinkstermaandag 10 juni om 14 uur. Samen met natuurgids Marjan
Janssens ga je op zoek naar streekeigen bloeiende struiken in onze duinen. Vol (solitaire) bijen. Maak kennis
met de meidoorn, de liguster en wilde rozenstruiken. Een uitnodiging om ook jouw tuin een bij-vriendelijke
tint te geven.
Start: Zeelaan Koksijde, ter hoogte van de ingang (infobord) Hoge Blekker, Koksijde-Bad.
Gratis deelname, inschrijven niet nodig.
Wilde planten: een gedekt tafeltje voor bij én mens (wandeling) – Op zondag 16 juni om 14 uur.
We bezoeken de bloemenweide bij het Milieupark, een ecologische tuin en passeren langs lekker
geurende bermen. Bijen halen er hun nectar en stuifmeel. Biodiversiteit, alles hangt samen...
Afspraak: Kerk Koksijde-Dorp. Deelname
gratis, inschrijven hoeft niet.
Aan de slag met wilde bloemen en
bermplanten (workshop) – Op maandag
17 juni om 19 uur. Zonder bijen, geen
bestuiving. En dus ook geen groenten
of fruit. Herborist Marjan Janssens weet
hoe je zaad van deze wilde planten
verzamelt om jouw tuintje wat wilder en
bij-vriendelijker te maken.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7
Koksijde.
Prijs: 8 euro. Inschrijven:
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
(max. 15 deelnemers).
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Wees zuinig met water
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-mijn-bedshow waar je zelf weinig vat op hebt?
Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat doen? In Tij-dingen krijg je elke maand
een verse én haalbare tip.
De droogte drukt ons met de neus op de feiten. Het klimaat verandert, dus passen we ons
maar beter aan. Ga bewuster om met je water. Kraantjeswater is een perfecte dorstlesser.
Het is ook veel goedkoper en ecologischer dan flessenwater, want het stroomt zonder
verpakking bij je thuis binnen. Door er spaarzaam mee om te gaan, bespaar je heel veel water
en centen.

Tips om water te besparen

Nog geen veranderingen voor jouw pmd
Wellicht hoorde je al over de ambitie van Fost Plus (de organisatie voor de inzameling en de sortering van
huishoudelijk verpakkingsafval) om de inzameling van pmd uit te breiden naar alle plastic verpakkingen.
Fost Plus voert dit gefaseerd in van juni 2019 tot en met 2022. Onze regio (Westkust-Westhoek) komt
ten vroegste in 2021 aan bod. Voor de verwerking van de extra soorten plastics moeten eerst nieuwe
sorteerinstallaties worden gebouwd.
Samen goed sorteren, is beter recycleren
Op dit moment blijf je dus pmd inzamelen zoals je het kent: plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartonnen horen in de blauwe zak. Ook metalen deksels, kroonkurken, spuitbussen
en aluminium schalen zijn metalen verpakkingen en mogen in je pmd-zak.
Je botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen plastic flessen zijn, horen nog
steeds in je restafvalzak of -container thuis.
Heb je nog sorteertwijfels?
Surf naar www.betersorteren.be voor een antwoord op al je sorteervragen.

Activiteiten in het Duinenhuis
Op zoek naar unieke duinenflora - Op zondag 2 juni om 14 uur. Samen met natuurgids Marjan Janssens.
Honden niet toegelaten. Start: Infobord Loze Vissertjespad Oostduinkerke (Mariapark).
Gratis deelname, inschrijven niet nodig.
Klimaatwandeling – Op zondag 9 juni om 14 uur. Natuurgids Luc De Prycker toont je de gevolgen van de
klimaatverandering in de Schipgatduinen. Start: Elisabethplein Koksijde-Bad. Gratis deelname,
inschrijven niet nodig.
Keren we terug naar de maan? – Op vrijdag 14 juni om 19.30 uur. Koen Geukens praat over de stand van
zaken rond een terugkeer naar de maan. Hij blikt terug naar het Apollo-programma en spreekt over de
mogelijke rol van de Falcon Heavy. Prijs: 5 euro en 4 euro voor leden.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde.
Midzomerwandeling – Op vrijdag 21 juni om 20 uur. Vertelwandeling rond oeroude rituelen door de
Schipgatduinen op de langste dag van het jaar. We nemen afscheid van de zon met een babbeltje en
een drankje op dakterras van het Duinenhuis. Start: parking Elisabethplein Koksijde-Bad. Prijs: 2 euro
(incl. drankje). Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17 (max. 25 deelnemers).

cultuurcentrum
CasinoKoksijde

Even hebben we met onze ogen geknipperd en plots waren we 20 jaar verde
grote publiek. Een jong en - laat ons eerlijk zijn - onervaren team begon me
kwalitatief podiumaanbod waar iedereen zijn gading in kan vinden, een gast
enigingen om er hun activiteiten te organiseren. En onze ambitie? Die is alle

We stellen heel graag ons 20ste seizoen aan u voor. Het hele jaar door zulle
Wees heel erg welkom,
het Casinoteam.

overzicht per genre
Verkoop abonnementen vanaf dinsdag 4 juni vanaf 9 uur. L
theater & muziektheater
ZA 28-09-19
VR 08-11-19
ZA 30-11-19
VR 06-12-19
DI 17-12-19
VR 17-01-20
ZA 08-02-20
ZA 15-02-20
ZA 07-03-20
ZA 18-04-20
VR 08-05-20

dans

ZA 21-09-19
VR 29-11-19
ZA 18-01-20
VR 07-02-20
ZA 14-03-20
WO 22-04-20

De Nwe Tijd - Heimat 3 (how to build a home)
Chris Lomme & Michael De Cock / KVS - Reverence
Studio ORKA / BRONKS / De Grote Post - INUK
BERLIN - True Copy
Toneelhuis / Olympique Dramatique - Angels in America
ARSENAAL - Muy Complicado
DESCHONECOMPANIE - Così
Compagnie Cecilia - Locke
De KolonieMT / Bruno Vanden Broecke - De Woordenaar
Toneelgroep Maastricht - Jungfrau
Fred Delfgaauw - Paradijsvogels

11
21
28
30
32
36
43
44
51
60
65

Benjamin Vandewalle - Walking the Line
Alice Ripoll - CRIA
Mohamed Toukabri - The Upside Down Man
Lionel Bègue - La Fuite
Alexander Vantournhout - Red Haired Men
Ballet Vlaanderen & Benjamin Millepied - Bach Studies

08
26
38
42
54
62

muziek & poëzie
ZA 12-10-19

muziek

DO 19-09-19
ZA 05-10-19
VR 18-10-19
DO 14-11-19
VR 20-12-19
VR 24-01-20
VR 21-02-20
DO 12-03-20
DO 26-03-20
ZA 04-04-20
ZA 25-04-20

Lotte Dodion & Chantal Acda - Nu Nog Even Niet #2

15

Guido Belcanto - Een zanger moet trachten pijn te verzachten
Roos Rebergen (Roosbeef) & Sun Sun Sun Orchestra
Alex Koo Trio feat. Jean-Paul Estiévenart
Bent Van Looy - Solo Trilogy!
Sophia Ammann plays Leonard Cohen
Natashia Kelly Group
Gordie MacKeeman and his Rhythm Boys - Dreamland
Bruno Vansina Quartet - 12/12
AKA Trio
Ladysmith Black Mambazo
Soetkin Baptist - Que Désire

06
12
17
22
34
40
46
52
58
59
Time
flies when
63

“

you’re having fun.
Albert Einstein

”
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en we publiek en artiesten ook verrassen met kleine extra’s…

W
W
W.

er. Op 1 januari 2000 zwierde het cultuurcentrum haar deuren open voor het
et héél veel goesting aan zijn opdracht: uitgroeien tot een cultuurhuis met een
tvrij podium waar artiesten graag komen spelen en een thuis voor de vele vereen maar toegenomen!

klassiek

ZO 13-10-19
VR 22-11-19
DO 05-03-20
ZO 26-04-20

humor

VR 20-09-19
ZA 19-10-19
VR 15-11-19
DO 05-12-19
ZA 25-01-20
ZA 22-02-20
VR 20-03-20
DO 30-04-20
VR 15-05-20

circus

DO 10-10-19
DO 05-12-19
ZA 14-03-20

familie

ZO 22-09-19
ZO 27-10-19
ZA 30-11-19
DO 05-12-19
ZO 05-01-20
ZO 01-03-20

Sofie Vanden Eynde & Benjamin Glorieux - douBlebACH
Ataneres Ensemble - MMM
Dirk De Wachter, Bram Nolf & Daan Vandewalle Van de schoonheid & de troost
Urban Piano Quartet

50
64

Humo’s Comedy Cup on Tour
Adriaan Van den Hoof - Ja, maar eerst een diploma
Bart Cannaerts - We moeten nog eens afspreken
Poyo Rojo - Un Poyo Rojo
Thomas Smith - De Jaren Van Verstand
Erhan Demirci - Wa Make
Steven Mahieu - Full Contact Tour
Kommil Foo - OOGST
Kommil Foo - OOGST

07
18
24
29
41
47
56
66
66

Circa / Yaron Lifschitz - Humans
Poyo Rojo - Un Poyo Rojo
Alexander Vantournhout - Red Haired Men

14
29
54

Anton Lachky Company - Cartoon (6+)
Make Mend and Do - The Missing Light (7+)
Studio ORKA / Bronks / De Grote Post - INUK (7+)
Poyo Rojo - Un Poyo Rojo (10+)
K.A.K. - Snøw (3+)
Le Clan des Songes - Fragile (3+)

10
20
28
29
35
48

bij de buren
DO 10-10-19
DI 17-12-19
VR 07-02-20
WO 22-04-20

Circa / Yaron Lifschitz - Humans
Toneelhuis / Olympique Dramatique - Angels in America
Lionel Bègue - La Fuite
Ballet Vlaanderen & Benjamin Millepied - Bach Studies

16
25

14
32
42
62

overzicht per genre

Losse tickets vanaf woensdag 12 juni om 9 uur.

Loop mee in de strijd tegen kanker
Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker om fondsen te werven voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. Ondertussen is Levensloop Koksijde al aan haar zesde editie toe.
Levensloop gaat van start op zaterdag 1 juni om 15 uur en duurt tot zondag 2 juni 15 uur. Het ingezameld
geld gaat integraal naar de missie van de Stichting tegen Kanker. Het evenement draait rond solidariteit en
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten
en hun naasten tegen de ziekte.
Info: www.levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2019

© Pepaslife Creations

Rij met je mountainbike de Keunetocht
Duinen, bossen, strand en enkele technische zones maken van deze rit een topper.
Op pinkstermaandag 10 juni organiseren de Dunekeuntjes een recreatieve mountainbiketoertocht in
Koksijde, Oostduinkerke en De Panne. Je kiest uit twee afstanden: 35 en 50 km.
Info: www.dunekeuntjes.be/wordpress - info@dunekeuntjes.be

Zwem, fiets en loop
Tri Beaufort Trophy Koksijde

Iedereen kent de klassieke formule van een triatlon: zwemmen, fietsen en lopen. In de Tri Beaufort Trophy is
er ruimte voor zowel recreatieve als competitieve sporters. En dat maakt deze wedstrijd zo speciaal.
Je krijgt de kans om de disciplines afzonderlijk af te leggen. In een large en extra large versie.
De Tri Beaufort Trophy vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019.
Info: www.tribeauforttrophy.be

Moedig je favoriete
renner aan
tijdens de Witte Burg Koers

Rond de Witte Burg vindt op 7 juni een wielercriterium plaats.
De eerste koers, Retro, start om 18 uur, de tweede reeks, Toerist om
19 uur en de derde, Rappe, om 20 uur. De inschrijvingen starten om
17 uur.
Organisatie: WTC De Meeuw

De Sportdienst zoekt
seingevers
Zit de koers in je bloed? Wil je helpen om deze sport te
ondersteunen? Dan is dit je kans.
Koksijde organiseert jaarlijks verschillende wielerevents. Om
de veiligheid op deze wedstrijden te garanderen heeft de
Sportdienst extra seingevers nodig.
Wil jij seingever zijn tijdens een wielerevent?
Neem dan contact op met de Sportdienst
dan nemen zij jouw gegevens op in hun database.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

Zwemmen met zicht op zee
Koksijde is de enige badplaats met een openluchtzwembad op de Zeedijk. Vijf banen van vijfentwintig
meter. Ruimte genoeg voor zowel recreanten als baantjeszwemmers. Waterpret met zicht op zee.
Het zwembad is open van zaterdag 22 juni tot en met vrijdag 6 september.
Info en openingsuren: 058 51 22 08 – zwembaden@koksijde.be - www.koksijde.be/strandbad

Valt het weer tegen?

Geen probleem. Koksijde heeft ook een overdekt zwembad. Geniet zeven dagen op zeven van:
• het 25-meterbad met springplank
• het instructiebad en drie kinderbaden, extra verwarmd
• het wildwaterbad, verbonden via een zwemtunnel met het verwarmde openluchtbad
(gesloten in de wintermaanden)
• de glijbaankoker met sterrenhemel en afzonderlijk landingsbad
• de vier duowhirlpools met aromakeuze
Info en openingsuren: 058 51 22 08 – zwembaden@koksijde.be - www.koksijde.be/zwembaden

© Barbara Sandra

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Weiss - Vermoote

Op zaterdag 20 april luidden de feestklokken voor het echtpaar Raymond Weiss (°Nieuwpoort) en Jeannine
Vermoote (°Oostende) voor de viering van hun gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op
3 mei 1969 in Nieuwpoort. Raymond was diamantslijper en daarna zaakvoerder van een voedingszaak in
De Panne. Hij sloot zijn carrière af als medewerker van het team Openbare Netheid in onze gemeente.
Jeannine werkte mee in de voedingszaak en zorgde voor het huishouden en de twee dochters.
Het echtpaar heeft ondertussen ook drie kleinkinderen.

Echtpaar Vanbiervliet - Debel

Een tweede jubileum op zaterdag 20 april was weggelegd voor de echtgenoten Willy Vanbiervliet (°Torhout)
en Simonne Debel (°Ichtegem) ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Ze huwden op 17 april 1959 in
Ichtegem. Willy en Simonne waren marktkramers in de fruithandel. Het echtpaar heeft één zoon (overleden)
en drie kleinkinderen.

Echtpaar Vermoote - Vanbillemont

Firmin Vermoote (°Oostduinkerke) en Denise Vanbillemont (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 60 jaar
geleden (Koksijde, 25 april 1959) eeuwige trouw. Firmin was stukadoor en Denise werkte onder andere bij
een kruidenierszaak en een kapper. Ze hebben één zoon, één dochter en vier kleinkinderen. Ze werden op
zaterdag 27 april in het gemeentehuis ontvangen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Gisquière - Christiaens

Goud was er op zaterdag 27 april voor het echtpaar André Gisquière (°Ieper) en Maria Christiaens (°Veurne)
die huwden op 3 mei 1969 in Oostduinkerke. André was beroepsmilitair in Duitsland en Koksijde. Maria werkte
als poetsvrouw in de kazerne in Duitsland en later in hotels in Oostduinkerke en Home Mathilde Schroyens.
Ze hebben één dochter en één zoon.

Echtpaar Lannau - Vanderstraeten

Op zaterdag 4 mei was het de beurt aan het echtpaar Marc Lannau (°Zottegem) en Eliane Vanderstraeten
(°Oudenaarde) om hun gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 30 april 1969
in Sint-Maria-Horebeke. Marc was ambtenaar bij het Ministerie van Financiën. Eliane was bediende bij het
Ministerie van Onderwijs. Het echtpaar heeft één dochter en twee kleindochters.

Echtpaar Sirjacobs - Bauwens

Een tweede jubileum op zaterdag 4 mei was weggelegd voor de echtgenoten Marc Sirjacobs (°Oostende)
en Suzanne Bauwens (°Oostende) ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Ze huwden op 10 mei 1969 in
Oostende. Marc was zelfstandig loodgieter (firma bvba Sanibouw). Suzy baatte het hotel–restaurant Ter Yde
uit in de Albert I-laan. Het echtpaar heeft één zoon, twee dochters en vijf kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Georges Matsaert,

Veurne, 28 maart
Zoon van Thierry en Laura Cornet
beiden uit Koksijde

Maksalina Djabrailova

Oostende, 28 maart
Dochter van Said en Malkhazni
Visaitova beiden uit Koksijde

Guillaume Blondé

Veurne, 1 april
Zoon van Cedric en Liesbet
Vanseveren beiden uit Koksijde

Ilir Iseni

Veurne, 9 april
Zoon van Besart en Remzije Djelili
beiden uit Koksijde

Rony Shikh Baker

Veurne,12 april
Zoon van Abdulrahman en Batoul
Kharfan beiden uit Koksijde

Marc Boone, 82 j.

†Veurne, 27 maart
Echtgenoot van Maria
Paesschesoone

Marguerite Kesteloot, 91 j.

†Koksijde, 29 maart
Weduwe van Maurice Weerbrouck

Mariette Borremans, 88 j.

†Koksijde, 30 maart
Weduwe van Maurice Blockx

Dirk Breyne, 57 j.
†Koksijde, 31 maart
Maria Vanderperre, 78 j.
†Brugge, 02 april
Weduwe van Willy Depla

Albert Verstraete, 82 j.

†Koksijde, 06 april
Echtgenoot van Jeannine Vandaele

René Jansen, 86 j.
†Veurne, 14 april
Weduwnaar van Maria Van Duffel
Daniel Stroom, 81 j.

†Veurne, 15 april
Echtgenoot van Cecilia Huysentruyt

Paul Carton, 69 j.

†Alveringem, 18 april
Roger Hendrycks, 87 j.
†Veurne, 20 april
Echtgenoot van Nicole Sirlande

Werner Windels, 88 j.

†Koksijde, 26 april
Weduwnaar van Janine Demarque

Jan Seneca, 83 j.

†Veurne, 28 april
Weduwnaar van Irène Markey

Odilia Keuppens, 88 j.

Rosa Decock, 90 j.
†Koksijde, 28 april
Echtgenote van Robert Sierens

Renée Smulders, 91 j.

†Veurne, 28 april

†Veurne, 06 april
Echtgenote van Leo Boes

Raoul Van Lysebeth, 95 j.

HUWELIJKEN

†Koksijde, 06 april
Weduwe van Frans Wielemans

Sylvain Wiese en Justine Brogniez

Joseph Michiels, 74 j.

†Koksijde, 01 mei
Weduwe van Arthur Züfang

Katrien De Wachter, 61 j.

René Vancoetsem, 78 j.
†Leuven, 1 mei 2019

beiden uit Frankrijk (29 april)

†Koksijde, 07 april

OVERLIJDENS

†Kortrijk, 08 april
Echtgenote van Guy Depoortere

Wilfried Teirlinck, 92 j.
†Koksijde, 21 maart
Echtgenoot van Lisette Cleynen

Cornélie Decamps, 94 j.

Germaine Verhamme, 99 j.
†Koksijde, 25 maart
Echtgenote Joannes Verroken

Helena Vanroy, 81 j.
†Nieuwpoort, 11 april
Echtgenote van Jozef Moelants

†Koksijde, 08 april
Weduwe van Valère Vancutsem

Word jij onze
nieuwe
medewerker?
Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou.
In de loop van juni publiceren wij verschillende
vacatures. Mis ze niet.
Wil je meer informatie over deze jobs? Kijk dan op
www.koksijde.be/vacatures of contacteer ons via
sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf je via www.koksijde.be/vacatures-envrijwilligerswerk in op de nieuwsbrief. Zo blijf je op
de hoogte van alle vacatures.

Christina Van den Bulck, 85 j.

“Wie niet op zijn stoel kan blijven zitten,
is aan het juiste adres”
Danscafé The Possé blaast 25 kaarsjes uit en wees gerust: deze jubileumjaargang zal niet geruisloos
voorbijgaan. Verschillende bekende artiesten vieren deze zomer mee: van Sam Gooris tot DJ’s TLP, Deux Saints
Tropicaux en Di Maro. Hoog tijd dus voor een babbel met zaakvoerster Annie Callewaert.
T-d: De stijl van The Possé doet
ons denken aan het wilde
Westen. Vanwaar die keuze?
Annie Callewaert: “In het
wilde Westen was een
possé de benaming voor
een stopplaats. Cowboys,
paard en ruiter, konden er
rusten en bijtanken. Toen we
25 jaar geleden startten met The
Possé kozen we doelbewust voor die westernsfeer.
De setting staat voor ons gelijk aan vrijheid,
verbondenheid en vooral kameraadschap. Meteen
ook de kernwaarden van The Possé. Ons danscafé
moest altijd een plaats blijven waar jongeren én
volwassenen elkaar ontmoeten, in een aangenaam
kader waar plezier centraal staat. En af en toe eens
zot doen, hoort daar natuurlijk ook bij. Yeeehaa!”
T-d: Wat veranderde er het meest tijdens de
afgelopen 25 jaar?
Annie: “In letterlijke zin is dat ongetwijfeld onze
vernieuwing en uitbreiding na 15 jaar. We behielden
de ziel van The Possé, maar we moderniseerden
ook om aantrekkelijk te zijn – en te blijven – voor
een nog breder publiek. Verder is ook de manier
waarop mensen uitgaan veel veranderd. De
opkomst van grote festivals en sociale media
lieten duidelijk hun sporen na. Mensen kunnen
tegenwoordig al hun favoriete artiesten in één
bepaald weekend bekijken. En voor sociaal contact
hoeven we zelfs de deur niet meer uit. De tijden
zijn dus veranderd. Vroeger volstond het om een

© The Possé

evenement te organiseren of om de zaak aan te
kleden in een bepaald thema. Daarom evolueren
we mee. Vandaag kan je ook de belangrijkste
sportevenementen bij ons volgen op verschillende
televisieschermen. En wie daarna niet op zijn of haar
stoel kan blijven zitten, blijft bij ons nog steeds aan
het juiste adres.”
T-d: Op welk publiek mikken jullie?
Annie: “We blijven ons richten op een breed publiek.
Een jongere moet naast zijn of haar ouders kunnen
staan, ook in het uitgaansleven. Zoiets komt de
sociale controle ten goede. Als ouders zien we ons
kind toch graag uitgaan in eigen streek? Via deze
weg trouwens ook een pluim voor de gemeente
Koksijde die over onze schouders meekijkt.”
T-d: Wat was voor jou de meest memorabele
activiteit?
Annie: “Het is ontzettend moeilijk om er één iets uit te
pikken... Doe maar het evenement ter gelegenheid
van onze tiende verjaardag met o.a. optredens van
Sweet Coffee, The Maxx Brothers en Magnus op de
unieke locatie van Ten Bogaerde.”
T-d: Voorzien jullie speciale activiteiten om jullie
jubileum te vieren?
Annie: “Voor ons 25-jarig bestaan nodigen we deze
zomer verschillende artiesten uit die doorheen de
jaren bij ons passeerden zoals Sam Gooris,
DJ TLP, Deux Saints Tropicaux, Di Maro. En tijdens het
voorjaar van 2020 sluiten we ons jubileum af met een
exclusieve party!”

De voorbije maand in woord en beeld
Vier helmen uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt
Tijdens een patrouille op 6 april stootten korporaalchef Bjorn Hindryckx en korporaal-chef Steve
Breunig op een interessante vondst. In de omgeving
van het Liefoord vonden zij vier helmen uit de Eerste
Wereldoorlog. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze afkomstig
van militairen uit de Franse koloniale troepen.
Ook het agentschap Onroerend Erfgoed kwam ter
plaatse om de unieke vondst te bekijken. Aangezien
de helmen werden gevonden op militair domein,
krijgen ze een plaats in het Koninklijk Legermuseum
in Brussel.

Huldiging Jeroen Hillewaere
Op zaterdag 27 april huldigde het college
van burgemeester en schepenen dirigent
Jeroen Hillewaere. Hij is al 25 jaar dirigent van
de Koninklijke Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke. En dat verdient extra
erkenning.

Opening Cabin Art
Op 11 mei werd de openluchtexpo Cabin Art
feestelijk geopend. Nog tot 15 september geniet je
van prachtig beschilderde strandcabines.
Op de foto staat het college van burgemeester en
schepenen samen met artiest Filip Coertjens en zijn
vrouw Lena.

Patrick Geryl is Laureaat van de Arbeid
Op zaterdag 4 mei kreeg molenaar Patrick
Geryl het zilveren ereteken in de sector
provincie- en gemeentepersoneel. Het is
eigenlijk de koning die de titel Eredeken en
Laureaat van de Arbeid verleent. Maar in de
praktijk reikt de gemeente de brevetten uit.

Herdenking V-day op 8 mei
De burgemeester legde een bloemenkrans neer
aan de gedenksteen op het kerkhof achter de
Sint-Pieterskerk. V-day viert de verjaardag van de
overwinning van de geallieerde troepen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Ook de zesdejaars van de
gemeenteschool Koksijde en de Ark waren erbij.

KVVC-outfits krijgen een tweede leven
Met hun privé-initiatief Support Mar Fafaco
hebben Annick Casselman, Ronny Moerman en
Carine Tegethoff de plaatselijke voetbalploegen
van dit Senegalese dorp van een nieuwe uitrusting
voorzien. KVVC- voorzitter René Houtsaeger vond
het een goed voorstel om hun oude uitrusting
te schenken aan de Senegalese voetbalploeg.
Ook de plaatselijke kleuterschool kreeg, dankzij
de sponsoring van Luc Deltombe, een pakket
schoolmateriaal. Alle ingezamelde kledij, medisch
en schoolmateriaal worden een paar keer per jaar
naar het dorp gebracht en verdeeld.
Alle materiaal blijft steeds welkom.

Nieuwe bestelwagen voor de dienst Technieken
De Technische dienst kreeg een nieuwe gesloten
bestelwagen. De technici van de schrijnwerkerij
zullen er dankbaar gebruik van maken. De auto
rijdt op CNG (aardgas). Op de foto zie je de
mensen van de schrijnwerkerij samen met een
verantwoordelijke van Garage Marannes uit
Wulpen. Kostprijs van de nieuwe wagen:
31.613,79 euro.

Nieuwe wiellader voor de Technische dienst
De dienst Technisch Onderhoud maakt sinds
kort gebruik van een nieuwe wiellader. Op de
foto zie je de mensen van de Technische dienst
samen met een vertegenwoordiging van de
firma Beel NV uit Wortegem-Petegem die de
machine leverde. Kostprijs van de wiellader:
53.240,00 euro.

Militaire basis in Koksijde verdwijnt
Op 23 april 2019 organiseerde Defensie een overleg met de gemeente Koksijde, de stad Oostende en de
provincie West-Vlaanderen met aansluitend een persconferentie in het Provinciehuis Boeverbos in Brugge,
in aanwezigheid van Generaal-majoor Vlieger Frederik Vansina - commandant van de Luchtcomponent,
Generaal-majoor Frédéric Goetynck - commandant van de Divisie CIS & Infrastructuur, de heer Marc Vanden
Bussche - burgemeester van Koksijde, de heer Bart Tommelein - burgemeester van Oostende en mevrouw
Sabien Lahaye-Battheu - gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.
Daar werd beslist om geen militaire activiteiten meer uit te voeren in Koksijde.

Geen militaire basis meer
Koksijde betreurt deze beslissing.
Het gemeentebestuur heeft er altijd voor geijverd om
de 1ste Wing Basis Koksijde (1W/BKOKS) te behouden.
In de gemeenteraad van dinsdag 16 april werd
de motie Behoud van een permanente militaire
aanwezigheid op het vliegveld met unanimiteit
goedgekeurd. De gemeente Koksijde is als het ware
vergroeid met de helibasis. De laatste Seakingvlucht
op 21 maart was een emotioneel gebeuren voor
de inwoners. De NH90 werd ondertussen ook al in
de armen gesloten en een aantal inwoners is ook
werkzaam op de basis.

De verhuis van de basis wordt voorzien tussen
augustus 2023 en december 2023. Eerst is er
nog een voortraject (concessie-overeenkomst,
overheidsopdracht, vergunningstraject en
bouwproject...).

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dit is zeker niet
mijn beslissing, maar we moeten ons neerleggen bij
de beslissing van de federale overheid. Ik had liever
gehad dat de helibasis in Koksijde bleef. We nemen
met pijn in het hart afscheid van een bijzondere en
lange geschiedenis. Het enige dat mij plezier doet, is
dat er eindelijk een beslissing genomen is.”
Terugblik op de geschiedenis
De geschiedenis van de vliegbasis Koksijde gaat
terug tot in de Eerste Wereldoorlog. Toen legde het
Belgisch leger er een tijdelijk vliegveld aan voor het
1ste, 2de en 3de smaldeel bij de Abdijhoeve
Ten Bogaerde. Het vliegveld verdween opnieuw
tussen de twee wereldoorlogen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte het Duitse
leger in Koksijde opnieuw een vliegveld op.
Het diende als uitwijkvliegveld voor de Duitse
toestellen op weg naar en vanuit Engeland.
Burgemeester Vanden Bussche: “Onze gemeente
kende hierdoor zwarte momenten. Op 8 april 1944
om 13.30 uur vliegt een formatie Engels-Amerikaanse
bommenwerpers die terugkeert van Duitsland over
het vliegplein van Koksijde en bombardeert het
plein. Er vallen talrijke gewonden en 27 doden. Vijf
ervan zijn Koksijdenaars. Ze werden 75 jaar geleden
(op 11/4/1944) begraven. Maar er waren ook
bijzondere, historische momenten. Veldmaarschalk
MONTGOMERY bezocht het vliegveld in Koksijde in
1948 als overwinnaar van de oorlog.”
Na de bevrijding kwam het vliegveld eerst in handen
van de Royal Air Force. Deze droeg het in 1946 over
aan het Belgisch leger. De Luchtmacht richtte er op
1 januari 1948 de Jachtvliegschool op. Op 1 juli 1958
kreeg het vliegveld de naam Basis Koksijde. Pas vanaf
1961 werden de eerste helikopters gestationeerd. In
oktober 1974 kreeg de helikoptereenheid zijn huidige
benaming: 40ste smaldeel Heli. Het eerste type
helikopter dat op basis Koksijde in gebruik kwam, was
de Sikorsky HSS1/S-58. Deze werd in het midden van
de jaren ‘70 vervangen door de Westland Seaking
Mk.48. De opvolger, de NH90 wordt momenteel in
dienst genomen.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Tijdens mijn 24
jaar als burgemeester was ik getuige van de afbouw
van de basis Koksijde. De laatste jaren werd niet meer
geïnvesteerd in de basis.”
Toch houdt het gemeentebestuur ook aangename
herinneringen over aan de vele samenwerkingen met
Defensie.

“Iedereen kent de Windkracht 10 reeksen op tv en de
ﬁlm ‘Windkracht 10 – Koksijde rescue’. De opnames en
uitzendingen staan in het geheugen van alle inwoners
(én vele andere mensen) gegrift en zijn onlosmakelijk
verbonden met onze gemeente.
De aankomsten van ons wereldkampioenschap
(2012), Belgisch kampioenschap (2017) cyclocross
en de jaarlijkse wereldbekerwedstrijden veldrijden
werden telkens beslecht op de basis Koksijde.
Onvergetelijke momenten!”
Koksijde kijkt al naar de toekomst
Het verdwijnen van de militaire activiteiten biedt wel
kansen voor de gemeente. De vrijgekomen ruimte
kan dan deel uitmaken van de reconversie van de
basis waar de gemeente al mee bezig is.
Meer info daarover vind je op
www.koksijde.be/reconversie-militair-domein of
www.west-vlaanderen.be/MilitaireBasisKoksijde.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De eerste
gesprekken hierover dateren van de tijd van minister
Flahaut. Jaren zijn we al aan het onderhandelen
over de toekomst van Basis Koksijde. Daarom zijn we
ook opgelucht met de doorbraak van vandaag.
Let wel! In al die jaren zaten we niet stil. Achter de
schermen hebben we hard doorgewerkt. Samen
met de Provincie West-Vlaanderen onder leiding
van toenmalig gedeputeerde Guido Decorte en in
samenspraak met Defensie, werd een plan uitgewerkt.
Het project brengt heel wat mooie opportuniteiten
met zich mee: ontwikkeling van Koksijde-dorp, een
mooie ﬁetslus realiseren, het recreatief netwerk,
luchthavengebonden activiteiten, intergemeentelijk
milieupark, economische mogelijkheden. We hopen
er een prachtig project te verwezenlijken.”

“De Westkust en de Westhoek
vullen elkaar mooi aan”

An Vandermeersch (56) baat in Koksijde B&B Annaweg 6 uit.
Na een leven vol werkdruk besloot An Vandermeersch het vanaf 2014 kalmer aan te doen.
Met haar B&B Annaweg 6 realiseerde ze een lang gekoesterde droom.
Wat betekent de Westhoek voor jou?
An Vandermeersch: “Een deel van mijn roots liggen
hier. Mijn moeder is afkomstig van Alveringem.
In de weekends en vakanties gingen we vaak
op familiebezoek. Heerlijke tijden! Ik word ook
sterk aangetrokken door de polders. Die hebben
iets magisch, vind ik. Het is zalig om vanuit SintIdesbald dieper het binnenland in te fietsen. Het
landschap is zo mooi, vlak en uitgestrekt. De directe
verbondenheid van de Westkust met de Westhoek
vind ik een absolute troef. Ze vullen elkaar mooi aan,
ook vanuit toeristisch perspectief.”
Welke troeven zie je nog?
An: “Hier vind je ook allerlei topproducten uit de
korte keten. Het zijn die kleine details die het wonen
hier zoveel leuker maken. Dat pure in de voeding
leeft heel sterk in de Westhoek.”

“Mijn droom leidde me naar de
Westkust. Hier ben ik eindelijk
thuisgekomen”

Hoe vlot verliep de opstart van de B&B?
An: “Ik kreeg veel steun van de bevoegde diensten
in Koksijde. Wat ook opviel, was de informele steun
van ondernemers onder elkaar. Nieuwkomers krijgen
echt een kans en worden niet scheef bekeken.”
B&B Annaweg 6, Annaweg 6, Sint-Idesbald (Koksijde).
Info: 0474 78 29 40 - www.annaweg6.be
Bekijk het volledige interview van An Vandermeersch
op de website van Westhoek. De nieuwe
wereld. via de QR-code of via volgende link:
www.denieuwewereld.be/an-vandermeersch.

© Marijn Follebout

Op 29 en 30 juni bruist Oostduinkerke
tijdens de 70ste Garnaalfeesten
De eerste Garnaalfeesten avant la lettre werden
georganiseerd in het zomerseizoen van 1949.
En ondertussen bestaat dit feestweekend 70 jaar.
Heel wat plaatselijke families delen deze traditie.
Grootouders, ouders, kinderen, allemaal gingen of
gaan ze mee in de stoet. Wat! Een! Feest!
We interviewden cultureel ambassadeurs Johan
Bouttery en Frieda Vanslembrouck die meehelpen
met de organisatie van deze jubileumeditie.

Tij-dingen: Welke nieuwe accenten gaven jullie
aan de stoet?
Frieda: “Vorig jaar introduceerden we de
bloemetjeswagen met dansgroep Adagio. Dit jaar,
de Normandie met de theaterploeg van Wulpen
die de figuratie op zich neemt.”
Johan: “Verder worden er dit jaar ook linken gelegd
met wat onze badplaats nu betekent voor het
toerisme met billenkarren en golfkarretjes.”
Tij-dingen: Waarom mogen de mensen het
garnaalweekend niet missen?
Frieda: “Ze moeten zeker komen voor de gezellige
sfeer het hele weekend door. Er is een nieuwe
voorstelling van Mariette Crevette. Pronkstuk in
de stoet, de Normandie, is een toonbeeld van
vakmanschap en passie en komt uit de creatieve
handen van Peter Dalle. Verder zullen deze 70ste
Garnaalfeesten bruisen van energie en dynamiek
want er zijn al meer dan veertig extra figuranten die
zich aangemeld hebben.”

© Westtoer

Tij-dingen: 70 jaar Garnaalfeesten! Een mooi
stukje erfgoed van onze gemeente. Vanaf dit jaar
zitten jullie écht mee in de organisatieboot.
Frieda: “Het hele weekend staat onder leiding van
Mieke Ghesquière en Peter Bruneel van de dienst
Toerisme, maar wij zitten voor alle onderdelen
samen. De toneelvoorstelling Mariette Crevette en
de stoet is vooral mijn domein. Johan verzorgt de
feestelijkheden rond Mieke garnaal, de zeewijding,
de dansoptredens en de presentatie van de stoet.”
Tij-dingen: Ook de regie van de stoet komt in
jullie handen?
Johan: “Dit jaar nog niet volledig. Etienne
Mommerency is nog altijd hoofdregisseur, samen
met zijn muzikale rechterhand Jozef Alpaert.
Wij werken volledig mee en brengen vernieuwingen
aan met hun goedkeuring, die van Neal Baelen
(diensthoofd Technieken Koksijde) en Peter Bruneel
(dienst Toerisme). Uiteraard koppelen we ook terug
met de burgemeester, de schepen van Toerisme en
de V.V.V.”

Johan: “Nieuw dit jaar zijn de Garnalenworpen
op de Zeedijk. Op zaterdag worden om 11, 13 en
15 uur plastic garnalen uitgeworpen. Vang een
garnaal en win een prijs. Ook de Zeewijding krijgt
nog meer glans. Naast de Oud-IJslandvaarders
en de Juttertjes krijgen we danschoreografie door
de groep Senlima uit Gent. De evocatie die ze
brengen, werd alleen nog maar in theaterzalen
vertoond en zal nu voor het eerst in open zeelucht
opgevoerd worden. De groep zal ook de stoet
vervoegen in eigen kledij en choreografie.”

Op de foto zie je Peter Dalle, Johan en Frieda

Patrick Delanghe gaat al 54 jaar mee met de stoet
“Sinds mijn kindertijd zijn de
garnaalfeesten een topweekend
in het jaar. Als kind verbleef ik
dikwijls bij Henri ‘Biks’ Legein &
Maria Delanghe, destijds trekkers
van de Oud-IJslandvaarders. Als
vierjarige knaap ging ik met hen
al mee in de Garnaalstoet en die
microbe is nooit meer weggeëbd.
Sinds ik begon te werken aan
de gemeente in 1979, heb ik vol
overgave meegewerkt aan de
Garnaalstoet. Dit jaar wordt het
voor mij de 54ste stoet. Voor veel
Oostduinkerkenaren is dit niet
alleen erfgoed, maar ook nostalgie
én een stukje familiegeschiedenis.”
Het programma
Zaterdag 29 juni
Folkloremarkt
Fabiolaplein, 11 > 18 uur
Garnaalsoep
Fabiolaplein, 11 uur
Garnalenworp
Zeedijk, 11, 13 en 15 uur
Straatttheater Mariette Crevette
Zeedijk, 14.30 uur
Fabiolaplein, 18.00 uur
Wedstrijd garnaalvissen
Astridplein, 16.30 uur

Zondag 30 juni
Zeewijding
Zeedijk, 10.30 uur
Gebakken vis & optredens folkloregroepen
Zeedijk, 11 uur
Optreden Paradekorts El Fuerte
Zeedijk, 14 uur
70ste garnaalstoet
15.30 uur
Zeedijk > Europaplein > Leopold II laan

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Doe mee met de zomerfietszoektocht en win
Zoek je weg in en rond Koksijde aan de hand van foto’s. Je ontdekt
mooie plekjes en om het extra uitdagend te maken, krijg je ook vragen
voorgeschoteld. Deze pittige zoektocht leg je best met je fiets af.
Wil je toch je auto nemen? Hou er dan rekening mee dat in sommige
straten eenrichtingsverkeer geldt en dat weer andere straten alleen
toegankelijk zijn voor fietsers.
Praktisch
De gordel rond Koksijde loopt van vrijdag 21 juni tot en met
zaterdag 31 augustus. De tocht is ongeveer 35 km lang. Koop je
deelnameformulier in de toerismekantoren van Koksijde en Veurne of
in estaminet De Peerdevisscher. De prijs bedraagt 7 euro. De winnaar
van de hoofdprijs wint een nieuwe fiets, maar elke deelnemer krijgt
een leuke verrassing. De prijsuitreiking vindt plaats in c.c.CasinoKoksijde
op vrijdag 6 september om 18.45 uur.
Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303, 8670 Koksijde - 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be

Shop ‘till you drop

Braderie in Koksijde-Bad op 22 en 23 juni
Kom langs en geniet van heel wat kortingen, leuke straatanimatie en
randactiviteiten. Kinderanimatie, live muziek, een hondenshow en zelfs
een spelletje golf. Mis het niet.
Een organisatie van de handelaars van de Zeelaan.
Info: 058 51 13 88 – hartje.koksijde1@gmail.com – www.hartjekoksijde.be

Toertjes blijven draaien of
eendjes vissen… dat mag
alleen op de kermis
Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis in Koksijde-Dorp en
maak leuke herinneringen voor later. Oliebollen eten.
De draaimolen. Eendjes vissen. Toffe attracties van vroeger én nu.
Op zaterdag 8 juni wordt de kermis officieel geopend met om 17 uur
een dienst voor de overleden parochianen en bloemenhulde aan
het monument op het Hegerplein. De kermis blijft nog staan tot en
met woensdag 12 juni. De kermis staat dit jaar ter hoogte van de
Sint-Pieterskerk.
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Inhuldiging Hegerplein
De werkzaamheden in de Zeelaan schieten goed op. Zo goed zelfs dat het gemeentebestuur op zaterdag
8 juni het vernieuwde Hegerplein inhuldigt. Vanuit het Sint-Pietersplein vertrekt een optocht – met muziek –
richting Hegerplein om het plein officieel te openen.
Op het Hegerplein geniet je dan van een hapje en een drankje. Optredens van een aantal folkloregroepen
geven de feestelijkheden dat tikkeltje extra. Achteraf biedt het gemeentebestuur nog een pintje aan in de
verschillende cafés van Koksijde-Dorp. Santé.

Mee-doe-spektakel voor kinderen
Kom naar de wervelende kinderdisco vol spektakel, dans, speciale effecten, humor en top entertainment.
Naar aanleiding van de kermisweek in Koksijde-Dorp komt Splash Kinderdisco naar ’t Oud Schooltje.
Iedereen is welkom op woensdag 12 juni vanaf 14.30 uur in ‘t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp waar je je
eerst laat schminken. De activiteit is volledig gratis en duurt tot 16 uur.
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Koksijde herdenkt de Zoeaven
Op pinkstermaandag 10 juni herdenkt Koksijde de bijna 8000 Franse Zoeaven die in de Westhoek
sneuvelden in WO I. Oud-strijders zijn er niet meer. Vandaag worden ze vertegenwoordigd door de
vaderlandslievende verenigingen en oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog.
Het tweede regiment Zoeaven van Walcourt luistert de
herdenking op. Om 10 uur is er een bloemenhulde aan
het Frans militair kerkhof in Koksijde-Dorp en om 11 uur een
bloemenhulde en toespraak aan het Zoeavenmonument
te Koksijde-Bad. In aanwezigheid van de Zoeaven van
Walcourt.
Om 11.30 uur optocht met de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie van Koksijde. Start aan het Zoeavenmonument,
vervolgens via de Zeedijk naar het gemeentehuis in de
Zeelaan, waar het defilé plaatsvindt.
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Twee unieke graven
op het Carré Français

Het levensverhaal van ‘een Joyeux’ staat op zijn huid

Op het Carré Français bij de Sint-Pieterskerk liggen 133 jonge Fransen die meer dan 100 jaar geleden
aan het IJzerfront sneuvelden. Ze behoorden tot verschillende legerafdelingen: Marinefuseliers, Zoeaven,
Territorialen, Artilleurs, Tirailleurs en Genie. Twee van hen behoorden tot het heel aparte Bataillon d’Afrique
(les Bat d’Af). Door hun landgenoten werden ze les Joyeux genoemd. Grappenmakers waren die
kerels beslist niet, want ze dienden in een strafbataljon. Het waren criminelen en recidivisten, die na een
gevangenisstraf in Frankrijk, naar Noord-Afrika waren gestuurd. Ze kwamen terug met het vooruitzicht dat
hen - bij goed gedrag - aan het einde van de oorlog kwijtschelding zou worden verleend.
Toen het eerste Bataillon d’Afrique in oktober 1914 in Marokko werd opgericht, luidde het devies: Ex Unque
Leonem wat zoveel betekent als: Een leeuw herken je aan zijn klauwen. Maar de manschappen (550 man
sterk) vertaalden het naar Joyeux, fais ton fourbi, pas vu, pas pris, mais pris rousti. En dat betekent zoveel
als Laat je niet zien of horen en graai andermans eigendommen mee. Het waren dus geen koorknapen
en ze deserteerden ook zodra het kon. Van zodra ze toekwamen, werden ze naar de bloedigste slagen
in Frankrijk en België gestuurd. De bekende Engelse verpleegster Dorothie Feilding vertelt: “Er is een
ongelooflijk bataljon Franse ex-gevangenen aangekomen en ze zorgen voor leven in de brouwerij!
Het zijn geharde vechtersbazen, mannen voor het vuilste werk. In één week tijd hebben ze zes Belgische
rijkswachters en twee bejaarde dames vermoord, plus tientallen kippen gestolen.”
Op 10 en 11 augustus 1916 revolteerde een viertal tegen het nodeloos bloedvergieten. Twee van hen,
Hippolyte Debonne (27 jaar) en Batistin Gastaudo (26 jaar) werden door de officieren van de krijgsraad
ter dood veroordeeld wegens gewapende revolte en het beledigen van hun oversten. De advocaat van
de verdediging, een Zoeaaf, argumenteerde dat beide jongens uitgeput waren na nodeloze gevechten
waarbij veel makkers omkwamen en dat ze uit de band sprongen nadat een onderofficier hen zwaar had
aangepakt.
Het gratieverzoek werd afgewezen. Debonne en Gastaudo werden op 17 oktober 1916 bij zonsopgang
door hun makkers gefusilleerd in Koksijde-Bad. Pas na hun dood kwam de melding dat de executie moest
worden opgeschort.
Beiden rusten zij aan zij in graven 114 en 115; ondanks alles toch met de vermelding Mort pour la France.
Werd er postuum toch nog rekening gehouden met de opschorting van de doodstraf?
Tekst door Michel Piérart, auteur van Koksijde en de Zoeaven 1915-1916, uitgave gemeente Koksijde, 2016

Bisschop Lode Aerts gaat voor op de wijding

Paardenvisserskapel waardevolle verrijking
van ons visserijerfgoed
Bijna tien jaar heeft paardenvisser Stefaan Hancke gewroet aan de verwezenlijking van zijn droom:
de oprichting van een volwaardige veldkapel ter verering van de garnaalvisserij te paard. Op woensdag
8 mei werd het bedehuisje plechtig gewijd door monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge.
Wandelaar of fietser: hou in de Koningstraat,
net voorbij Manège Hacienda, even halt aan
de achterzijde van Stefaans boerderij aan zijn
Paardenvissersweg, daar staat de kapel met groen
omgeven.
“Op ons platteland zie je altijd een kapel bij onze
hofsteden. Dat wilde ik ook bij mijn hoeve”,
zegt de fiere bouwheer.
Vele stappen
De realisatie kon niet zonder de medewerking van
heel wat deskundigen. Eerste stap was het gieten van
een betonnen funderingsplaat van twintig cm dik in
Garage Hancke, industriezone in Veurne. Dat was
het werk van metselaar Johny Rooms die vervolgens
ook de muren metste met oude Vlaamse bakstenen.
Voor de dakbedekking met leistenen zorgde
Fernand Toortelboom. Vervolgens verhuisde heel de
constructie (bijna tien ton) met een vrachtwagen
naar de Koningstraat.
“Toen had ik eigenlijk nog geen idee welk beeld er in
de kapel kon komen” vertelt Stefaan. “Ondertussen
waren mijn zus Adelheid en ik eigenaars geworden
van de mallen die Charles Decoster maakte voor het
bakken van de kleinsculpturen van Jarnost Gause.
We vonden ook een ambachtelijke bakker van
Vlaams aardewerk: Gilbert Monteyne uit Jabbeke.
Uit één van de mallen bakte Gilbert een schitterende
geglazuurde paardenvisser. Het lag voor de hand:
die móest in de kapel.”

Afwerking
Er volgden nog stappen. Schrijver Jan Huyghe
brouwde een gedicht van acht regels in
oud-Vlaamse volksstijl als gevelopschrift, beeldhouwer
Jan Dieusaert goot een mooi schild voor de
driehoekige topgevel.
“Maar, grote maar..,” vervolgt Stefaan, “moeder
Suzanne sakkerde dat een kapel zonder heilige géén
échte kapel is… Ja, een paardenviser is verre van
heilig… Dankzij nonkel Valère kwamen we bij Dirk
Deroeck uit Nieuwpoort terecht. Dirk had een grote
verzameling heiligenbeelden, waaronder ook onze
Zalige Idesbald. Hij schonk me het beeldje. Beter kon
niet.”
Wijding
Kroon op het werk was de wijding op woensdag
8 mei, voorgegaan door mgr. Lode Aerts, bisschop
van Brugge, bijgestaan door pastoor Hans Devos.
Schepen Guido Decorte dankte terecht bisschop
Lode Aerts voor zijn komst en feliciteerde Stefaan
Hancke voor zijn blijvend initiatief. (JHO)

Hoog op zijn paard bouwheer-paardenvisser Stefaan
Hancke, bisschop Lode Aerts, pastoor Hans Devos,
schepen Guido Decorte en enkele leden van de Orde
van de Paardevisser (© Eric Delanghe)

Agenda JUNI
blz

Sociaal Huis

7-8
blz

Musea

10-12

Zaterdag 1 juni
* 7 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘Vogelzang beleven’, www.iwva.be/bezoekers
* 13.30 uur: Oostduinkerke – Witte Burg
Feest ‘Zomeren’, €20, inschrijving Rita Wyffels
0499 48 45 28, rek.nr. BE 69751203606878,
org. Samana Oostduinkerke-Wulpen.

Bibliotheek

blz

16

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘Op culinaire ontdekking in de duinen’,
www.iwva.be/bezoekers

Duinenhuis

blz

* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Open Museumdag (gratis toegankelijk)

19/21
blz

Jeugddienst

17
blz

Sport

24-25
Openbare markt

- Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad
- Elke dinsdag van 8 tot 13 uur op de Zeedijk in
Oostduinkerke

Doorlopende activiteiten

- Tot 15 aug. wandelzoektocht van de VVV,
ca 6 km, formulieren (4 euro) onthaalkantoren
dienst Toerisme
- Van 21 juni t.e.m. 31 augustus, ﬁetszoektocht
‘de Gordel rond Koksijde’, ca 35 km, formulieren
(7 euro) bij de dienst Toerisme Koksijde
- Tot 15 aug., ﬁetszoektocht van Tennisclub Koksijde,
ca 30 km, formulieren (10 euro) cafetaria
TC Koksijde (Zeelaan 72) en brasserie
Wielrijdersrust Het Dorstige Hart (Dijk 33, Wulpen)

* 15 uur: Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2019, www.levensloop.be
* 16 uur: Begraafplaats Oostduinkerke (A. Geryllaan 5) Week van
de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen van onze
overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40

Zondag 2 juni
* 10 uur: Kerkhof Wulpen (Dorpsplaats)
Week van de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen
van onze overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be –
058 53 34 40
* tot 15 uur: Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2019, www.levensloop.be

Maandag 3 juni
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

Dinsdag 4 juni
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 5 juni
* 14-16 uur: Rozenkrans, Albert I laan 54, Ontmoetingsnamiddag
voor senioren uit Oostduinkerke, €3, inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 7 juni

Juli-augustus

Er is geen agenda in de editie juli-augustus.
Voor alle activiteiten tijdens de zomermaanden
verwijzen we de lezer graag naar de brochure
Zomerevenementen, gratis ter beschikking bij de
dienst Toerisme of via www.visitkoksijde.be.

Opname in agenda editie september
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
donderdag 25 juli. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer en
contactgegevens. Alleen activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking.

* 18 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Witte Burg koers, inschrijvingen vanaf 17 uur,
org.: WTC De Meeuw, zie blz. 24

Zaterdag 8 juni
* 11 uur: strand Oostduinkerke
Garnaalvissers te paard en koken van garnalen
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ‘Orchideeënwandeling’, 058 53 38 33 www.iwva.be/bezoekers

Zondag 9 juni
* 6-17 uur: Koksijde-Dorp
Rommelmarkt
* 10-17 uur: Koksijde - Noordduinen en James Ensorlaan,
Bunkerdag, inschrijven cultuur@koksijde.be of 058 53 34 50,
nfo: www.raversijde.be

* 17 uur: Oostduinkerke-Dorp, het Bedrijf (Leopold II Laan 9),
concert Kinderkoor Beau-re-mi o.l.v. Sarah Decadt, 058 53 20 80,
tickets €8/€6, www.Beau-re-mi.be

Zondag 16 juni
* 10.30 uur: Sociaal Huis Koksijde
Archeologiedagen: lezing ‘wonen aan de Vlaamse kust,1300 jaar
geleden’, gratis, 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, zie blz. 11

Maandag 10 juni
* 10-12 uur: Kerkhof Koksijde-Dorp en Zoeavenmonument KoksijdeBad, Zoeavenfeest, org. VVV, zie blz.
* 15-18.30 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers

Dinsdag 11 juni
* 13.30 uur: Sportpark Hazebeek - Bolledroom
Petanquetornooi meli-melo, €2, individuele deelname is mogelijk,
ervaring is niet vereist. Inschrijving uiterlijk tegen 8 juni,
claro@scarlet.be
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 12 juni
* 14.30-16.00 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kinderdisco en grime n.a.v. de kermis Koksijde, gratis,
058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, zie blz. 37
* 13.30: Sportpark Koksijde-Dorp – zaal vloersporten, fietstocht,
+/- 30km, €2, inschrijving verplicht en uiterlijk tegen 8 juni,
dany.asseman@telenet.be

Dinsdag 18 juni
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 15-18.30 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers

Donderdag 20 juni
* 9.30 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard en Stienestekers

Vrijdag 21 juni
* 19 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Jaarlijks Feest van De Oostduinkerkse Paardenvissers met
aanstelling van Mieke Garnaal en eredames

Zaterdag 22 juni
* 10-20.00 uur: Zeelaan Koksijde-Bad
Braderie, Org. Hartje Koksijde
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ‘Struinen langs het infiltratiepad’,
www.iwva.be/bezoekers

Donderdag 13 juni
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30
*14-17 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Senioren dansnamiddag Koksijde Kermis
Organisatie dansgroep de Golfbrekers Koksijde - vrije toegang
058 51 23 97

Vrijdag 14 juni
* 14 uur: Oostduinkerke – Witte Burg
ontmoetingsnamiddag ‘ontspannende massage voor dagelijks
gebruik’, €5 koffie en taart inbegrepen (handdoek meebrengen),
inschrijving Rita Wyffels
0499 48 45 28, rek.nr. BE 69751203606878,
org. Samana Oostduinkerke-Wulpen.
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ‘Zeldzame schoonheid in de duinen’,
www.iwva.be/bezoekers
* 19.30-21.00 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Archeologiedagen: van depot tot expo, €7, 058 53 39 50,
abdijmuseum@koksijde.be, zie blz. 11

Zondag 23 juni
* 10-20.00 uur: Zeelaan Koksijde-Bad
Braderie, Org. Hartje Koksijde

Dinsdag 25 juni
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 27 juni
* 14.30 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

Zaterdag 29 juni
* 7-17 uur, Oostduinkerke Witte Burg
Paardenvisserstocht (geen groepswandeling), 5,5 – 7 – 15 – 22
– 30 km. Inschrijven vanaf 7 tot 15 uur, €2,5, leden van erkende
wandelsportfederatie €1,5, kinderen <12j. gratis)
Info: lieven.mieke@telenet.be, 0468 26 06 89

Zaterdag 15 juni
* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Archeologiedagen: rondleiding Zandlopers, €7,
058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, zie blz. 11
* 20.00 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Beauvarletkoor: ‘Healing Lights’ o.l.v. Griet De Meyer,
tickets €10/15/20, 0477 24 34 65, beauvarlet@gmail.com
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* 11-18 uur, Oostduinkerke-Bad
70ste Garnaalfeesten / Folkloremarkt, zie blz. 35

TENTOONSTELLINGEN

* 14.30 uur: Abdijmuseum ten Duinen
Rondleiding expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’

Cabin Art ‘Bouwen voor de eeuwigheid’
Tot 15 september - Zeedijk Sint-Idesbald
058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be

* 18.30 uur, Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers,
gevolgd door het koken van de garnalen

Bouwen voor de eeuwigheid
Van 22 juni tot 5 januari – 058 53 39 50
abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be

* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

Lijf & Beeld – In dialoog met George Grard
Van 22 juni tot 22 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde
(Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde)
Maandag gesloten. Zaterdag: 14-18 uur. Zondag tot vrijdag:
10-18 uur.
Nocturnes tot 21 uur op dinsdag 9 en 23 juli & 6 en 20 augustus,
gratis toegang
Info www.koksijde.be/KunstencentrumTenBogaerde

Zondag 30 juni
* 10.30-18 uur: Oostduinkerke-Bad en -Dorp
70ste Garnaalfeesten, zie blz. 35
* 15.30 uur: van Oostduinkerke-Bad naar -Dorp
Garnaalstoet, zie blz. 35

Maandag 1 juli
* 10.30-12.30 uur: R. Vandammestraat
Erfgoedwandeling (NL): Brits militaire begraafplaats,
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 08
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19
* 15-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie, inschrijven verplicht via golfsecretariaat@koksijde.be
(€5), www.koksijdegolfterhille.be
* 20 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Internationaal orgelfestival: Edward Van Marsenille
058 51 35 94, carlo.wouters@skynet.be

Dinsdag 2 juli
* 10.30-12.30 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie, inschrijven verplicht via golfsecretariaat@koksijde.be
(€5), www.koksijdegolfterhille.be
* 15-18.30 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 14.30-16 uur: Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum
Thematische rondleiding (F) voor volwassenen
058 51 24 68 - info@navigomuseum.be

Fresco’s van Paul Delvaux voor het huis van Périer.
Tot 30 september van dinsdag tot zondag. 10.30–17.30 uur.
Van 1 oktober tot 5 januari van donderdag tot zondag.
Gratis voor Koksijdenaars en houders van een K-pas.
In het Paul Delvauxmuseum (Paul Delvauxlaan 42, Sint-Idesbald)
info www.delvauxmuseum.com
Expo Eau Forte
Tot 16 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be –
www.navigomuseum.be – 058 51 24 68
11 juli comité – Anton van Wilderode in woord en beeld
Van 27 juni tot 14 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40,
St.-Idesbald)
14-18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)
Expo Animalia - De Muelenaere & Lefevere
Van 30 mei tot 28 juli in Art Gallery, Polderstraat 76,
Oostduinkerke. Open vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 14-18 uur. Info: 058 51 47 57 – 0475 38 66 02 –
info@dmlgallery.be – www.dmlgallery.be
Keramiek van Tavares Hernani (Nieuwpoort)
In kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald
(lievino@lievino.be)
058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde.
Net iets Anders
Van 19 juni tot 16 augustus in Huize Rozenwingerd
(site Bollaard, Hof Ter Hillestraat 1 Oostduinkerke).
Open op woensdag en vrijdag (14-16.30 uur).
Kunst van de bewoners met een beperking.

CasinoKoksijde: koop je tickets ter plaatse of online
Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde: maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag gesloten.
Op zaterdag open van 9 tot 12 uur. Uiteraard is de balie ook altijd open vanaf één uur voor aanvang van een
voorstelling. Koop je tickets ook online via www.casinokoksijde.be.

Ga op zoek naar
verborgen schatten

Tweede actie
De Gouden Garnaal

Rommelmarkt Koksijde-Dorp

Na een succesvolle eerste editie organiseert het
comité Oostduinkerke-Dorp Leeft in samenwerking
met de gemeente opnieuw zijn actie De Gouden
Garnaal. Inzet van de actie is het juweel De
Gouden Garnaal met een waarde van 500 euro.

De jaarlijkse rommelmarkt vindt plaats op
zondag 9 juni tussen 6 en 17 uur. Door de
werken in Koksijde-Dorp ziet het parcours er dit
jaar anders uit. Deze straten nemen deel aan
de rommelmarkt: Noordstraat, Veurnestraat,
Hovenierstraat, Kerkstraat, Doornhofstraat en
Karel Vanneckestraat.

Ik doe mee-affiches aan uitstalramen vertellen de
klanten welke handelaars van Oostduinkerke-Dorp
aan de verkoopactie deelnemen. Nog tot 20 juni
kan je bij hen terecht voor een deelnamekaart
waarop je vijf stempels van evenveel handelaars
verzamelt. Deelname is onbeperkt, deelnemers
moeten wel minstens 18 jaar zijn.
De toekenning van De Gouden Garnaal gebeurt
bij trekking door Mieke Garnaal, meer bepaald
op zondag 30 juni om 18 uur na de Garnaalstoet
op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Opgelet: de winnaar (m/v) moet
op dat moment aanwezig zijn om het juweel in
ontvangst te nemen.
In de nabije toekomst plant Oostduinkerke-Dorp
Leeft weer activiteiten tijdens de kermis en de
kerstvakantie. De opbrengsten van de werking
gaan integraal naar het Kerstmanfeest voor de
kinderen van Oostduinkerke.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Fietszoektocht Woar ist?
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 augustus
om 19.30 uur. In plaats van 31 augustus, zoals vermeld in
de vorige editie van Tij-dingen.

Op zoek naar een leuke activiteit?

Zomereve

01/07/20

nementen

19 - 31/0
8/20

19

De brochure Zomerevenementen biedt een overzicht van
alle activiteiten in juli en augustus.
Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald als
in het polderdorpje Wulpen geniet je van sportieve en culturele
activiteiten, muziek en optredens, wandel– en fietstochten.
Altijd fascinerend.
Événemen
ts d’été
Veranstaltun
gen Somm
er

Vraag de brochure bij de dienst Toerisme.
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be
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LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen 1138

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

www.depit.be

www.navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be bibliotheek@koksijde.be
www.tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

