24e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen
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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
Onthaal en Protocol
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”

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.

Getijden juli
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hoogwater

laagwater

00:21 en 12:50
01:06 en 13:32
01:49 en 14:14
02:32 en 14:56
03:17 en 15:39
04:03 en 16:26
04:53 en 17:16
05:49 en 18:15
06:55 en 19:21
08:02 en 20:26
09:06 en 21:31
10:13 en 22:38
11:23 en 23:45
12:26
00:44 en 13:15
01:30 en 13:55
02:10 en 14:32
02:47 en 15:07
03:24 en 15:42
03:59 en 16:15
04:34 en 16:48
05:08 en 17:20
05:43 en 17:56
06:24 en 18:42
07:18 en 19:42
08:23 en 20:50
09:29 en 21:55
10:33 en 22:58
11:34 en 23:57
12:28
00:48 en 13:15

07:10 en 19:37
07:57 en 20:23
08:42 en 21:09
09:28 en 21:54
10:13 en 22:40
10:59 en 23:28
11:47
00:17 en 12:37
01:09 en 13:30
02:04 en 14:27
03:04 en 15:31
04:13 en 16:53
05:32 en 18:12
06:37 en 19:08
07:29 en 19:54
08:14 en 20:36
08:53 en 21:15
09:30 en 21:52
10:04 en 22:28
10:36 en 23:03
11:06 en 23:37
11:38
00:13 en 12:15
00:53 en 12:58
01:41 en 13:54
02:39 en 15:01
03:40 en 16:07
04:41 en 17:13
05:42 en 18:19
06:43 en 19:18
07:38 en 20:09

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.

Getijden augustus
dag
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01:34 en 13:57
02:18 en 14:40
03:02 en 15:23
03:48 en 16:08
04:36 en 16:56
05:28 en 17:50
06:28 en 18:50
07:31 en 19:54
08:34 en 20:59
09:44 en 22:14
11:07 en 23:37
12:14
00:36 en 13:02
01:20 en 13:40
01:56 en 14:13
02:29 en 14:44
03:01 en 15:15
03:33 en 15:46
04:04 en 16:15
04:33 en 16:44
05:05 en 17:18
05:41 en 17:57
06:24 en 18:46
07:21 en 19:53
08:40 en 21:15
09:58 en 22:30
11:10 en 23:38
12:09
00:32 en 12:56
01:18 en 13:38
02:00 en 14:20

08:27 en 20:55
09:13 en 21:40
09:58 en 22:25
10:43 en 23:11
11:28 en 23:57
12:15
00:45 en 13:03
01:37 en 13:56
02:34 en 14:59
03:41 en 16:21
05:06 en 17:53
06:23 en 18:55
07:18 en 19:42
08:02 en 20:23
08:38 en 20:59
09:11 en 21:32
09:40 en 22:04
10:09 en 22:35
10:38 en 23:06
11:09 en 23:39
11:43
00:13 en 12:20
00:53 en 13:03
01:46 en 14:08
02:57 en 15:29
04:06 en 16:42
05:13 en 17:55
06:22 en 19:01
07:22 en 19:53
08:11 en 20:38
08:55 en 21:22

Referentieplaats is Nieuwpoort.

7-8

Feestelijke avonden in
onze musea
Mis de abdijavonden in het
Abdijmuseum of de folkloreavonden
in het NAVIGO-museum niet.

10 en 12
Lijf & Beeld
In deze expo gaan heel wat
kunstenaars in dialoog met Grard.
Zeker langs gaan in Kunstencentrum
Ten Bogaerde.

21-24

En verder:
Bestuur
Oproep adviesraad

Hotelschool Ter Duinen
Tij-dingen sprak met Peter Verbeke,
de directeur van de Hotelschool.

onroerend erfgoed

4

Werkzaamheden

6

Welzijn
Levenslang leren

7

Cultuur en erfgoed
NAVIGO

34
De zomer staat in het
teken van LEGO®
Speel met de blokjes in
c.c. CasinoKoksijde, win een
mozaïek in LEGO® of bewonder de
maquette in Abdijmuseum
Ten Duinen waaraan zes maanden
werd gewerkt.

Ten Duinen

11-12

Bib

14-15

Jeugd

16-18

Sport

19-20

Milieu
Duinenhuis
Proficiat aan onze jubilarissen
Burgerlijke stand

38

9-10

26
28-29
30

Fotoblad

31-32

Podium en evenementen

33-43

Koksijde zoekt erfgoedliefhebbers
Is onroerend erfgoed jouw ding of heb je werkervaring in de erfgoedsector? Ben je architect, restaurateur,
historicus of gewoon gepassioneerd door onroerend erfgoed? Dan ben jij de geknipte persoon.
Want de dienst Cultuur & Erfgoed is op zoek naar mensen voor de gemeentelijke adviesraad voor
onroerend erfgoed. De adviesraad voor onroerend erfgoed wordt vanaf volgend jaar opnieuw
samengesteld. Deze raad beoordeelt o.a. de gemeentelijke beleidsprioriteiten, de voorlopige en definitieve
bescherming van onroerend erfgoed en de gemeentelijke inventaris met de viersterrenwoningen.
De raad komt minstens twee keer per jaar samen.
Interesse? Stuur tegen 9 september een motivatiebrief en een kort cv naar
onroerenderfgoed@koksijde.be.
Tijdens de maand oktober brengt de dienst Cultuur & Erfgoed
de geselecteerde personen op de hoogte.
Info: 058 53 34 40 - onroerenderfgoed@koksijde.be

Foto’s van
Koksijdeverbeeldt.be
Angèle Rabaey, die met haar man hotel Royal
Poste uitbaatte, zit op de duin gelegen tussen haar
hotel en hotel Suzuki. Angèle zit in het midden.
Aan de overkant ligt het kruispunt met de Zeelaan,
met op de hoek de Chalet des Bains waar voor de
deur een toeristische bus staat.
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

Zonta Westkust steunt Georges Vermast
Elk jaar reikt Zonta Club Westkust de Young Women in Public Affairs Award uit. Deze award beloont
jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar voor hun beginnend en succesvol leiderschap en hun inzet in de
vrijwilligerssector. Zonta Westkust wil sterke, jonge vrouwen een extra schouderklopje geven zodat ze zich
blijven engageren.
Georges Vermast uit Oostduinkerke werd unaniem
verkozen tot winnares. Georges is geboren met
een hersenverlamming en stapt met een looprek.
Dat staat haar niet in de weg om enorm veel inzet
en engagement te tonen: ze is voorzitter van de
leerlingenraad, ze is de eerste monitor met een
fysieke beperking bij vzw Hartekamp (een vzw die
kampen en activiteiten organiseert voor kinderen
met beperkingen), ze is het gezicht van de vzw
Move to Improve en ze zet zich in voor het centrum
Sterreweg, een project voor Zuid-Afrikaanse
kinderen met een beperking – Georges is zelf
geboren in Zuid-Afrika. De verdiende winnares
van de YWPA-award vertelde haar inspirerende
verhaal voor een groot publiek en nam een
cheque van 500 euro in ontvangst.

De burgemeester aan het woord
De zomer. Een moment waarnaar veel Koksijdenaars verlangd hebben. Een moment om op reis te gaan, te
rusten of de batterijen op te laden. Maar ook een moment waarop veel inwoners een paar tandjes bijsteken.
T-d: De zomer staat voor de deur. En onze
gemeente is er klaar voor?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Natuurlijk.
Koksijde is en blijft één van de meest gastvrije
gemeenten van België. Bijna alles is gefocust op
het onthaal van inwoners, tweedeverblijvers en
toeristen. Onze vrijetijdsdiensten werken altijd mooie
programma’s uit. En de gemeente blijft investeren
om Koksijde zo mooi mogelijk te maken. Ons strand
behoort tot de mooiste van Europa en het is ook
één van de veiligste. Korneel Boeve is onze nieuwe
hoofdredder aan zee en zal dat vanaf volgend
jaar combineren met de functie van diensthoofd
Zwembaden.“
T-d: Heel wat (nieuwe) activiteiten
in het verschiet?
Burgemeester: “Inderdaad. Ik denk aan The Night
of the Proms – Summer Edition. De eerste editie van
dit festival in openlucht. Ook Dunia, het wereldfeest
op het strand, is een aanrader. En de expo Lijf
en Beeld in Ten Bogaerde. Het orgelfestival blijft
één van mijn persoonlijke favorieten. De twee
tennistoernooien op het Theaterplein zijn een must
voor de sportliefhebbers. En voor muziekliefhebbers
de folklore- en abdijavonden in de musea.
Maar het LEGO® evenement in c.c. CasinoKoksijde wil
ik zeker apart aanprijzen. Doe mee met de wedstrijd
waarmee je je eigen mozaïek in LEGO® wint, gemaakt
door Dirk Denoyelle. En bezoek zeker de maquette
van de Duinenabdij in LEGO®. Ik was echt verbluft
toen ik die zag. Een pareltje van handenambacht en
een eresaluut aan de abdij. Prachtig.”

De maquette van de Duinenabdij in LEGO®

T-d: Ook voor kinderen wordt de zomer
dus een voltreffer?
Burgemeester: “Ja. Onze gemeente beschikt
over een uitstekend opvang- en kampenaanbod.
Sportkampen, speelpleinwerking, kleuterkampen en
zelfs een cultuurkamp. Onze gemeentelijke diensten
werken goed samen om een uitstekend aanbod uit
te bouwen. Eentje op maat van elk kind.
Alle kampen zijn bijna uitverkocht. Ik wil ook nog het
jumelagekamp vermelden dat dit jaar in Koksijde
plaatsvindt.“
T-d: Kinderen kunnen uitstekend buiten spelen in
onze gemeente?
Burgemeester: “Ja. En niet alleen in de duinen of op
het strand. Het speelplein aan het Blekker Zwembad
is volledig vernieuwd. Door reliëf in het terrein te
steken, krijgt het onmiddellijk een ander uitzicht.
Het speelplein aan de Noordduinen kreeg er een
topklimtoestel bij. Uitstekend nieuws voor de kinderen
van de speelpleinwerking. Onze gemeente heeft
21 speelterreinen, verspreid over de hele gemeente.
In Wulpen komt er binnenkort nog een nieuw
speelplein bij, wanneer de verkavelingswerken daar
afgerond zijn. Allemaal buiten spelen dus.”
T-d: Nog een wens voor de vakantie?
Burgemeester: “Dat het mooi weer wordt, maar dat
hebben we niet in de hand. Wat we wel doen – en
dan vooral onze Technische diensten – is ervoor
zorgen dat de stranden, straten en pleinen er elke
dag net bij liggen.”

Werkzaamheden in Koksijde
Geplande werken
Wulpen: Verkaveling Kerkwijk/Dorpsplaats
Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen
start de aannemer met de wegeniswerken.
Als de weersomstandigheden het toelaten, is dit
voorzien in het najaar van 2019.
Koksijde-Bad: Middelkerkestraat,
Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein
De heraanleg van deze straten is momenteel in
aanbesteding, uitvoering voorzien dit najaar.

Werken in uitvoering
Ten Bogaerde: Aanleg riolen
De werken naderen hun eindfase.
Raadpleeg de website voor meer informatie.
Koksijde-Bad: Aanleg riolen Hortentialaan
De eindfase van de werken is voorzien in augustus.
Raadpleeg de website voor meer informatie.
Koksijde-Dorp: Parnassiusstraat
Tijdens de zomer vinden nog werken plaats in de
Middenlaan: ondergronds brengen van de netten,
riolen middenlagen en aanleg van een klein stukje
voetpad.

Koksijde-Dorp: Herinrichting L. Hegerplein Noordstraat – Zeelaan
De werken gaan de laatste fases in. Hieronder een
overzicht van wat nog op het programma staat:
* Hegerplein (fase 1) en Zeelaan tussen het
kruispunt en de tennishal (fase 2) zijn ondertussen
open voor het verkeer. Tegen het zomerverlof
zouden de andere fasen ook open zijn voor het
verkeer.
* Zeelaan tussen huisnummer 22 en het kruispunt
met de Massartstraat (fase 3). De afwerking is
voorzien tegen het bouwverlof.
* Kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan –
R. Vandammestraat (fase 4): gepland om op
1 september te starten.
* Deel Kerkstraat (fase 5 bis): gepland in september
omdat er riolen moeten vernieuwd worden en
regenwaterriolering moet bijkomen. In september is
de waterstand het laagst.
* Noordstraat (fase 5): ook hier is de afwerking
voorzien tegen het bouwverlof.
* Alle fases (met uitzondering van fase 4 en fase
5 bis) zullen uitgevoerd zijn tegen het bouwverlof.
De timing van uitvoering van het kruispunt tussen
fase 3 en fase 5 gebeurt in overleg met Hotelschool
Ter Duinen en de brandweer.

OPGEPAST.
Geplande data
kunnen altijd
opschuiven door
weersomstandigheden.

De werken in de Zeelaan

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
de seniorenadviesraad cursussen aan om de nieuwe media
(smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor
absolute beginnelingen. Een overzicht:
Computer/Smartphone/tablet/iPad/iPhone – Koksijde - De Brug
(Sociaal Huis)
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
Prijs per cursus: 60 euro
De seniorenadviesraad biedt ook taalcursussen aan:
Spaans voor senioren - Oostduinkerke – Erfgoedhuis
Spaans spreekatelier (beginners): dinsdagnamiddag - van 10/9/19 tot 14/01/20 en 21/01/20 tot 26/05/20
Prijs per cursus: 90 euro
Nederlands voor anderstalige senioren - Koksijde- W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
of Villa Fiertel (Abdijmuseum Ten Duinen)
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)
Prijs per cursus: 30 euro
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.
Deze cursussenreeks is een initiatief van de SAR (seniorenadviesraad)

Wandel mee
langs Cabin Art
Een activiteit voor mantelzorgers en de personen waarvoor ze zorgen.
Flaneer langs de Zeedijk van Sint-Idesbald, waar je geniet van een kunsttentoonstelling in open lucht: Cabin Art.
Met een boeiende gids sta je stil bij dertig kunstwerken, geschilderd op strandcabines.
Afspraak op maandag 1 juli om 14 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). Einde voorzien rond 16.30 uur.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
Elke dinsdag groepswandeling langs het Zitbankenwandelpad. Start om 14.30 uur aan het Sociaal Huis.
Elke tweede en laatste donderdag van de maand: praat-, spel- en breinamiddagen
om 14 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis (2 euro).

Het Sociaal Huis verwent haar vrijwilligers
Elk jaar organiseert het Sociaal Huis een verwendag voor haar vrijwilligers. Omdat ze dat verdienen.
Donderdag 16 mei is een dag om te herinneren. Anne-Sophie De Deckker van het Sociaal Huis vertelt:
“We verwenden onze vrijwilligers eerst met een ontbijt in het Sociaal Huis en trokken daarna met de
nostalgische tram naar Oostende. Als ware zeebonken verkenden we samen met de vrijwilligers de
Mercator en leerden we Oostende op een andere manier kennen tijdens de mini zeebonken wandeling.
In het Cultuurcafé van de Grote Post stond een heerlijk lunchbuffet klaar. Na onze magen te hebben
gevuld, mochten we onze creatieve talenten bovenhalen in het Mu-zee-um. Er zitten echte kunstenaars
tussen onze vrijwilligers! Deze zalige dag
sloten we af in bistro Kurso met een
heerlijk stukje taart en koffie om dan moe,
maar voldaan, terug te keren naar onze
thuishaven Koksijde. Bedankt vrijwilligers!”
Wil jij ook deel uitmaken van deze fijne groep?
Heb je nog wat tijd over? Heb je zin om
nieuwe contacten uit te bouwen? En wil je
je inzetten voor je medemens in Koksijde?
Kom dan naar het Sociaal huis voor een
kennismakingsgesprek. Katrien en AnneSophie geven je graag meer uitleg.
Info: 058 53 43 30
vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be

Met het Mantelzorgcafé langs
de Zitbankenroute
Geniet, samen met de persoon voor wie je zorgt, van de buitenlucht. Wandel mee langs het
Zitbankenwandelpad Zet je moa nére en leer elkaar beter kennen.
Afspraak op maandag 5 augustus om 14 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). Einde voorzien rond 16.30 uur.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

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.
Hoe herken je uitdroging, hittestress of een hitteslag?
We spreken van uitdroging wanneer je niet langer voldoende water in je lichaam hebt. Bij hittestress of
een hitteslag raakt je lichaam oververhit en slaag je er niet in om jezelf af te koelen. Voor symptomen van
oververhitting moet je altijd alert zijn. Vooral bij risicogroepen treden zeer snel ernstige complicaties op.
Een hitteslag kan zelfs fataal aflopen. Herken je bij jezelf of iemand anders één of meer van deze
symptomen, grijp dan meteen in:
• Een droge mond, veel dorst, hoofdpijn
• Krampen in buik, armen of benen
• Uitputting: duizelig, zwak en vermoeid, een snelle polsslag of eventueel het bewustzijn verliezen
Correct ingrijpen doe je door de persoon uit de zon en/of de warmte te halen en naar een koele plek te
brengen. Laat hem/haar water drinken, verfris hem/haar met een vochtige doek. En contacteer een arts.
Info: www.health.fgov.be – www.irceline.be (info over ozonconcentratie)

Vijfstedentreffen
Elk jaar houden de verbroederingsgemeenten – Wépion
sur Meuse, Neustadt an der Orla, Biedenkopf an der Lahn,
La Charité sur Loire en Oostduinkerke –
een 5-stedentreffen.
Dit jaar vond die plaats in La Charité sur Loire
van 3 tot 5 mei.

Zoek de schat van Vlieg
in het NAVIGO-museum
Neem tussen 29 juni en 31 augustus deel aan de zomerse zoektocht van
Schatten van Vlieg en verzamel drie smaakboekjes boordevol spelletjes.
Ben jij goed in speuren? Volg het smaakparcours aan de hand van leuke
opdrachten. Verzamel onderweg de tips voor de geheime code. Kan jij die
ontcijferen? Dan vind je de schatkist en maak je kans op smaakvolle prijzen.
Wedden dat dit smaakt naar meer?! Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen
en de bib zijn schatten verstopt.

Ga mee met de garnaalvissers te paard
Op woensdag 24 juli en woensdag 7 augustus gaat het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op stap met
de garnaalvissers te paard. Samen vertrekken met de huifkar naar het strand, het museumteam voorziet
deskundige uitleg onderweg. Na de demonstratie worden de garnalen gekookt (en gegeten) op het
museumplein.
Praktisch
Start telkens om 11 uur aan de balie van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Schrijf je best in: onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. Volwassenen betalen 15 euro,
kinderen en jongeren tot 18 jaar 10 euro. Koksijdenaars en eigenaars van een K-pas betalen 8 euro.
Breng zeker je handdoek en/of je laarzen mee.

Elke vrijdag is een topdag
in het NAVIGO-museum
Elke vrijdag in de zomervakantie is het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum de
place to be! (Groot)ouders worden getrakteerd op een gratis themarondleiding
terwijl de kinderen een coole workshop beleven. De rondleiding en de workshop
beginnen om 16 uur. Vanaf 18 uur is er dan de gezellige visserijfolkloreavond op het
museumplein. Met toffe optredens en megalekkere hapjes uit de zee.

Het programma:

Vrijdag 5 juli om 16 uur:
• Rondleiding De visserij vanuit de ogen van de
kunstenaar
• Workshop: Zeevogel in papier (9-12 j.)
• Vanaf 18 uur: Stille Eric; The Gate en Harmonie
De Vrienden v/d Brandweer
Vrijdag 12 juli om 16 uur:
• Rondleiding Het vissershuisje
• Workshop: Soap shop (6-9 j.)
• Vanaf 18 uur: Accormelo vzw, Oud IJslandvaarders
& Juttertjes en Fourplay

Vrijdag 9 augustus om 16 uur:
• Rondleiding Artan en de schilders van de kust
• Workshop: De Zeefee
(poppenspel en knutselen zeilbootje, 3-6 j.)
• Vanaf 18 uur: Jameson & Power en Coverband
Tjeeventig
Vrijdag 16 augustus om 16 uur:
• Rondleiding IJslandvaart
• Workshop: Zee vol boten (9-12 j.)
• Vanaf 18 uur: Orgel Goderis, Brigitte en Johnny &
The Sparks

Vrijdag 19 juli om 16 uur:
• Rondleiding IJslandvaart
• Workshop: Een zee vol verrassingen
(poppenspel + knutselen zeepaardje, 3-6 j.)
• Vanaf 18 uur: Korrigan en Oostduinkerke Zingt

Vrijdag 23 augustus om 16 uur:
• Rondleiding De visserij vanuit de ogen van de
kunstenaar
• Workshop: Schatten uit de diepzee (6-9 j.)
• Vanaf 18 uur: Scéal, Oud IJslandvaarders & Juttertjes
en The Gate

Vrijdag 26 juli om 16 uur:
• Rondleiding Duurzame visserij
• Workshop: Papieren bloemen (6-9 j.)
• Vanaf 18 uur: Orgel Goderis, Shantykoor
Blankenberge en Johnny & The Sparks

Vrijdag 30 augustus om 16 uur:
• Rondleiding Het Vissershuisje
• Workshop: 1-2-3-4 zakje van papier (6-9j.)
• Vanaf 18 uur: Sinksenbruid, Les invités en Harmonie
De Vrienden v/d Brandweer

Vrijdag 2 augustus om 16 uur:
• Rondleiding Duurzame visserij
• Workshop: Ik hou van jou, dus tatoeëer ik jou (9-12 j.)
• Vanaf 18 uur: Oostduinkerke zingt en The Blik Dooze
Band

Schrijf je nu al in voor de workshops, dan ben je zeker
van je plaats: onthaal@navigomuseum.be of
058 51 24 68. Elke workshop kost 2 euro per deelnemer.
De rondleidingen voor volwassenen zijn inbegrepen
in het toegangsticket en je sluit gewoon aan op het
moment zelf, zonder reservatie.

Een steengoede zomer in het Abdijmuseum
Deze zomer heeft het Abdijmuseum heel wat boeiende evenementen in petto! Hét niet te missen
evenement is de expo Bouwen voor de eeuwigheid. Tussen 22 juni en 5 januari spit het museum de
bouwgeschiedenis van de Duinenabdij uit, aan de hand van archiefdocumenten, bruikleenstukken
en de eigen archeologische collectie! We gaan op zoek naar de sporen van de bouwabten en de
vele ambachtslui. Na je bezoek aan deze expo zal je versteld staan van hoe dicht het middeleeuwse
bouwbedrijf bij het hedendaagse aanleunt. Ontdek ook maquettekunst in de expo. Eén van de
hoogtepunten voor families wordt zonder meer de abdij in LEGO® blokjes door de artiesten van Amazings.
Kunstenaar Rob Buelens toont je zijn intrigerende miniatuurmaquettes. Koksijdenaars bezoeken de expo
gratis!
Elke zaterdag vanaf 29 juni tot en met 2 november is er ook een rondleiding in de expo in het Nederlands
om 14.30 uur, behalve op 17 augustus. Inschrijven is niet nodig. Gezinnen: ontdek het plezante doe-boekje
om op kindermaat de expo te ontdekken, gemaakt in samenwerking met de Westhoekacademie!
In juli en augustus kunnen families ook de schat van Vlieg zoeken in de expo.
Volg de rondleiding Leven in de middeleeuwse Duinenabdij in juli of augustus. Die start elke woensdag
(Nl) of donderdag (Fr) om 14.30 uur. Op woensdagen doen kinderen trouwens een leuke workshop tijdens
Familie@TenDuinen terwijl de ouders meegenieten van een rondleiding. Zie (*) waarbij (groot)ouders en
kinderen samen de activiteit beleven. Schrijf je in: abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.
• Wo 03.07 - 8-12 j. - Workshop Abdijconstructies met KAPLA® bouwen*
• Wo 10.07 - 4-6 j. en 7-12 j. - Rondleidingen Pluis in het museum* & Zandlopers
• Wo 17.07 - 9-12 j. - Lopen op geschiedenis: de tegels van de abdij
• Wo 24.07 - 7-14 j. - De abdij in LEGO® blokjes: workshop mini-fotografie
• Wo 31.07 - 8-12 j. - Workshop Abdijconstructies met KAPLA® bouwen*
• Wo 07.08 - 11-14 j. - Virtual Reality: achter de schermen!
• Wo 14.08 - 7-14 j. - De abdij in LEGO® blokjes: workshop mini-fotografie
• Wo 21.08 - 9-12 j. - Lopen op geschiedenis: de tegels van de abdij
• Wo 28.08 - 4-6 j. en 7-12 j.- Rondleidingen Pluis in het museum* en Zandlopers
Op zaterdag 17 augustus is het Feest in de Abdij! Dompel je tijdens dit festival onder in een feestelijke
middeleeuwse sfeer. Tussen 14 en 19 uur is er heel wat te beleven voor families: theater, middeleeuwse
ambachten, demonstraties schapen drijven, een roofvogeldemonstratie, een middeleeuwse goochelaar,
muziek, verhalen en animatie. Ook de expo met de abdij in LEGO® blokjes is open.

Een detail van de maquette van de Duinenabdij

Puur genieten wordt het met de Abdijavonden. Beleef je zomerse woensdagavond met een sfeervol
muziekoptreden op het terras van het museumcafé De Gasterie. Telkens vanaf 19.30 uur.
Op 17 juli komt Trio Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt (americana & rootsmuziek). Op 24 juli Tiny Legs Tim
(solo, Delta-blues). Op 31 juli Klein Komitee (Oostendse pop met invloeden van folk, kleinkunst & punk).
Op 7 augustus Malahide Folkgroep (Iers/Schotse folk, evergreens, swing-jazz & balfolk). Op 14 augustus
De Poldercowboys (Nederlandstalige kleinkunst tot Franse chansons) en last but not least: op 21 augustus
de ijzersterke liveband EmBRUN met veelzijdige folk.
In Abdijmuseum Ten Duinen bezoek je tijdens de openingsuren de middeleeuwse abdij virtueel.
Wanneer je de Virtual Reality-bril op zet, belandt je in het jaar 1490 met een teletijdmachine. Geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar. Met de steun van Westtoer & provinciebestuur West-Vlaanderen.
Beklim deze zomer zeker de Zuid-Abdijmolen. Voel de wind spelen met de wieken. Zie hoe het graan
gemalen wordt tot meel en verwonder je over dit ambachtelijk erfgoed. De openingsuren vind je op
www.tenduinen.be.
Op vrijdag 12 juli, 2 augustus en 16 augustus om 10.30 uur krijg je de kans om de abdijsite van Ten Duinen en
Kunstencentrum Ten Bogaerde in één klap te bezoeken met een gids. En dit met de huifkartocht Traag is
ook mooi: met de huifkar langs natuur, kunst en geschiedenis.
Start en einde voorzien aan het museum.
Opgelet: neem je picknick mee en reserveer via
abdijmuseum@tenduinen.be of 058 53 39 50.
Tot slot is er ook een openluchtmis georganiseerd door het
Genootschap van de Zalige Idesbaldus op de abdijsite,
op zondag 4 augustus om 10 uur. Welkom.
Info: abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50
www.tenduinen.be		
				

De abdijavonden zijn een aanrader

© Jeroen Hanselaer

Onderzoeksrapport Merovingisch grafveld is klaar
Eind 2016 vond een arbeider een menselijk skelet tijdens de graafwerken op de werf van het nieuwe
politiekantoor in de Ter Duinenlaan. Even later lag een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met een 50-tal
graven bloot. En de resten van een nederzetting met restanten van gebouwen van meer dan 13 eeuwen oud.
Het agentschap Onroerend Erfgoed stond in voor de opgravingen. Op 16 juni presenteerden ze de resultaten
in het kader van de Archeologiedagen.
Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen (uit de 5de tot de 8ste eeuw) zijn schaars aan onze kust. Er zijn er geen bekend
uit Noord-Frankrijk, maar wel enkele aan de Vlaamse en de Nederlandse kust. De Koksijdse site is bijzonder
omdat er zowel gebouwstructuren zijn gevonden als een grafveld met menselijke skeletresten en grafvondsten.
“Dit alles dateert uit 650-750 na Christus”, zegt Anton Ervynck, natuurwetenschapper bij Onroerend Erfgoed.
“Er zijn ook planten- en dierenresten bewaard die een kijk geven op de landbouw en de voeding van toen.”
Bovendien werden er onder de bewoningslagen ook nog ploegsporen uit de Romeinse tijd aangetroffen.
“Het opgegraven deel van de archeologische site bestaat uit vier constructies”, verduidelijkt Marc Dewilde,
die de opgravingen leidde. “Vermoedelijk gaat het om de erven van twee boerderijen met telkens twee
gebouwen, door omheiningen afgebakend.”
Hoe de bewoning tot een einde kwam, is niet duidelijk.
Minstens één van de gebouwen kan door brand vernield
zijn. Zeker is dat de site ook duinverstuivingen trotseerde.
Kort daarna werd de plek als begraafplaats gebruikt.
De gevonden kledingaccessoires en bijgaven (messen,
aardewerk of een munt) zijn niet alleen mooi, maar leveren
ook belangrijke inzichten over de sociale positie van de
overledenen en de manier waarop men met doden
omging. Lang niet alles werd onderzocht. Het is nu aan
de universiteiten, het agentschap Onroerend Erfgoed, de
gemeente Koksijde en het Abdijmuseum Ten Duinen om dit
verder uit te diepen.
© Kris Vandevorst
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“Ons gezelschap bestaat uit zoveel
meer mensen dan alleen de acteurs”

ke r

Emmanuel Fabel,
voorzitter van Theater In ’t Bloote Wulpen

in g i n d e

Als geboren Gentenaar een West-Vlaams theatergezelschap oprichten en dan ook nog acteren in ons sappig
dialect? Het lijkt onmogelijk, maar Emmanuel Fabel bewijst dat het kan. Jaarlijks organiseert hij humoristische
toneelvoorstellingen als voorzitter van het Wulpense theatergezelschap In ’t Bloote.
T-d: Vat de geschiedenis van Theater In ’t Bloote
eens in een notendop samen.
Emmanuel Fabel: “Het begon allemaal toen we met
een vriendengroep de animatie verzorgden tijdens een
sinterklaasfeest in de Rubensstee, in afwachting van de
komst van de Sint. Zo waren we ooit eens verkleed als
kinderkoor. We voerden kleine sketches op en daaruit
ontstond het idee om een theatergezelschap op te
richten. Met ons allereerste stuk De Levensverzekering –
waarin ik trouwens een lijk speelde – namen we buiten
categorie deel aan Wulpen Events (het humoristisch
theaterfestival). Ons optreden viel zodanig in de smaak
dat we besloten om deel te nemen aan het toernooi
in Galmaarden. Sindsdien voeren we jaarlijks een
humoristisch toneelstuk op. We spelen in totaal zes keer
voor een uitverkochte zaal. Ondertussen bouwden
we een publiek op over de hele kust, zelfs enkele
Antwerpenaren komen elk jaar terug. Ons West-Vlaams
dialect is dan toch niet zo onverstaanbaar.”
T-d: Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot
dusver?
Emmanuel: “Ons allereerste stuk in Het Bedrijf,
een Griekse tragedie, beschouw ik als één van de
hoogtepunten. Dat was een vuurdoop voor ons
allemaal. Niemand van ons had ooit al in een theater
op de planken gestaan, laat staan in een serieus
toneelstuk. Voor mij persoonlijk was het stuk Chez Dolly
een absoluut hoogtepunt.

Tijdens deze musical over het wel en wee in een
nachtclub moest iedereen uit zijn of haar comfortzone
treden.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Emmanuel: “De meeste van onze acteurs zijn frisse
vijftigers en zestigers, maar we blijven op zoek naar
vers bloed. Een speciale vermelding voor Dirk Janssens
die als enige van onze groep in elk toneelstuk heeft
meegespeeld. Daarnaast hebben we een grote groep
met medewerkers, want een toneelgezelschap bestaat
uit zoveel meer mensen dan enkel de acteurs. Er zijn
ongeveer 30 mensen die zorgen voor het decor, de
muziek, de belichting en – zeker niet onbelangrijk –
de bar. Zonder hen zijn we verloren.”
T-d: Welke activiteiten staan er op het reguliere
menu?
Emmanuel: “We werken elk jaar toe naar onze
voorstelling in april. We startten in 2000 en kregen
onderdak in Het Bedrijf in Oostduinkerke. Daarna
verhuisden we voor acht jaar naar Veurne om terug te
keren naar onze roots in Oostduinkerke. Vanaf volgend
jaar wordt de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald onze
vaste stek. Afgezien van het toneelstuk organiseren
we trouwens ook de rommelmarkt in Wulpen begin
september.”

T-d: Waarvan droom je nog als
voorzitter?
Emmanuel: “Mijn droom is om ooit
nog een komische thriller te spelen,
helaas heb ik het juiste stuk nog niet
gevonden. Maar ik geef de moed
niet op!”
Info: Emmanuel Fabel emmanuelfabel@hotmail.com
0475 722 046
Samenstelling Bestuur
Voorzitter: Emmanuel Fabel
Penningmeester: Sonja Boeve
Secretaris : Thijs Baelden
PR en decor: Willy Bautil
Bar: Jerry Vandekerckhove

Emmanuel Fabel, Theater in ’t Bloote Wulpen:
“Ik herinner me nog goed ons eerste stuk…
Ik speelde het lijk!”

Luister naar prachtige verhalen
Dol op verhalen? Kom dan tijdens de zomervakantie naar het voorleesuurtje in de bib.
Ben je tussen 4 en 6 jaar? Afspraak op 23 juli en 20 augustus. Je hoort er van 10.30 tot
11.30 uur toffe verhalen. Ben je 6 jaar of ouder? Dan luister je op 9 juli en 6 augustus naar
de grappigste, stoerste of spannendste verhalen. Afspraak van 10.30 tot 11.30 uur.
Mama, papa, oma of opa mogen gerust blijven zitten. Zo wordt het extra gezellig.
Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be

Klaar voor een moordzomer?
Kies jouw boek uit het misdadig grote aanbod aan
thrillers en detectives van de bib. Moord, complotten,
fraude en spionage, je kunt het zo gek niet bedenken
of je vindt er een boek over. Tijdens juli en augustus
liggen de spannendste boeken samen op één
thematafel. Dompel je deze zomer onder in de wereld
van de misdaad.

Kaft je boeken in de bib
Start het nieuwe schooljaar met gepimpte boeken.
Kom je schoolboeken kaften en laat één van je boeken versieren door
tekenaar Bart Vantieghem. Zo heb je de coolste boeken van je klas.
De bib zorgt voor kaftpapier, scharen en plakband.
Afspraak op woensdag 4 september van 14.30 tot 16.30 uur.

Ga je binnenkort op reis naar Spanje
of Zuid-Amerika?
Volg dan de cursus Eenvoudig Spaans voor op reis. Want een basiskennis Spaans is altijd handig.
De nadruk ligt op praktisch taalgebruik, gemakkelijk te gebruiken tijdens je reis.
De cursus bestaat uit zes lessen, die telkens plaatsvinden op dinsdag en donderdag van 13 tot 15 uur.
De eerste les start op dinsdag 17 september. De lesgever, Cristian Walker, is Spaanssprekend en dus de
geknipte persoon om deze cursus in goede banen te leiden. Het is dan ook de bedoeling om tijdens de
lessen vooral Spaans te spreken.
Schrijf je in aan de balie van de bibliotheek vanaf dinsdag 3 september. Snel zijn, want de plaatsen zijn
beperkt. Je moet lid zijn van de bib, breng dus zeker je identiteitskaart mee. De prijs bedraagt 30 euro.

Op 11 juli, 15 augustus en 10 september is de bibliotheek gesloten.

Proef jij wat ik proef?
Ook deze zomer trekt Vlieg weer door de bib.
Beleef van 29 juni tot 31 augustus een heus proefavontuur.
Weet jij welk gerecht bij het juiste land hoort?
Gebruik je smaakpapillen en misschien vind jij dan wel de schat van Vlieg!
Tot bibzz!

Boekenverkoop
Ben je een echte koopjesjager? En op zoek naar dat laatste boek, die speciale cd of vergeten dvd om je
collectie verder aan te vullen? Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s
aan knalprijzen. Op vrijdag 30 augustus van 10 tot 12 uur en op zaterdag 31 augustus van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 17 uur.

Leer in 4 sessies
digitale nieuwsbrieven maken
Wil je op een eenvoudige manier digitale nieuwsbrieven versturen,
maar weet je niet goed waar te beginnen? Dan is de cursus
Laposta echt iets voor jou. Met Laposta verstuur je heel gemakkelijk
professionele nieuwsbrieven naar al je contacten. Laposta is ideaal
voor verenigingen, lokale handelaars en professionelen. In vier sessies
leer je hoe je de ideale digitale nieuwsbrief verstuurt.
De sessies vinden plaats op donderdag 26 september, donderdag 3 oktober, donderdag 10 oktober en
donderdag 17 oktober. Telkens van 9.30 tot 12 uur.in de Willem Ellschotzaal (1ste verdieping bibliotheek).
Enige basiskennis van computer, e-mail en internet is vereist. Breng ook zeker je eigen laptop mee.
De kostprijs voor deze cursus bedraagt 26 euro. Schrijf je nu in via VormingPlus: www.vormingplusow.be.

Buiten spelen in Koksijde
Koksijde heeft het geluk dat het over uitgestrekte
natuurgebieden beschikt zoals de duinen en het strand.
Natuurlijke plekken waar kinderen naar hartenlust
spelen. Die zones zijn niet voldoende. Kinderen hebben
ook nood aan een echte speelplek dicht bij huis om te
spelen. En dan zijn speelterreinen een mooie aanvulling
op dat natuurschoon.
De gemeente investeert jaarlijks veel geld in die
speelterreinen. De speelpleinen onderhouden, oude
toestellen vervangen of bestaande speelterreinen
uitbreiden. Een taak waar heel wat gemeentediensten
samen aan werken. De dienst Technieken,
de dienst Openbare Netheid, de Groendienst,
de dienst Openbare Werken, de veiligheidsbeambten
en de Jeugddienst om er een aantal te noemen.
Bovendien moeten de speeltoestellen aan strenge
veiligheidsnormen voldoen en daar hangt een
prijskaartje aan vast.
Nieuwe speelpleinen
Als de kans zich voordoet, dan legt de gemeente
ook nieuwe speelpleinen aan. Het meest recente
voorbeeld daarvan is het Viooltjesperk in KoksijdeBad. Dat pleintje werd ingericht met de hulp van de
kindergemeenteraad. De raadsleden reikten ideeën
aan om de beperkte ruimte maximaal te benutten.
Binnenkort komt er een nieuw speelplein in Wulpen,
vlak bij de verkaveling die daar aangelegd wordt.
Handig overzicht
Ondertussen liggen er 21 speelpleinen in Koksijde,
verspreid over het grondgebied.
Op www.koksijde.be/speelterreinen vind je een
overzicht van de verschillende speelpleinen in Koksijde.
Met een handige kaart zodat je de speelplekken
gemakkelijk vindt.

Skateplaza
Dit paradijs voor skaters
ligt aan sporthal
Hazebeek in
Oostduinkerke.
Een pareltje voor
streetskaters en zo ontworpen
dat je nooit moet stoppen voor obstakels.

© Daniil Lavrovski

Meer dan 1.200 m² groot en ingedeeld in drie zones:
een streetzone, een transition zone en een technische
zone.

Speelplein zoekt peter of meter
De gemeente besteedt veel aandacht aan het
onderhoud van de speelpleinen en vervangt oude
toestellen of herstelt eventuele gebreken. Zo spelen
kinderen op een aangename en veilige manier.
Toch worden defecten of andere problemen
niet altijd spontaan gemeld. Daarom doet de
dienst Jeugd een oproep bij alle buurtbewoners
van speelpleinen om zich kandidaat te stellen als
meter of peter van een speelplein. Een aantal
Koksijdenaars hebben zich al kandidaat gesteld,
maar de Jeugddienst zoekt nog extra peters of
meters.
Wil jij peter of meter worden?
Geef dan vandaag nog je naam door:
jeugddienst@koksijde.be. Zo help jij bouwen aan
een toffe speelplek.
Heb je vragen over speelruimten of speeltoestellen?
Zijn er toestellen defect? Of ligt er zwerfvuil?
Neem dan contact op met de Jeugddienst.

Info: jeugddienst@koksijde.be - 058 53 34 44 - www.koksijde.be/speelterreinen
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Wil jij een (tweede) pakket taxicheques?
Haast je, want op is op.

Goed nieuws voor jongeren die hun taxicheques al opgebruikt hebben, want vanaf vandaag mag je een
tweede pakket afhalen.
Taxicheques zijn bedoeld voor Koksijdse jongeren geboren tussen 2003 en 1993 (tussen 16 en 25 jaar).
Je betaalt 5 euro en krijgt 30 euro aan cheques in ruil. Daarmee rijd je in het weekend, tijdens de vakantie
en op feestdagen met een Koksijdse taxi naar huis.
Breng je identiteitskaart mee en een officieel document waarop je adres staat.
Info: Tijdens de zomervakantie hanteert de jeugddienst andere openingsuren.
Contacteer hen via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.

Lokaal Bestuur Koksijde
komt uit de kast
Op 17 mei lanceerde Lokaal Bestuur Koksijde zijn
regenboogkast. De kast is een idee van schepen van
gelijke kansen Lander Van Hove en werd ontwikkeld
om mensen te informeren rond holebi en transgenderthema’s.
In de kast vind je folders en flyers, nuttige
contactgegevens en tips over interessante boeken en
films. De kast reist rond binnen de gemeente en doet
verschillende diensten aan.
Waar de kast te vinden is, ga je na op:
www.koksijde.be/gelijke-kansen-en-diversiteit.
Info: www.koksijde.be/gelijke-kansen-en-diversiteit

“Wij stellen deze zomer
onze machine voor in China”
Jarno Vanruymbeke en Céline Barra studeren aan het VTI in Veurne waar ze de richting industriële
wetenschappen volgen. Ondertussen zitten ze in het vijfde middelbaar. Als schoolproject ontwikkelden ze een
Parquet Delivery Machine Voor Interwest. Tussen 20 en 26 juli mogen ze hun machine voorstellen in Macau
(China).
T-d: Wat is die parquet delivery machine precies?
Jarno: “Wij werkten een project uit voor InterWest (beschutte werkplaats) in Veurne. En we hebben ons gericht
op het deel van de werkplaats waar ze catalogussen maken voor winkels die vloeren verkopen. Ze deden dit
door voorbeeldplankjes in boeken te kleven. De mensen die op die afdeling werken, vertelden ons dat na een
lange dag werken hun armen, schouders en rug pijn doen. Wij zochten naar een oplossing en ontwierpen de
PDM-2002. PDM staat voor Parquet Delivery Machine en 2002 is ons geboortejaar.”
T-d: En jullie project viel direct in de prijzen?
Jarno: “Ja. Wij gaan deze zomer - van 20 tot 26 juli - naar Macau
in China. Daar stellen we ons project voor op de expo China
Adolescents Science and Technology Innovation Contest.
Een grote eer.”

Jarno en Céline bij de machine
die ze ontwierpen

T-d: Hoe waren de reacties thuis en op school?
Jarno: “De reacties waren natuurlijk heel goed. Iedereen gunt het
ons. Ook omdat we er veel tijd en energie in hebben gestoken.
Al zorgt de locatie voor wat gemengde gevoelens bij de mama’s.
China ligt niet vlak bij de deur, hé (glimlacht).”

Beach Run: strandloop voor jong en oud op 17 juli
De jaarlijkse Beach Run in Sint-Idesbald is een niet te missen strandloop voor jong en oud. Als onderdeel
van het Delhaize Loopcriterium van de Kust is deze Beach Run een absolute aanrader voor recreatieve
en wedstrijdlopers. Het gemeentebestuur schenkt trouwens 1 euro per deelnemer aan Think Pink, een
organisatie die zich inzet voor borstkanker.
Jeugd - Reeks 1 (tot en met 9 jaar, 1 km, start om 18.30 uur) en reeks 2 (tot en met 13 jaar, 2 km, met start
om 18.45 uur). Deelname: 2 euro met voorinschrijving via www.star-tracking.be tot 10 juli, 3 euro de dag zelf.
Start en aankomst op de Zeedijk van Sint-Idesbald,
bij het basketbalterrein.
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven (5 euro)
de dag zelf in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128
in Sint-Idesbald.
Start om 20 uur aan zaal Kerkepanne,
aankomst op de Zeedijk in Sint-Idesbald.
Vooraf inschrijven (4 euro)
op www.star-tracking.be tot 10 juli.
Er is douchegelegenheid aan de parking
van het zwembad, Pylyserlaan 32 in Koksijde.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be
www.koksijde.be/sportaanzee

Zomersportkampen: nog enkele plaatsen vrij
Nog op zoek naar een leuk sportkamp voor je (klein)kind? Neem dan zeker een kijkje op de webshop.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor verschillende jeugd- en sportkampjes deze zomer!
Meer info op www.koksijde.be/webshop.

Huldiging sportkampioenen op 31 augustus
Zoals gewoonlijk zet het gemeentebestuur ook dit jaar alle sportkampioenen in de bloemetjes.
De kampioenenviering vindt plaats in feestzaal Witte Burg op 31 augustus. Behaalde jouw ploeg
of jijzelf – tijdens het sportseizoen 2018-2019 – een officiële titel op provinciaal, Vlaams, nationaal of
internationaal niveau? Neem contact op voor 29 juli via sportdienst@koksijde.be met alle info en
gegevens over de sportieve prestatie(s) van de kampioen(en).

Sportaanbod seizoen
2019-2020
Begin september komt de brochure uit met
een overzicht van alle sportmogelijkheden in
onze gemeente voor alle leeftijden, zowel in
organisatie van de Sportdienst als van de Koksijdse
verenigingen. Vanaf begin september beschikbaar
op de Sportdienst, dienst Toerisme,
in de gemeentelijke sporthallen of via
www.koksijde.be/sportaanbod.
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Tottenham en
Club Brugge
bekampen elkaar in
Oostduinkerke
Naar jaarlijkse traditie komen twee jeugdteams
(U17 en U19) van de Engelse Champions
League- finalist Tottenham Hotspur op stage naar
Oostduinkerke. Op zaterdag 20 juli nemen beide
ploegen het op tegen de leeftijdsgenoten van
Belgisch vicekampioen Club Brugge –
vanaf 9.30 uur in het sportpark Hazebeek. Gratis.

Sport aan Zee tijdens de zomermaanden
Tot 1 oktober pakt de Sportdienst uit met het zomerprogramma Sport aan Zee. In Sint-Idesbald bij het
Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van de Jacob Jordaensstraat en in Oostduinkerke naast het Astridplein,
is er sportaccommodatie die door iedereen vrij te gebruiken is. Op elk strand staan voetbaldoelen en
volleybalnetten. In Sint-Idesbald kan je ook basketten. Wel zelf een bal meebrengen.
Van 1 juli tot 31 augustus zijn er ook telkens op maandag-,
dinsdag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag
(niet op feestdagen) groepslessen Zumba, Kids Zumba, Tai Chi,
Yoga en Body Workout met Wave Health Club op verschillende
locaties. Al deze activiteiten zijn gratis.
Raadpleeg de zomerbrochure of www.koksijde.be/sportaanzee
voor het volledige overzicht.
* Extra: Zomerpromotietoer op dinsdag 30 juli op het strand van
Koksijde (Vredestraat)
Info: Sportdienst - 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be
www.koksijde.be/sportaanzee

Elke woensdag netbal in Koksijde-Dorp
Tot en met 11 september vindt er netbal plaats op het buitenplein naast de sporthal in Koksijde-Dorp.
Je bent er elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur welkom. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
Info: Sportdienst - 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

230 deelnemers op vierde
sportdag voor 60+’ers
De Sportdienst organiseerde op 16 mei een sportdag die
in het teken stond van de actieve 60-plusser. Er zakten
maar liefst 230 sportievelingen af naar Oostduinkerke.
Sommigen leefden zich uit in hun vertrouwd domein
zoals netbal of fietsen, maar anderen vonden het de
ideale gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe
sporttak zoals stoelyoga. Deze sportdag kwam er mede
dankzij een uitstekende samenwerking met Koksijde Golf
ter Hille en Wave Health en Fitness.

Hiphop dansen met Dynamicrew
DynamiCrew Koksijde is een danscrew onder leiding van danscoach Kimberly Wattier. Benieuwd wie ze zijn?
Neem een kijkje op dynamicrew.be.
DynamiCrew Koksijde organiseert een hiphop dansweekend in de
Sporthal van Koksijde voor dansfanaten van 8 t/m 16 jaar.
Afspraak op 10 en 11 augustus - telkens van 9 tot 17 uur.
Prijs? 40 euro voor een fantastisch dansweekend, inclusief: dans
t-shirt, extra nevenactiviteit én twee dagen dansen begeleid door
ervaren lesgevers.
Schrijf je nu in via danscrew_koksijde@outlook.com.
Snel zijn, want de plaatsen zijn beperkt.
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La Naïade, Stichting George Grard

ten bogaerdelaan 10
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www.visitkoksijde.be

Kunstencentrum Ten Bogaerde verwelkomt deze zomer curator Els Wuyts en Chantal Grard, dochter van de kunstenaar.
Zij sloegen de handen in elkaar voor deze expo. Zeven hedendaagse kunstenaars gaan in dialoog met sleutelwerken van
George Grard. Zij willen op die manier hun fascinatie voor het ‘beeld’ en het menselijk ‘lijf’ met jou delen.

Anne Wenzel

Peter Rogiers
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Enrique Marty

Athar Jaber

Susanna Inglada

George Grard

Laure Forêt

© De Kwartel, George Grard - foto de Kievith

In dialoog met George Grard

Lijf & Beeld
22.06
22.09
2019
© Revealed outdoor scene 2, Enrique Marty - Deweer Galley
© Opus 4, nr 3, Athar Jaber

Night@TenBogaerde

Art Talk

KLEIkinderen

Nocturnes

Night@TenBogaerde wil gezinnen goesting doen krijgen in kunst. Daarom
organiseren we dit verrassend en hip evenement voor het ganse gezin mét
overnachting in tenten op een exclusieve locatie. Zet je tent op vanaf 15 uur,
de activiteiten starten om 16 uur. Het belooft een leuke kunstnacht te worden
met onder meer een kunstworkshop voor gezinnen, een circusworkshop met
optreden, samen soep maken, een bezoek met zaklamp aan de expo, een
optreden aan het kampvuur door Nomad Swing, de vertoning van een
familiefilm en ochtendyoga gevolgd door een lekker ontbijt. Als dat geen
originele manier is om je te laten onderdompelen in de kunstwereld!

3 augustus vanaf 15 uur - €18/+ 12 jaar - €12/kinderen
tot 12 jaar - gratis voor kinderen onder 4 jaar - inschrijven
noodzakelijk (www.koksijde.be/nighttenbogaerde)

We brengen zes vrouwen in Ten Bogaerde rondom de tafel om in gesprek te
gaan over de verschillende themalijnen die Lijf & Beeld oproepen. We eindigen
de voormiddag met een performance van Salon Lalangue en een aperitief.
Inschrijven kan via www.koksijde.be/Arttalk

27 juli om 11 uur

Neenee, het is geen tikfout, je hebt het goed gelezen!
In de workshop Kleikinderen ontdekken grootouders samen met hun kleinkinderen het werk van George Grard. Samen met een beeldend kunstenaar
ervaar je hoe je expressie en structuur kan aanbrengen in een vormeloze
massa klei. Jullie creëren samen een prachtig beeld dat in één oogopslag een
heel verhaal vertelt.

13 juli om 14.30 uur - €5 per deelnemer - inschrijven
noodzakelijk (www.koksijde.be/kleikinderen) +8 jaar

Kan je maar niet genoeg krijgen van de tentoonstelling? Dan kan je op
deze dagen tot 21 uur bij ons terecht. Geniet van de prachtige beelden bij
ondergaande zon.

9 en 23 juli - 6 en 20 augustus

KLEIkinderen

Huifkartochten

Nocturnes

14.30 uur

25/8

11 uur

tot 4/8

vanaf 15 uur

3/8

11 uur

27/7

10.30 uur

15/7
12/8

Familierondleiding

Night@TenBogaerde

Art Talk

Erfgoedwandeling
Grard - Delvaux

14/7 • 21/7 • 28/7
Geleide
4/8 • 11/8 • 18/8
14.30 uur
rondleiding

14.30 uur

13/7

10.30 uur

12/7
2/8 • 16/8

tot 21 uur

9/7 • 23/7
6/8 • 20/8

22/6 tot en met 22/9
Kids@TenBogaerde
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Kleurkwinderen !
voor
Kleur de postkaart in
en breng hem naar
de expo!
Wie weet win jij wel
cinematickets voor
het hele gezin*
Haal je postkaart af bij
Kunstencentrum Ten Bogaerde
of de toerismekantoren.

Kleu
re
WIN n
!
*max 4 tickets voor Cinema Koksijde

Openingsuren:

Informatie en reservaties

• Maandag gesloten

cultuur@koksijde.be

• Zaterdag: 14 - 18 uur

058 53 34 40

• Zondag tot vrijdag:

Ten Bogaerdelaan 10,

10 - 18 uur

www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
www.visitkoksijde.be
volg ons op www.facebook.com/tenbogaerde

8670 Koksijde

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

Storende limonadewespen?

Nog te vaak verwart men de rustige solitaire bijen, solitaire wespen en honingbijen met de vervelende
limonadewespen die vooral op het einde van de zomer opduiken. Toch moeten we ook die gewone of
Duitse wesp niet altijd als storend ervaren. Het zijn vleeseters en één wespennest verorbert zo’n 2 miljoen
vliegen en muggen per jaar. Om hun larven te voeden.
Maar waarom zijn ze dan zo lastig in augustus?
Tot die periode geven hun larven een zoete stof
af in ruil voor de goede zorgen van de volwassen
wespen. Als de laatste larven zich verpoppen
tot wespen, valt dit extraatje weg. En ook de
meeste bloemen zijn aan het einde van de zomer
uitgebloeid, waardoor een belangrijke nectarbron
wegvalt. De wespen blijven echter naar zoetigheid
zoeken en vinden dit bij mensen en kinderen die
buiten eten of limonade drinken. Vandaar de naam
limonadewespen. Kom je er mee in contact?
Maak dan geen snelle bewegingen, leg een kaartje
op je suikerhoudende drank en draag best geen
felle kleuren en sterk ruikende parfums als je de
natuur in trekt.
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Geef je factuur een zonnekuur
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.

Meer dan 1.500 uren zon in Vlaanderen

En aan onze kust straalt ze bovendien nog wat feller. Dat zorgt voor een immense hoeveelheid groene
energie die je eenvoudig en zonder hinder capteert. Ook de gemeente trekt volop de kaart van de zon en
plaatste de voorbije maanden al bijna 500 zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. En daar gaan we
mee door!
Woonhuis NieKo - een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
buurgemeente Nieuwpoort - zet deze zomer een informatiecampagne
op onder de noemer een zonnekuur voor je energiefactuur. Want het
blijft op dit moment nog steeds financieel interessant om te investeren
in zonnepanelen. De terugverdientijd ligt meestal onder acht jaar,
terwijl de panelen meer dan 25 jaar kunnen meegaan. Bovendien
draagt je investering bij aan een duurzame samenleving.
Meld je van 19 augustus tot 1 oktober vrijblijvend aan voor een
volgende groepsaankoop voor pv-panelen in de provincie
West-Vlaanderen op initiatief van de stad Oostende en
AG EOS en met ondersteuning van o.a. de gemeente Koksijde.
Kijk nu al of jouw dak zonnepotentieel
heeft op www.energiesparen.be/zonnekaart.
Ons zonneproject wordt ondersteund
door de provincie West-Vlaanderen.

Zomer in het Duinenhuis
Deur dicht, licht uit | Een doe- en
beleeftentoonstelling op kindermaat
Kom op een leuke en interactieve manier alles te
weten over hoe je duurzamer leeft. Rijd op zonneenergie, bewonder het grote insectenhotel of luister
naar de boodschap van een pratend toilet.
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar
(en hun mama’s, papa’s, opa’s en oma’s).
Open: elke werkdag tot vrijdag 30 augustus van
10 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur
(niet op feestdagen). Gratis.
Soirée aan zee | Sterren en planeten
Geniet elke donderdagavond in juli en augustus
van een drankje en de mooie zonsondergang
vanop het dakterras. Open van 20 tot 23 uur.
Bij helder weer openen de Sterrenjutters de
sterrenwacht (van 22 tot 24 uur).

• Neuzen in het kruiersnet – Op dinsdag
6 augustus van 10 tot 12 uur. Maak kennis met de
garnaalkruiers, zoek mee met een steeknetje en
ontdek wat in onze Noordzee leeft.
Deelname: 2 euro.
Bakvissen aan zee | Van meel tot brood
Op woensdag 21 augustus van 8.30 tot 14 uur.
Vang zelf je garnalen en bak je eigen brood.
Van meel tot brood, van zee tot bord! Om te kruien,
moet je wel 12 jaar oud zijn. Deelname: 25 euro
(incl. kruien, broodje + drankje). Schrijf je in via
info@bakkerijmuseum of 058 31 38 97.

Van meel tot brood op 21 augustus
Soirée aan zee: elke donderdagavond

Zonnekijkdag op zondagnamiddag 7 juli
Bewonder de zon met een zonnekijker.
Uiteraard alleen bij mooi weer.
Kinderen zijn baas op dinsdag
Elke dinsdag vindt er een activiteit voor kinderen
(8-14 jaar) plaats. Schrijf je in via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
Alle activiteiten vind je terug op
www.duinenhuiskoksijde.be. Hieronder een kleine
greep uit het aanbod.
• Maak zelf je huid- en milieuvriendelijke zeepjes Op dinsdag 9 juli van 14 tot 16.30 uur. Ga aan de
slag met natuurlijke ingrediënten en maak je eigen
huid- en milieuvriendelijke zeepjes. Deelname 8
euro.
• Aquarel van de zee – Op dinsdag 30 juli van 10 tot
12 uur. Bewonder de zee, strand en duinen vanop
het dakterras en schilder een prachtige aquarel.
Prijs: 2 euro.

Yoga op het dakterras
Word één met de natuurelementen van de
Schipgatduinen met Sigrid Rondelez,
ex-topsportster. Start je dag met yogalessen,
zowel voor beginners als mensen met ervaring.
Een overzicht van alle yogasessies vind je op
www.duinenhuiskoksijde.be. Schrijf je in via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
Wandelkalender
Het Duinenhuis biedt heel wat wandelingen aan.
Ontdek het aanbod op
www.duinenhuis.koksijde.be.
Dwars door de duinen - Op 08/07, 22/07, 05/08
en 19/08 - wandel mee met een gids (Nl of Fr).
Deze wandeling leidt je via het natuurgebied de
Doornpanne naar de Schipgatduinen en terug.
In het Duinenhuis geniet je van een drankje op het
prachtig dakterras. Start: Bezoekerscentrum
De Doornpanne - deelname: 1 euro (incl. drankje) inschrijven ter plaatse vanaf 13.45 uur – vertrek stipt
om 14 uur (duurt ongeveer 3 uur)

Zomer in het Duinenhuis (vervolg)
Avondwandelingen in de Schipgatduinen Op 13/07 (20 uur), 20/07 (20 uur), 10/08 (19 uur)
en 24/08 (19 uur). Begeleiding: afwisselend
Luc De Prycker en Marjan Janssens.
Start aan het Elisabethplein in Koksijde-Bad.
Meld je ter plaatse aan.
Beheerwandeling in de Oostvoorduinen Op zaterdag 20/07 om 14 uur. Het Agentschap
voor Natuur en Bos organiseert een geleide
zomerwandeling door een natuurdomein dat werd
aangekocht door het Vlaams Gewest en (nog) niet
toegankelijk is voor het publiek. Gratis deelname.

Start: langs de Karthuizerstraat ter hoogte van de
parking van het vakantiedorp Sunparks die het
dichtst bij de Nieuwpoortsesteenweg ligt.
Op zoek naar vleermuizen - Op zondag 28/07
(20.30 - 22.30 uur) en 18/08 (20 – 22 uur).
Rustige avondwandeling in de omgeving van
‘t Liefoord en de Noordduinen.
De gids is Johan Depotter.
Start aan de parking van de Sint-Pieterskerk in
Koksijde-Dorp. Meld je ter plaatse aan.

Info: www.duinenhuis.koksijde.be – 058 52 48 17 – duinenhuis@koksijde.be

Milieupark gesloten
op 11 juli en 15 augustus

Ga op wereldreis met Dunia
Ontdek verre landen, maak kennis met de 4de pijlerprojecten, geniet van optredens en workshops, kuier rond
op de wereldmarkt, droom even weg in een hangmat of proef van een ongekende keuken.
Want Dunia neemt je mee op wereldreis. Het wereldfeest strijkt neer op het strand van Oostduinkerke
(links van het zwembad) op zaterdag 13 juli van 11 tot 18.30 uur.
Benieuwd hoe ze dansen in India? Bollylicious toont het om 11.30 en 13.30 uur. Na de demo (10 min.) ga je
zelf aan de slag in de workshop (30 min.). Guineese acrobaten tonen hun kunsten om 12.30, 14.30 en 16 uur.
Met de mariachi-groep Los Tarascos reis je om 16 uur naar Mexico. Sidy Cissokho en zijn percussiegroep Jalila
Waraba nemen je om 17 uur dan weer mee naar Afrika.
Info: 058 51 08 92 - dienst Internationale Samenwerking - ina.vanthienen@koksijde.be

Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar Vanbillemont - Cools

Op zaterdag 11 mei luidden de feestklokken voor het echtpaar Willy Vanbillemont (°De Panne) en Julienne
Cools (°Koksijde) voor de viering van hun briljanten bruiloft. Het echtpaar huwde 65 jaar geleden op
29 april 1954 in Koksijde. Willy was boekhouder bij verschillende agentschappen en in immobiliënkantoor
Van Maldeghem in Sint-Idesbald. Julienne was bediende in de GB. Ze hebben één zoon, één dochter, drie
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Dejaegher - Crabbé

Een tweede jubileum op zaterdag 11 mei was weggelegd voor de echtgenoten Theo Dejaegher
(°Vissenaken) en Marie Crabbé (°Kumtich) ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Ze huwden op 30 april
1969 in Kumtich. Theo was technicus bij de NMBS in Tienen en Marie was ambtenaar bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het echtpaar heeft één dochter en één kleinkind.

Echtpaar Beuselinck - Calcoen

Op zaterdag 18 mei was het de beurt aan het echtpaar Michel Beuselinck (°Houtem) en Léonie Calcoen
(°Koksijde) om hun briljanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 65 jaar geleden op 28 mei 1954 in
Koksijde. Michel was beroepsmilitair op de Basis van Koksijde. Léonie deed vele jaren seizoensarbeid.
Na de geboorte van de twee dochters werd ze huisvrouw. Het echtpaar heeft vier kleinkinderen.

Echtpaar Vanhuysse - Litaer

Gerard Vanhuysse (°Heestert) en Marie Litaer (°Avelgem) beleefden op zaterdag 25 mei het geluk hun 60ste
huwelijksverjaardag (Avelgem, 16 mei 1959) en om het diamanten bruiloftsfeest te mogen vieren. Gerard
was postontvanger in Avelgem en Marie was bediende bij het postorderbedrijf 3 Suisses in Avelgem.
Ze hebben één zoon, één dochter (overleden), vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Spilliaert - Longueville

De echtgenoten Paul Spilliaert (°Veurne) en Monica Longueville (°Oostvleteren) vierden met de
familie op zaterdag 1 juni hun diamanten bruiloft. Ze huwden op 2 juni 1959 in Oostduinkerke. Paul was
zelfstandig restaurantuitbater en kok van restaurant Spillon langs de Ieperse Steenweg. Hij gaf ook les in
het Vormingsinstituut van Veurne en Ieper. Monica hielp mee met haar echtgenoot en stond in voor de
opvoeding van de drie dochters. Ondertussen telt de familie al vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Taveirne - Teetaert

Op zaterdag 15 juni was het feest voor het echtpaar Willy Taveirne (°Ruddervoorde) en Julia Teetaert
(°Loppem) voor de viering van hun diamanten bruiloft. Het echtpaar huwde 60 jaar geleden op 29 mei 1959
in Oostkamp. Willy was zelfstandig smid in Veldegem en Julia was zaakvoerster van voedingszaak de ‘VéGé’
in Veldegem. Willy en Julia hebben één zoon, één dochter, vijf kleinkinderen (één overleden) en negen
achterkleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Jacques Pierard, 69 j.

Brugge, 18 april 2019
Dochter van Vanessa uit Koksijde

Denise Sohier, 75 j.

Linara Pieters,

Margaux Lecomte

Veurne, 21 april 2019
Dochter van Stijn en Elke Masure uit
Oostduinkerke

Hester Vanacker

Veurne, 23 april 2019
Dochter van Thomas en Delfien
Trybou beiden uit Oostduinkerke

Amber Valcke,

†Koksijde, 03 mei

Jaak Kuterna, 93j.

†Bornem, 19 mei
Weduwnaar van Paulina Foque

Lutgardis Messelis, 83 j.

†Koksijde, 4 mei
Mama van Tina, Wim, Tom en Anja

†Koksijde, 21 mei

Carmen Delcroix, 79 j.

Eric Van Damme, 60 j.

Hector Ghysdael, 79 j.

Renato Gaeta, 80 j

†Koksijde, 06 mei

†Koksijde, 07 mei
Echtgenoot van Alice Delanghe
Etienne Verbeke, 65 j.
†Veurne, 08 mei
Echtgenoot van Mireille Velghe

†Lo Reninge, 24 mei

†Koksijde, 26 mei
Echtgenoot van Martine Nuyttens

Jeanne Melis, 84 j.

†Koksijde, 26 mei
Weduwe van Jerome Augustyn

Izegem, 26 april 2019
Dochter van Thomas en Charlotte
Buyse uit Oostduinkerke

Michel Vincke, 87 j.
†Veurne, 08 mei
Echtgenoot van Jeanine Vivier

Logan Vanoverbeke,

Blanche Lacroix, 96 j.

Margot Cockheyt,

†Koksijde, 10 mei
Weduwnaar van Godelieve
Ghesquiere

Kris Lemmens, 56 j.

Myriam Deleu, 65 j.
†Veurne, 12 mei

†Koksijde, 05 juni
Echtgenote van Claude Francq

Davina D’Ignazio en Mélissa
Stevens beiden uit Koksijde (21 mei)

Patrick Zoete, 58 j.

Joseph Van Hove, 96 j.

Jelle Dufoor en Lynn Pouchele

Paul De Man, 74 j.
†Koksijde, 13 mei
Echtgenoot van Marie France Fiolle

†Koksijde, 05 juni

Jules Dupont, 93 j.

Gilbert Thybaut, 79 j.

Christine De Ruy, 72 j.

Walter Vandesompele, 86 j.

Veurne, 07 mei 2019
Zoon van Andrew en Marie-Ange
Rock beiden uit Oostduinkerke
Veurne, 10 mei 2019
Dochter van Stijn en Elien De Ruyck
beiden uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

beiden uit Wulpen (24 mei)

OVERLIJDENS
Annie Joly, 71 j.

†Koksijde, 23 april
Echtgenote van Francis Dohet

Christiane Debrun, 83 j.

†Koksijde, 30 april
Weduwe van Antoine Van Poucke

†Koksijde, 09 mei
Weduwe van Joannes Meganck

Richard Vandenbroucke, 87 j.

†Koksijde, 12 mei

†Koksijde, 13 mei
Weduwnaar Lucette Flament
†Gent, 13 mei
Echtgenote van Roland Debuysscher

Word jij onze
nieuwe
medewerker?
Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou.
In de loop van juli en augustus 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-en-vrijwilligerswerk
in op de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van
alle vacatures.

Isidore Rimmenaers, 92 j.

†Itter, 28 mei
Echtgenoot van Josée Cornelis

Clementina Huybrecht, 93 j.
†Koksijde, 28 mei
Weduwe van Ludovicus D’Hoe
†Leopoldsburg, 02 juni

Paulette Lippus, 77 j.

†Koksijde, 05 juni
Weduwnaar van Marguerite Boeve

Elisabeth Vanleke, 103 j.

†Veurne, 08 juni
Echtgenoot van Gerda Aesaert
†Veurne, 08 juni

Gilbert Delgouffe, 70 j.
†Wemmel, 11 juni

De voorbije maand in woord en beeld
Nieuwe instrumenten voor El Fuerte
Op de foto zie je de muzikanten van El Fuerte
die hun nieuwe instrumenten voor de eerste keer
uitproberen. Twaalf nieuwe snares, twaalf nieuwe
basdrums en drie nieuwe quints. Eind mei 2019
werden alle instrumenten geleverd. In totaal kostten
die bijna 30 000 euro. Pearl Europe heeft een uniek
ontwerp gemaakt voor op de instrumenten: rode
vlammen op een zwarte achtergrond.

Tafeltennisclub Oostduinkerke
bestaat 50 jaar
Het college van burgemeester en schepenen
ontving op zaterdag 25 mei de Tafeltennisclub
van Oostduinkerke. Ooit ontstaan in de
garage van beenhouwerij Lefere, maar
ondertussen uitgegroeid tot een grote club.
Het afgelopen seizoen telde TTC Oostduinkerke
vier kampioensploegen, een B en een C ploeg
in 3de provinciale, een G ploeg in de jeugd
reeks Noord en een ploeg veteranen in de
veteranenreeks.

Inhuldiging Hegerplein
Op zaterdag 8 juni huldigde het gemeentebestuur
het L. Hegerplein in. Het vernieuwde plein werd
officieel geopend met receptie en optreden van
de folkloregroep de Juttertjes en de Harmonie van
Koksijde.

Voorstelling vrijwilligerswerking Sociaal Huis
Het college van burgemeester en schepenen
ontving op 27 mei Anne-Sophie De Deckker
en Katrien Debruyne, de coaches van de
vrijwilligers van het Sociaal Huis. Met heel veel
enthousiasme zetten zijn hun vrijwilligerswerking
uiteen. Naast het coachen van een 120-tal
vrijwilligers, organiseren zij tal van activiteiten,
met telkens hetzelfde doel: mensen de kans
geven om anderen te leren kennen en zo hun
sociale contacten versterken.

Levensloop een overdonderend succes
Levensloop vond plaats op 1 en 2 juni.
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.
En Levensloop 2019 was een schot in de roos.
De verschillende teams zamelden al meer dan
114.000 euro in. Het geld gaat integraal naar de
missie van de Stichting tegen Kanker.

© Walter Carels

Soll cress (1)
Op vrijdag 17 mei 1969 opende hotel Soll
Cress (Sol Crescendo – rijzende zon) zijn
deuren. Dag op dag 50 jaar later vierde de
familie Vandamme-Depeser het gouden
jubileum van hun zaak. Dit ging gepaard met
speeches van schepen Guido Decorte en
de directeur van Westtoer Stefaan Gheysen.
In de loop van de jaren onderging de zaak
een ware gedaanteverandering en werd
het gerenoveerd tot een modern, warm
familiehotel dat voldoet aan de eisen van elke
klant.

Soll cress (2)
Op zondag 19 mei was ook burgemeester
Marc Vanden Bussche aanwezig tijdens het
klantenweekend. Hij hield een korte toespraak en
bracht zijn gelukwensen over aan de zaakvoerders
samen met zijn broer Carlos Vanden Bussche en
VVV voorzitter Greta Delie.

Ontmijningsongeval herdacht
10 juni 1969 om 15 uur. Dat tijdstip staat in het
gemeentelijk geheugen gegrift, want op die
dag kwamen zeven dappere ontmijners in
Oostduinkerke (Vakantiedomein Westhinder) om
het leven door een bibberbom. Vijftig jaar later,
op donderdag 6 juni om 11 uur, werden deze
slachtoffers herdacht met een bloemenhulde
ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk. Deze hulde,
in aanwezigheid van de provinciegouverneur,
de divisie-admiraal, provinciecommandant
en burgemeester, werd opgeluisterd door de
Muziekkapel van de Marine.

Herinnering? Wens? Anekdote? Groet?
Cultuurcentrum CasinoKoksijde blaast op 1 januari 2020 exact 20 kaarsjes uit. Op 1 januari 2000 zwaaiden
de deuren van het gloednieuwe c.c. CasinoKoksijde onder grote belangstelling open. Om dat te vieren,
stelt het casinoteam op 20 januari 2020 een feestelijk magazine voor.
Voor dat magazine is het cultuurcentrum nog volop
op zoek naar jouw inbreng. Beleefde je onvergetelijke
momenten in het cultuurcentrum? Heb je fijne
anekdotes, suggesties of verjaardagswensen?
Stuur ze op. Dat kan via het postkaartje dat je in het
cultuurcentrum vindt, maar ook elektronisch of met
een ouderwetse, handgeschreven brief. Wie weet,
wordt jouw bijdrage opgenomen in het magazine.
Mail naar cultuurcentrum@koksijde.be. Opsturen naar
c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde.
Of spring gewoon even binnen.

cultuurcentrum CasinoKoksijde

2000-2020 time flies when you’re having fun

© foto Westhoek verbeeldt: privécollectie

Vrienden der Blinden houden opendeur
De Zingende Ober geeft het startschot op de opendeurdag én leidt je zingend mee naar de verschillende
eet- en drankmogelijkheden. Geniet van een drankje bij de bar, een heerlijke koffie bij de koffiebus van
Time 2 Coffee, een stukje taart van het dessertbuffet of een frietje van frituurtent Frituur op je feest.
Het spreekt voor zich dat er ook aan de viervoeters gedacht is. Heb je vragen over voeding?
Ga dan naar de infostand van Versele-Laga.
Er zijn verschillende demonstraties doorheen de dag ingepland. Om 12, 14 en 16 uur zijn de
blindengeleidehonden van Vrienden der Blinden aan de beurt. En om 13 en 15 uur zie je de
assistentiehonden van vzw Canisha aan het werk.
Voor de allerkleinsten staat er een springkasteel en een kidscorner. Neem deel aan een zoektocht
doorheen het centrum. Ook zijn er heel wat leuke prijzen te winnen bij de tombola en kan je met je
favoriete viervoeter op de foto tijdens een mini-fotoshoot.
Vrienden der Blinden in Koksijde opent op zaterdag 7 september de deuren voor het brede publiek.
Van 11 uur tot en met 17 uur ben je meer dan welkom.
Info: info@vriendenderblinden.be – www.vriendenderblinden.be – Hendrik Noterdaemestraat 1, Koksijde

“Tijdens onze opleiding wakkeren
we de passie verder aan”
Hotelschool Ter Duinen koppelt al 70 jaar traditie
aan een open visie op de toekomst.
Die ingesteldheid maakt de school bekend tot ver
buiten de grenzen van Koksijde. In Ter Duinen leiden
ze jongeren op voor een beroep, niet voor een job.
Een job doe je van acht tot vijf, voor een beroep
ben je geroepen. Dit veronderstelt toewijding,
passie, feu sacré en enthousiasme.
Peter Goossens (Hof van Cleve) en Piet Huysentruyt
(Likoké) zijn een paar van de meest bekende
namen die afstudeerden aan de hotelschool.
Maar daarnaast zijn er ook heel wat minder
bekende afgestudeerden die met evenveel passie
hun job uitoefenen. Wat is hun geheim?
Tij-dingen sprak met Peter Verbeke, directeur van
de Hotelschool.
Tij-dingen: Jullie hebben een atypisch
lesprogramma. Waarop ligt de focus bij de
eerstejaars?
Peter Verbeke: “De focus bij de jongsten ligt op
goesting krijgen in de horeca. Letterlijk en figuurlijk
proeven van wat de horeca inhoudt. Nodig om een
weloverwogen keuze te maken tussen een derde
jaar Restaurant-Keuken (beroepsonderwijs) of Hotel
(technisch onderwijs). Volg je de richting RestaurantKeuken, dan bestaat het programma uit 50 %
praktijk en 50 % theorie. Volg je de opleiding Hotel
(technisch niveau), dan krijg je 30 % praktijk en 70 %
theorie. Deze richting bereidt je voor om verder te
studeren voor een professionele bachelor.”
Tij-dingen: Welke eigenschap moeten leerlingen
zeker hebben wanneer ze hun professionele
carrière beginnen?
Peter: “Tijdens onze opleiding wakkeren we de
passie verder aan en leren we de aspecten van
gastvrijheid aan. De basiswaarden zijn beleefdheid,
respect en vriendelijkheid. Maar natuurlijk moet
een leerling ook de basistechnieken en -gerechten
van de keuken beheersen. En de juiste manier om
gasten te bedienen in de zaal.”

Tij-dingen: Voor de school ligt een prachtige
wijngaard. Onderhouden jullie die zelf?
Peter: “Wijnranken die groeien in duinenzand.
Een merkwaardig fenomeen. Na meer dan 15 jaar
brengen voornamelijk de Duitse druivensoorten een
behoorlijk lekkere wijn voort. Dokter en wijnboer
Herman Schotte van het bekende domein Vidaigne
in het Heuvelland staat aan de bakermat van onze
wijngaard. Samen met drie enthousiaste vrijwilligers
produceert hij jaarlijks een paar honderd flessen
wijn. We schenken deze wijn tijdens recepties en
degustaties op school. De studenten van het 7de
jaar sommelerie doen elk jaar de pluk en de triage
(selectie, red.) van de druiven.”
Tij-dingen: Kunnen de mensen een tafel
reserveren bij jullie?
Peter: “Als je van ons jong keukengeweld wil
genieten, ben je tijdens schooldagen altijd welkom
in één van onze didactische restaurants.
Alle info vind je op onze website.”
Tij-dingen: Heb je nog een boodschap voor onze
lezers?
Peter: “Zoals Jeroen Meus - één van onze oudleerlingen - het ooit uitdrukte: Ter Duinen geeft de
ideale ‘Beckham-voorzet’. Aan de leerlingen om
deze unieke kans binnen te koppen.”
Afgelopen schooljaar volgden 390 leerlingen een
opleiding in Ter Duinen. Vanaf 12 tot 19-20 jaar
(specialisatiejaren). De leerlingen komen uit alle
Vlaamse provincies en zelfs uit Nederland.
Het overgrote deel zit op internaat.
Hotelschool Ter Duinen
Houtsaegherlaan 40, Koksijde – 058 51 11 98
info@hotelschool Koksijde
www.hotelschoolterduinen.be

Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?
Benjamin_dh93
Hoge Blekker

northseakayak
Sylvie punching through the surf

Emmanuel Fabel
De Sterrenjutter bij zonsondergang.

inge devroe
Storm op komst

poleparadise_katharina

emilie_bruynbroeck
S.T.R.O.N.G.

lientje_seaking

kukkolanski_official

Een overzicht van al onze
sociale-mediakanalen vind je op:
www.koksijde.be/sociale-media

Tip: Ben je actief op Instagram?
En plaats je regelmatig een leuke
foto van Koksijde in je story?
Super! Tag dan het account van
Koksijde-Oostduinkerke en wie
weet staat jouw foto te pronken
in onze Story.

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

KoksijdeOostduinkerke feest
op 11 juli
In samenwerking met het gemeentebestuur
presenteert het gemeentelijk Elfjulicomité dit
programma ter gelegenheid van de Vlaamse
feestdag.

Zondag 7 juli

- 10 uur, Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis
opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde
(org. Davidsfonds)
- 11.15 uur, Oostduinkerke, Witte Burg, officiële
Elfjuliviering, met toespraak door Peter De
Wilde, (nat. vz. Davidsfonds en adm.-gen. van
Toerisme Vlaanderen); verder samenzang met het
Beauvarletkoor Koksijde en receptie met Koksijds
abdijbier Ten Duinen en specialiteiten van de
Oostduinkerkse paardenvissers
(org. gemeentelijk elfjulicomité)

Donderdag 11 juli

- 14.30 uur, Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat
48), lezing: Burgers in de democratie: wat kunnen
we betekenen? door Manu Claeys (schrijver
en voorzitter van het Antwerps burgercollectief
Straten-Generaal), gratis toegang (org.
Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke, info
Robert Claes, 058/42 29 02, claes.guns@skynet.be)
- 18 uur, Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Vlaams
Familiefeest / aperitief en landelijk buffet (vlees,
vis, kaas) / optreden van de Vlaamse folkgroep
Zakdoek / muzikaal intermezzo door Guido
Derieuw / 20.30 uur, groet namens voorzitter
Jan Loones van het gemeentelijk Elfjulicomité /
prijs: 27 euro, kinderen <12 j.: 10 euro /
inschrijven op 0473 87 71 10 of 058 37 04 17,
of hermanjacobs1943@gmail.com / storten
met vermelding “11 juli + aantal deelnemers”
op BE77 7512 0635 8042 van VVB BdK / tafel
reserveren vanaf 6 p. mogelijk / org. VVB Bachten
de Kupe m.m.v. Vl@s K-Odk, DF Doornpanne,
Vrouwenstemmen en Marnixring Veurne-Zannekin,
onder auspiciën v.h. gemeentelijk Elfjulicomité

Vrijdag 12 juli

- 19 uur, Keunekapel (H. Christiaenlaan 40,
Sint-Idesbald), finissage van de expo Anton
Van Wilderode (1918-1998) in woord en beeld,
met literaire duiding door EH Frans Terrie
(gratis toegang, hapjes van de Oostduinkerkse
paardenvissers).

Tentoonstelling
in de Keunekapel
Officiële
Elfjuliviering
op 7 juli met
receptie

Laat op donderdag 11 juli
de leeuwenvlag wapperen.
Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter
beschikking.
Contact: Hilde De Graeve - 058 51 38 87

(H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald)
Anton Van Wilderode in woord en beeld
donderdag 27 juni - zondag 14 juli
(14-18 uur, vrije toegang, gesloten op maandag)
Finissage 12 juli om 19 uur. Iedereen welkom.

(Expo v/h Bormshuis Antwerpen, org. dienst Cultuur Koksijde
en het Gemeentelijk Elfjulicomité)

Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke
(voorzitter Jan Loones, schepen Dorine Geersens,
erevoorzitter Hilde De Graeve, Jan Huyghe,
André Cavyn)

Topactiviteiten tijdens de zomer
Alle info over deze activiteiten vind je op visitkoksijde.be of krijg je bij de dienst Toerisme (058 51.29.10) tenzij
anders vermeld bij de activiteit.

W

Zaterdag 6 juli, Sint-Idesbald

NIEU

Baaldje Kids: dat is pas fun
Een kinderevenement vol toffe attracties. Kinderen
zijn baas in het speeldorp, op de klimmuur of de
survivalbanen. Check ook de trampoline, de
hangbrug en de space-bikes.
Praktisch
Van 10.30 tot 18 uur in
de Strandlaan in Sint-Idesbald.
De toegang bedraagt 2 euro.

BAALDJE KIDS
Za. 6 juli 2019
10.30 - 18 uur

Strandlaan
Sint-Idesbald

Zaterdag 6 en zondag 7 juli, Koksijde

Luchtacrobaten strijden tegen
elkaar - Belgian Open Aerobatic
Championship Koksijde
De beste luchtacrobaten zijn aan het werk in Koksijde
op 6 en 7 juli. Heel wat piloten van eenmotorige
vliegtuigen nemen het tegen elkaar op in een
luchtacrobatengevecht. Dat weekend zijn er
ook demonstraties van The Red Devils (Belgische
luchtmacht), Wingwalker, de mugheli en Helden van
Hier.
Praktisch
Elke dag van 10 tot 18 uur.
Gratis toegang met een geldig ticket, te verkrijgen
via www.westaviationclub.be. Parkeren kost 5 euro.
Locatie: Ten Bogaerdelaan, ter hoogte van de West
Aviation Club Koksijde.

€2
Donderdag 11 juli
Vlaamse feestdag, zie pagina 36

Van vrijdag 12 juli t.e.m. zondag 25 augustus,
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Koksijde bouwt met LEGO® blokjes
Iedereen kent LEGO®. Wie heeft nog nooit iets
gebouwd met deze blokjes? Het iconische
speelgoed laat al meer dan zestig jaar de harten
van jong en oud sneller kloppen. Deze zomer staat
Koksijde in het teken van het LEGO® blokje.

Win een mozaïek van jezelf in LEGO®
En niet zomaar een mozaïek, nee, een echte
Denoyelle nog wel. De bekende cabaretier en
zanger Dirk Denoyelle is één van de weinige LEGO
Certified Professionals.

Meer dan 800 m² bouwplezier
Het cultureel centrum CasinoKoksijde wordt deze
zomer omgetoverd in een magische wereld vol
LEGO®. Tienduizenden blokjes overspoelen je met
kunst, fun en humor.
Speciaal aandenken
Ben je op zoek naar een exclusief aandenken van
Koksijde? Amazings stelde verschillende taferelen in
LEGO® blokjes samen op maat van onze badplaats.
De makes & takes van o.a. een golfer, het strand,
een garnaalvisser te paard of een surfer worden
zeker en vast collectorsitems. Verzamel ze allemaal.
De Meeuwen
In galerie Welnis brengt Amazings de zee naar
binnen met het werk De Meeuwen. Dit bouwsel
bestaat uit 48.000 LEGO® blokjes. Een kunstwerk dat
zowel 2D als 3D combineert.
Ga zelf aan de slag
Kruip zelf in de huid van een architect en ga
aan de slag met duizenden LEGO® blokjes in
het cultuurcentrum CasinoKoksijde. Voor de
allerkleinsten is er een aparte DUPLO® zone.
Praktisch
Openingsuren: van 12 juli tot en met 25 augustus,
dagelijks (behalve op donderdag) van 14 tot 18 uur.
Toegangsprijzen: 5 euro, gratis voor kinderen jonger
dan 4 jaar. Locatie: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein
11, Koksijde.

Hoe doe je mee aan de wedstrijd?
Door je volledig los te laten op LEGO® blokjes.
Maak een mooi, origineel tafereel of creatie in
LEGO®. En zorg dat het een link heeft met het strand
en/of de zee of met Koksijde-Oostduinkerke.
Maak een foto van je creatie en stuur dit samen
met je naam, voornaam en telefoonnummer naar:
zomeractie@koksijde.be. De actie loopt nog tot en
met 25 augustus. Alle foto’s worden op
28 augustus in een album op de Facebookpagina
van Toerisme Koksijde-Oostduinkerke geplaatst. Wie
de meeste likes verzamelt, wint een uniek mozaïek
van Denoyelle. Stemmen kan tot 11 september.
De dienst Toerisme maakt de winnaar bekend op
13 september.

Zaterdag 13 juli, Koksijde-Bad, strand
Dunia – wereldfeest, zie pagina 27
Woensdag 17 juli, Sint-Idesbald
Beach Run: Jeugd- en Massajogging
(18.30 en 20 uur), zie pagina 19
Donderdag 18 tot zondag 21 juli, Wulpen

Vier dagen feest tijdens
het Wulps Weekend

Donderdag 18 juli
• 20 uur: Quiz: 6de Grote Prijs Willibrordus. De Grote
Prijs op zijn kop, hoe een quiz ludiek kan zijn.
Maximum 4 personen/team. Toegang 15 euro/
team. Schrijf je in via wulpen.events1@gmail.com.
Vrijdag 19 juli
• 18.30 uur: Barbecue. Toegang: 18 euro.
Schrijf je in via wulpen.events1@gmail.com.
• 20.30 uur: After Work Party Back to the 70’s, 80’s,
90’s met dj Hauspie. Toegang gratis.
Zaterdag 20 juli
• 14 uur: Groot landelijk feest en veeprijskamp.
Toegang gratis.
• 20.30 uur: Pop-rock coverband Coin d’amou.
Toegang gratis.
• 22 uur: Funk-coverband F-Rent. Toegang gratis.
Zondag 21 juli
• 9 uur: Pyjama-party met ontbijt, kinderen: gratis,
vanaf 12 jaar: 8 euro, in pyjama: 4 euro.
Schrijf je in via wulpen.events1@gmail.com.
• 11 uur: Humoristisch aperitiefconcert met
Op ’t Goevallend oeit. Toegang gratis.
• 12 uur: Kippenfestijn, volwassenen (halve kip)
15 euro, kinderen (kippenbil) 9 euro,
schrijf je in via wulpen.events1@gmail.com.
• 14 uur: Wulps Humoristisch Theatertornooi.
Toneelgroepen spelen humoristische acts.
Toegang gratis.
• 19.30 uur: Wulpse avond. Gezellig samenzijn voor
alle Wulpenaars en aanverwanten. Drankje,
gratis friet en optreden van de Shaking Strings.
Toegang gratis.

Wulps weekend
18 - 21 JULI - DOR PSPL A ATS WULPE N

Zondag 21 juli, Koksijde
Nationale Feestdag
• 11 uur: Te Deum in de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk
• 11.30 uur: optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en
Zeelaan
• 11.45 uur: defilé voor het gemeentehuis
Met aansluitend gratis volksfeest en een optreden
van The Ladies of the Sixties.
Maandag 22 juli
Fortenbouwwedstrijd voor kinderen
De handelaarsvereniging Koksijde Shopping
organiseert een wedstrijd forten bouwen voor
kinderen. Er zijn twee categorieën: 7-10 j. en 11-14 j.
De exacte timing van de wedstrijd is in functie van de
getijden. Eerst verzamelen de fortenbouwers aan de
rotonde, ter hoogte van kunstwerk De Poort. Daarna
trekken de deelnemers naar het strand en begint
de wedstrijd. Het fort dat het langst overeind blijft bij
opkomende zee wint. Alle deelnemers krijgen een
prijs, de top-drie ontvangt één van de hoofdprijzen.
Inschrijven: individueel of in groep (max. per 5),
horloge Zeedijk, Koksijde-Bad op 22 juli: 10-12 uur.
Info: Jean-Claude Depry (jeanclaude.depry@gmail.com)
Woensdag 24 tot zondag 28 juli, Oostduinkerke-Dorp
De Blauwe Stad – Theaterspektakel met paarden
Donderdag 1 augustus, Koksijde, Kerkplein

Night of the Proms – Summer Edition
Milow, Lady Linn,
Gérard Lenorman,
John Miles, Gers
Pardoel en Regi,
allemaal op het
podium van de
allereerste Night of
the Proms Summer
Edition. Op het
Kerkplein van
Koksijde-Bad brengen
het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. de
Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche bekende
nummers uit het lichtklassieke genre en begeleiden
ze popartiesten die hun klassiekers vertolken.
Bart Peeters praat de avond aan elkaar.
Praktisch
Donderdag 1 augustus - Kerkplein in Koksijde-Bad.
Prijzen:
• staanplaatsen: 28 euro
• zitplaatsen: 45 euro
• rolstoelplaatsen: 35 euro – max. 1 begeleider:
35 euro. Deze plaatsen reserveer je via
het nummer 03 400 00 34 (vanuit Nederland
+32 3 400 00 34) of mail naar
service@teleticketservice.com.
Tickets: www.teleticketservice.com

Maandag 5 tot zondag 11 augustus, Koksijde,
Theaterplein
Flanders Ladies Trophy: internationaal
damestennistornooi van Vlaanderen
(www.fltkoksijde.be)

Zaterdag 17 augustus, Sint-Idesbald

Swing mee met Sint-Idesbald zingt &
het muzikaal vuurwerk

Op zaterdag 17 augustus vindt op het G. Grardplein
het evenement Sint-Idesbald zingt plaats.
Vanaf 19 uur staan Wim Leys & @fundum er
op het podium voor een spetterend optreden
vol meezingers. Om 20.30 uur start het
massazangspektakel waarin iedereen zingt en swingt
aan de hand van een krantje met alle liedjesteksten.
Het publiek is de ster van de avond.
Oproep
De dienst Toerisme zoekt voor Sint-Idesbald zingt
podiumzangers. Je hoeft geen goede zanger te zijn,
maar je moet wel ambiance maken en het publiek
op sleeptouw nemen. Ben jij die ambiancemaker?
Stuur dan een mail naar nathalie.phlippo@koksijde.be
met je naam, telefoonnummer en leeftijd.
Of bel naar 058 51 29 10.

Flanders Ladies Trophy: 5-11.08

Donderdag 8 augustus, Oostduinkerke, Zeedijk
Lotto’s Muziekshow met Wim Leys, Matthias Lens,
John Leo, Gene Thomas en Willy Sommers.

Zondag 11 augustus
Rommelmarkt Oostduinkerke-Dorp
De jaarlijkse rommelmarkt vindt plaats
tussen 8 en 17 uur.

Dinsdag 20 tot vrijdag 23 augustus

Wandeltocht Vierdaagse van de IJzer
Stap op 20 augustus samen met duizenden
andere wandelaars de eerste wandeldag in van
de Vierdaagse van de IJzer. Het startpunt ligt in
Oostduinkerke-Dorp. Kies tussen vier afstanden:
8, 16, 24 of 32 km. Het parcours is ook voor
rolstoelen en buggy’s toegankelijk.
Schrijf je in via www.vierdaagse.be.
Geen zin om te stappen? Iedereen (ook
niet-stappers) is welkom in het tentenkamp
(Tepelhoornstraat). Geniet elke avond van een
lekker drankje of een live-optreden:
• Maandag 19 augustus: 20.30 - 22 uur:
Crystal Moon
• Dinsdag 20 augustus: 20 - 23 uur: Retrofun
• Woensdag 21 augustus: 20 - 22.30 uur: Z-Curse
• Donderdag 22 augustus: 20 - 23 uur:
The Hotties Band
• Vrijdag 23 augustus: 20.30 - 23 uur: Laladu Band

		
Maandag 12 tot zondag 18 augustus, Theaterplein
Koksijde
Koksijde Men’s Trophy: internationaal
herentennistornooi
Vrijdag 16 augustus, Koksijde, Zeedijk
Lotto’s Muziekshow met Garry Hagger, Udo,
John Leo en Paul Michiels met liveband.
Zaterdag 17 augustus, Koksijde, Abdijmuseum
Ten Duinen
Feest in de Abdij: festival in middeleeuwse sfeer,
zie pagina 11

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus, Koksijde-Bad
Koksijde Shopping – braderie
Geniet van kortingen, straatanimatie, kinderanimatie,
live muziek, een hondenshow en zelfs een spelletje
golf. Een organisatie van de handelaars van de
Zeelaan.
Info: 058 51 13 88 – hartje.koksijde1@gmail.com
www.hartjekoksijde.be
Koksijde Shopping
presenteert

Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus,
Ster der Zee

Festival Helmgras

Deejays uit binnen- en buitenland geven het beste
van zichzelf tijdens dit festival. Op vrijdag komen
allround en commerciële deejays aanbod met als
hoogtepunten Kobe Ilsen en Viktor Verhulst.
Op zaterdag maken house en techno deejays er
een groot feest van. Hiervoor brengt de organisatie
onder andere Amekmar uit Nederland en
Spartaque uit Oekraïne op het podium. Het festival
is er voor jong en minder jong, iedereen die zich
geroepen voelt om zijn/haar dansschoenen aan te
trekken.
Info: op het Facebook evenement Helmgras
Festival of op www.helmgrasfestival.be.

Braderie

24 & 25 augustus
2019
Shop till you drop
Kinderanimatie | Live muziek | Hondenshow | Golf putting

Zaterdag 24 augustus, Koksijde, Zeedijk
Ravotdag: gratis kinderevenement
Woensdag 28 augustus, Koksijde-Dorp,
Luchtmachtbasis

Open Door Basis Koksijde

Met demonstraties F16 Vador, Red Devils en
A109. Demo’s Search And Rescue NH90, Al III en
vliegveldbrandweer
Maak van dichtbij kennis met de diensten op de basis
en krijg een breed beeld van de andere federale
en regionale diensten (politie, brandweer). Met dit
evenement steunt de Basis drie goede doelen: de
vzw Fonavibel, De Vleugels uit Klerken en de vzw
Spina Bifida. Wie tijdens de opendeur één van de
goede doelen steunt, maakt kans op een luchtdoop
NH90*.
Praktisch
De opendeur vindt plaats van 13 tot 17 uur.
De toegang is gratis, de parking kost 5 euro.
*onder voorbehoud van weersomstandigheden en
beschikbaarheid toestellen

Terugkerende
activiteiten
Vuurwerken in Koksijde-Oostduinkerke
donderdag 11 juli om 23 uur in Oostduinkerke
(Vlaamse Feestdag)
zondag 21 juli om 23 uur in Koksijde
(Nationale Feestdag)
zaterdag 17 augustus om 23.00 uur in Sint-Idesbald
donderdag 31 oktober om 20.30 uur in Sint-Idesbald
(Halloween)
maandag 30 december om 18 uur in Oostduinkerke
(Sylvestervuren)
dinsdag 31 december om 24 uur in Sint-Idesbald

Expo’s in Koksijde

Orgelfestival

Tijdens de zomermaanden vinden heel wat
tentoonstellingen plaats in Koksijde. Een overzicht
vind je op www.koksijde.be/tentoonstellingen.

Maandag 1 juli, vrijdag 12 juli, maandag 15 juli,
maandag 29 juli, maandag 5 augustus, maandag
19 augustus
Telkens om 20 uur,
meer info: carlo.wouters@skynet.be

Edward van Marsenille
opent internationaal
orgelfestival

Avondmarkten
We plannen deze zomer 13 avondmarkten.
Gezellig langs de kraampjes kuieren terwijl je geniet
van de ondergaande zon.
Lees ze na op visitkoksijde.be/zomer.

Puzzel mee met de
Koksijdse handelaars
en win
Deze Puzzle-Game start op 1 juli en eindigt
op 31 augustus en is een organisatie van
de handelaarsvereniging van Koksijde-Bad.
Deelnemersformulieren krijg je – gratis – bij de
dienst Toerisme en de deelnemende handelaars.
Vul het nummer in van het puzzelstuk – naast de
naam van de handelszaak – dat overeenstemt met
het stuk in de etalage en win één van de mooie
aankoopbonnen.

Openbare markten
in Koksijde
In Koksijde vinden elke week twee openbare
markten plaats.
• Wekelijkse vrijdagmarkt: Zeelaan Koksijde-Bad,
7 tot 13 uur
• Wekelijkse dinsdagmarkt: Zeedijk Oostduinkerke,
8 tot 13 uur (tot eind september)
Het ideale moment om verse producten te
kopen of te kuieren langs de kraampjes.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
Geniet als inwoner van Koksijde tot 25% korting!

2019

Paul Bruna

Paul Bruna
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WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
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Museos brengt een verhaal aan de hand
van schedels
In een gebouw van drie verdiepingen word je
ondergedompeld in een wereld van natuurhistorische
objecten die elk hun eigen verhaal vertellen. Een must voor
wie geïnteresseerd is in alles over dieren. Voor elke leeftijd is er
een aanbod. Doe mee met de fotozoektocht. Reconstrueer
de wervelkolom van een leeuwin of de poot van een zebra.
Teken en kleur verschillende soorten vogelsnavels. Of bekijk
met een speciale microscoop de allerkleinste details
(gehoorbeentjes, neuskrullen of tandjes).

BuSO De Rozenkrans zoekt
vrijwilligers
Voor de dagelijkse werking is BuSO De Rozenkrans op zoek naar drie soorten vrijwilligers.
• creatieve vrijwilliger: meehelpen met activiteiten zoals knutselen en bakken
• sportieve vrijwilliger: begeleiden tijdens wandelen, petanque en zwemmen
• begeleidende vrijwilliger: extra hulp bij een namiddaguitstap of schoolreis
Wil je jongeren helpen, maak je graag nieuwe contacten en wil je je vrije tijd nuttig
invullen?
Aarzel niet en neem zo snel mogelijk contact op.
Info: Lieven Beheydt – 058 53 20 80

De Nieuwe Poort
V. B . O . R o z e n g a a r d v. z . w.

Nieuw: een volledig neushoornskelet

Info: www.museos.be – 058 51 19 39 - info@museos.be
Open op zondag, maandag woensdag en donderdag,
telkens van 10 tot 17 uur.

De Rozenkrans

© Günther Binding, ‘Medieval Building Techniques’ - picture 140, Chartres:
Notre-Dame Cathedral, window in het north-eastern ambulatory, ‘Histoire de Charlemagne’
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De abdij in
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INFO & RANDPROGRAMMA:
WWW.TENDUINEN.BE

