21ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen7-8
juli-augustus
2016

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

Merci Koksijde voor dit supertof
projectje!!
Samen met
nog veel leuke werkjes van
verschillende
mensen !
#strandkabientje #fun #foodart
#cabinart #cabinart2015
#sintidesbald #tbaaltje #koksijde
#beachlife

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2016) 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 2016”

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

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 al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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11.01 en 23.25
12.00
00.22 en 12.53
01.13 en 13.40
02.00 en 14.24
02.44 en 15.08
03.29 en 15.51
04.15 en 16.36
05.02 en 17.23
05.51 en 18.12
06.42 en 19.04
07.36 en 19.59
08.32 en 20.56
09.32 en 21.57
10.36 en 23.01
11.38 en 23.58
12.29
00.44 en 13.09
01.21 en 13.42
01.55 en 14.13
02.29 en 14.47
03.06 en 15.25
03.47 en 16.05
04.30 en 16.49
05.16 en 17.37
06.10 en 18.34
07.15 en 19.43
08.25 en 20.53
09.34 en 22.02
10.45 en 23.13
11.54

05.12 en 17.50
06.22 en 18.55
07.20 en 19.47
08.09 en 20.34
08.54 en 21.18
09.37 en 22.01
10.20 en 22.45
11.02 en 23.29
11.45
00.13 en 12.28
00.59 en 13.14
01.48 en 14.04
02.40 en 15.01
03.36 en 16.02
04.36 en 17.11
05.39 en 18.22
06.37 en 19.12
07.21 en 19.50
07.58 en 20.25
08.35 en 21.02
09.14 en 21.42
09.56 en 22.24
10.40 en 23.08
11.24 en 23.54
12.10
00.42 en 13.00
01.33 en 13.54
02.31 en 14.56
03.35 en 16.07
04.47 en 17.32
06.07 en 18.45

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

Colofon

Gemeente info

Getijden juli

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Getijden augustus
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00.18 en 12.49
01.08 en 13.32
01.51 en 14.11
02.31 en 14.50
03.11 en 15.29
03.52 en 16.10
04.34 en 16.51
05.16 en 17.32
05.59 en 18.14
06.43 en 19.00
07.34 en 19.57
08.35 en 21.02
09.42 en 22.11
10.52 en 23.18
11.53
00.13 en 12.38
00.54 en 13.14
01.31 en 13.49
02.08 en 14.26
02.47 en 15.05
03.27 en 15.46
04.11 en 16.30
04.56 en 17.16
05.46 en 18.09
06.47 en 19.15
08.00 en 20.29
09.13 en 21.46
10.32 en 23.08
11.49
00.16 en 12.41
00.59 en 13.20

07.09 en 19.37
07.57 en 20.22
08.40 en 21.03
09.20 en 21.43
09.59 en 22.23
10.37 en 23.03
11.15 en 23.43
11.53
00.22 en 12.30
00.59 en 13.10
01.49 en 14.04
02.45 en 15.10
03.45 en 16.17
04.46 en 17.26
05.48 en 18.34
06.47 en 19.23
07.34 en 20.04
08.15 en 20.43
08.57 en 21.24
09.39 en 22.07
10.23 en 22.50
11.06 en 23.34
11.51
00.20 en 12.37
01.09 en 13.29
02.05 en 14.32
03.10 en 15.46
04.27 en 17.20
05.58 en 18.34
07.00 en 19.25
07.45 en 20.07

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

7-8

Expo’s in de zomer
Onze gemeente voert cultuur
hoog in het vaandel. Ook tijdens
de zomer. In juli en augustus
lopen op vele plaatsen van SintIdesbald tot Oostduinkerke talrijke
tentoonstellingen. Uitschieters in
de lange reeks zijn Les pierres
sauvages in het Kunstencentrum
Ten Bogaerde en De engelen
van de zee in Navigo Nationaal
Visserijmuseum.

12-14
Superzeldzame
nachtvlinder…
De bijzonder grote soortenrijkdom
in Koksijde is weer bewezen.
Experten namen nabij het
Duinenhuis een nieuwe nachtvlinder
voor Vlaanderen waar: de
Bandstipspanner. Normaal komt
deze soort alleen in mediterraan
Europa voor! Bovendien telden de
deskundigen liefst 165 verschillende
soorten nachtvlinders in onze
duinen.

19

Koksijde-lied op komst…
Het 13de Wereldfeest Dunia op 30
juli op Oostduinkerke-strand biedt
een primeur! De bekende VlaamsRwandese zanger Jean Bosco
Safari zal er met alle liefhebbers het
gloednieuwe Koksijde-lied brengen,
gemaakt door al wie daar aan mee
wil doen. U ook? Kom dan naar de
bijzondere inspiratiedag op 26 juli
om samen het lied te schrijven!

En verder:
Bestuur
Controle privatief gebruik openbaar
domein

4

Websites in nieuw kleedje

6

Cultuur
Coline is Mieke Garnaal 2016

9

C.c. CasinoKoksijde:
programmatie

10-11

8ste Poëzieprelude

15

WAK geeft les in Suriname

22

Infrastructuur
Openbare werken:
stand van zaken

16

Nieuwe Zeelaan feestelijk geopend 17

21
Zeven zondagen Place du
Grard…

Nieuw op de toeristische agenda!
Van de zomer zal Sint-Idesbald in
artistieke sfeer baden. Op zeven
zondagnamiddagen vindt er een
actieve kunstmarkt plaats, Place du
Grard gedoopt. Kunstenaars zullen
er live aan het werk zijn. Daarnaast
is er bijkomende animatie door
straatartiesten en zijn er workshops.

Milieu
Wie verdient de Groene Pluim?

20

Beheerwandelingen Oostvoorduinen 20
Jeugd
Sport

25
26-28
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33-35

Belangrijke zomerevenementen

36-44

Controle van privatief gebruik van
openbaar domein in onze gemeente
Het gemeentebestuur plant
op het volledige grondgebied
binnenkort controles op de
onrechtmatige inname van
het openbaar domein. Er
wordt immers meer en meer
vastgesteld dat bewoners
zich delen van het openbaar
domein toe-eigenen door het
plaatsen van obstakels of het
aanbrengen van verharding of
beplanting.

Privatief gebruik van het openbaar domein is niet toegestaan.

Vele wegen en straten in onze gemeente zijn aan beide zijden voorzien van voetpaden of onverharde
bermen. Deze behoren tot het openbaar domein. Als deze stroken door aanpalende bewoners onvergund
(zonder toelating van het gemeentebestuur) permanent ontoegankelijk gemaakt worden, spreekt men
van een onrechtmatige inname van openbaar domein. Zo’n ingreep betreft dus een inbreuk op het
algemeen politiereglement van de gemeente dat bepaalt dat voor elk privatief gebruik van het openbaar
domein een voorafgaandelijke toelating van het gemeentebestuur vereist is.
Vele inwoners onderhouden de zomerwegen heel goed waarvoor dank van het bestuur. Maar op een
zomerweg mag er geparkeerd worden. Deze wegen moeten bovendien zoveel mogelijk vrij gehouden
worden voor doorgang van de hulpdiensten (vooral bij smalle wegen).
Het plaatsen van obstakels (paaltjes, grote stenen, boomstammen, niet overrijdbare beplanting, linten,
verbodstekens…) is dan ook verboden. Het wijzigen van de aanleg van de bermen met steenslag of
andere verharding, of beplanting is ook verboden. Het doortrekken van de verharding van de privatieve
voortuin in de berm is enkel mogelijk om de voordeur of garage te kunnen bereiken.
In sommige gevallen kunnen geparkeerde wagens de toegang tot de woning blokkeren. In dergelijke
gevallen kunnen bewoners een gemotiveerd verzoek richten aan het college van burgemeester en
schepenen om paaltjes te mogen plaatsen of een parkeerverbod aan te geven. Dergelijke vragen worden
beoordeeld na advies van de verkeerscommissie.

Nationale Feestdag
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op donderdag 21 juli is volgend
programma vastgelegd.
- 10.30 u., Te Deum in de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde
- 11 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en Zeelaan. (Mogelijkheid
om met de bus naar de rotonde Poort te rijden om het laatste deel van de
optocht samen te voet af te leggen.)
- 11.30 u., defilé voor het gemeentehuis
- Aansluitend gratis volksfeest met optreden van de Lucky Jazz Band Orchestra
- 23 u., artistiek muzikaal vuurwerk

Vacatures
Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedures
Aanwerving voor de functie van:

a) voltijds contractueel ambtenaar lokale economie A1a-A2a
b) voltijds contractueel informatieveiligheidsconsulent A1a-A2a
Info over deze selectieprocedures vanaf 1 juli op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige publicatie
ook bekomen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.

De burgemeester aan het woord
De maand juli ontleent zijn naam aan niemand minder dan aan Julius Caesar, de Romeinse veldheer
die zo’n halve eeuw vòòr Christus voor het eerst naar Koksijde met vakantie kwam, bij de Morinen, onze
voorouders… Augustus, waarvan het woord oogst is afgeleid, is genoemd naar de Romeinse keizer Gust. Een
leuke weerspreuk: geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede
wijn. Een zonnige zomer gewenst aan al onze lezers!

T-d: “Burgemeester, het asielcentrum gaat dicht!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, zo is dat.
We hebben op dat vlak een bewogen jaar achter
de rug. Eerst de heisa rond de veiligheid, waarbij
we op onze strepen stonden. Samen met korpschef
Nico Paelinck hebben we een veiligheidsprotocol
geëist dat er gekomen is. Dit dient nu als voorbeeld
voor alle asielcentra. Als we dus een klein steentje
hebben kunnen bijdragen tot de veiligheid in dit
zware dossier zijn we tevreden. We hebben de
actieve luchtmachtbasis altijd een slechte locatie
gevonden. Ik steek dan ook niet onder stoelen
of banken dat ik blij ben dat het centrum op die
locatie verdwijnt. Maar het gaat ook gepaard met
gemengde gevoelens. Onze diensten hebben nauw
samengewerkt met het centrum en de vluchtelingen.
Vooral het opvangen van de kinderen in onze
scholen vergde veel energie. De kinderen hebben hier
bij ons praktisch een volledig schooljaar doorlopen.
We hopen dat dit ook voor die families een verrijking
was. We overwegen met het gemeentebestuur om
toch een paar families te kunnen blijven opvangen
in onze lokale opvanginitiatieven via het Sociaal Huis.
Tot slot wens ik al onze diensten, alle scholen en alle
vrijwilligers, alle medewerkers van het centrum van
harte te bedanken voor hun inzet. Ik heb ook op veel
begrip kunnen rekenen van de Koksijdse bevolking en
ben de mensen daar heel dankbaar voor.”
T-d: “Bij het verschijnen van dit nummer opent het
nieuwe kunstencentrum Ten Bogaerde.”
Burgemeester: “Het zou fijn zijn als veel inwoners
er een bezoekje zouden brengen. Soms kennen
mensen de culturele parels uit eigen streek niet.
Het kunstencentrum is de hele zomer gratis en vrij
toegankelijk. Ik nodig iedereen uit om er eens naartoe
te gaan. De gerestaureerde schuur op zich is ook al
het bezoeken waard. Daarnaast lopen er twee mooie
expo’s, enerzijds de permanente collectie met werk
van George Grard, en anderzijds de tentoonstelling
Les pierres sauvages in samenwerking met het FRAC
uit Duinkerke. Men kan er bijvoorbeeld een echte
Andy Warhol bewonderen.”
T-d: “Koksijde werkt ook digitaal aan vernieuwing…”
Burgemeester: “Zeker weten. Onze websites steken
in een nieuw kleedje. Onze diensten hebben daar
heel veel tijd en energie in gestopt en het resultaat is
prachtig (nvdr: zie bl. 6). In september willen we ook
ons oor eens te luisteren leggen bij de bevolking over
alles wat de gemeentelijke dienstverlening aangaat.
In volgend nummer zal iedereen er meer over kunnen
lezen.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het nieuwe
Kunstencentrum Ten Bogaerde is de hele zomer gratis en
vrij toegankelijk. Ik nodig iedereen uit om er eens naartoe te
gaan.”

T-d: “Maar eerst de focus op het zomerseizoen?”
Burgemeester: “Juist! Dat seizoen ziet er veelbelovend
uit. Wegens de onveilige situatie in het buitenland
heb ik de indruk dat veel mensen voor een veilige
vakantie kiezen aan onze Noordzee. We zijn er klaar
voor om de mensen gastvrij te ontvangen. De VVV
en de diensten hebben een mooi zomerprogramma
voorbereid met jaarlijks terugkerende klassiekers
en nieuwe evenementen zoals Clics Koksijde. Enkel
duimen voor zonnig weer! Eieren dragen naar de
Arme Klaren zal helaas niet meer lukken (lacht). Ik
wens iedereen alvast een fijne zomer toe en hopelijk
ook een deugddoende vakantie.”

Website(s) in een nieuw kleedje..!
Vanaf de zomer 2016 ziet de website van Koksijde er helemaal
anders uit. Gebruiksvriendelijker, duidelijker én handig op
smartphone en tablet. Dit geldt niet enkel voor koksijde.be.
Ook het toeristische luik: visitkoksijde.be, casinokoksijde.be
(cultureel centrum), tenduinen.be (Abdijmuseum Ten Duinen)
en navigomuseum.be (Nationaal Visserijmuseum) duiken mee
in het vernieuwingsbad. Benieuwd? Neem zeker een kijkje. Heb je
suggesties: laat ze zeker weten via communicatie@koksijde.be.

navigomuseum

.be

Volg ons, deel ons, like ons!
Onze sociale mediakanalen zijn in volle bloei. Wil je alle nieuwtjes
van Koksijde snel te weten komen? Check dan deze kanalen:
Facebook www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
Twitter www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde
Instagram www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke
Pinterest www.pinterest.com/koksijde
YouTube www.youtube.com/gemeentekoksijde
We liken, retweeten of regrammen ook jouw pareltjes!

koksijde.be

n.be

tenduine

ksijde.be

casinoko

visitkoksijde.be

Tentoonstelling 50 years of print
Het Wettelijk Depot (WD) bestaat in 2016 vijftig jaar. Onze gemeentelijke
bibliotheek deelt in de feestvreugde. Van dinsdag 26 juli tot zaterdag 20
augustus stelt de bibliotheek je het Wettelijk Depot voor in de vorm van de
interactieve tentoonstelling 50 years of print.
Wist je dat alles wat in België gepubliceerd wordt ook bewaard wordt? Voor
altijd. Al sinds 1966 bewaart het WD van de Koninklijke Bibliotheek van België
alle Belgische publicaties. Stel je voor: dat zijn een halve eeuw Belgische
publicaties bij elkaar. Een Belgisch boekgeheugen.
Worden alle kranten dan bewaard? Ja. Tijdschriften? Ja. Stripverhalen?
Jawel. Kookboeken? Jazeker. Kleurboeken? Ook. De reclamefolder van de
supermarkt? Nee.
De expo is opgevat als een box waar je rond kan wandelen en waar je ook
in kan stappen. Aan de hand van cijfer – en beeldmateriaal op de wanden
krijg je informatie over de soorten en hoeveelheid publicaties die bij het WD
binnenkomen. Een filmpje toont welke weg een publicatie aflegt. Maar ook
jouw mening is belangrijk. Wat heb jij voor het laatst gepubliceerd?

Zomer van het Spannende Boek
Ook van de zomer word je weer in je strandstoel vastgespijkerd! Vanaf
begin juli tot eind augustus duikt de bib weer op in de Zomer van het
Spannende Boek. Moord, complotten, fraude en spionage…, je kan het zo
gek niet bedenken of de bib heeft er wel een boek over. Tijdens de Zomer
van het Spannende Boek legt de bib de spannendste boeken samen
op één tafel! Wil je een bad in de wereld van de misdaad? Eén adres:
bibliotheek, Casinoplein 10.

Zie je wat ik zie in de bib
met Vlieg?
De hele zomer lang vind je in de bib De Vlieg. Elk jaar komt hij weer,
hij kent er inmiddels al goed de weg.
Dat maakt het voor schattenjagers echt niet gemakkelijk, want de
kleine zoemende vriend vindt super geheime verstopplekjes. De vlieg
stippelt deze keer een leuke omloop uit waarbij je onder meer dwars
door je hand kan kijken, een spooktulp tegenkomt en zelfs je vinger
kan doen zweven! Wie goed de vlucht van De Vlieg volgt, komt zo bij
de schatkist terecht. Op het einde krijg je een kijkboekje mee naar
huis om zelf een opdracht uit te voeren…

Ik ga op reis en ik neem mee…
Het smelt van Lize Spit, Maestra van L.S. Hilton, Als het zaterdag wordt van
Nicci French, Jij zegt het van Connie Palmen, Gij nu van Griet Op de Beeck.
Deze en vele andere titels vind je in de bib. Kom eens langs voor je de
koffers pakt.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten
op maandag 11 juli,
donderdag 21 juli en
maandag 15 augustus.

Cursussen in de bib
Cursus iPad - De basis van de iPad met centraal het dagelijks gebruik. Op maandag 19 en dinsdag
20 september, van 9.30 u. tot 12 u. Prijs 10 euro. Eigen iPad meebrengen.
Betere foto’s met niet verwisselbare lenzen - Workshop landschappen, portretten en sport fotograferen
met een eenvoudig digitaal fototoestel. Dinsdag 20 september van 13.30 tot 16 u. Prijs 5 euro.
Digitale fotografie met reflex- en systeemcamera’s
- Instellen van het fototoestel, donderdag 29 september, van 13.30 tot 16 u.
- Portret- en landschapsfotografie, donderdag 6 oktober, idem
- Macrofotografie en het bespreken van de gemaakte foto’s, donderdag 13 oktober, idem
Prijs 15 euro voor de 3 delen of 5 euro per deel.
Voor al deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven vanaf donderdag 11 augustus aan de balie van
de bib. Je moet lid zijn van de bib om te kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen
gebeurt via de betaalautomaat en die aanvaardt geen biljetten hoger dan 20 euro. Info over de
(toekomstige) cursussen in de bib: www.bibliotheek.koksijde.be

Boekenactie erfgoed en kunst
In juli en augustus worden verschillende boeken over erfgoed en kunst aan
promotieprijs aangeboden.
• Koksijde, tuinen van eeuwige rust (normale prijs 30 euro): overzicht van
burgerlijke en militaire begraafplaatsen, kerkhoven, ereperken, gedenktekens
en monumenten.
• Koksijde, une (r)évolution architecturale (normale prijs 30 euro): boeiende
tocht door de architectuurgeschiedenis van Koksijde, van de abdij Ten Duinen
tot nu. Enkel Franstalige versie.
• Kunstenaars aan de Westkust| Les peintres du Large (normale prijs 39 euro):
kunstenaars aan de Westkust van 1830 tot 1875.
Te koop bij de dienst Toerisme (Zeelaan 303) aan deze promoprijs: 1 boek voor
20 euro en 2 boeken voor 30 euro.

Showkorps El Fuerte Internationaal
Kampioen der Lage Landen 2016-2017

Showkorps El Fuerte uit
onze gemeente mag zich
twee jaar (2016-2017)
Internationaal Kampioen
der Lage landen noemen
na het behalen van
de eindoverwinning
op de tweejaarlijkse
Internationale Marsen Showwedstrijd
der Lage landen in
Hamont–Achel tijdens
het pinksterweekend.
El Fuerte noteerde
een monsterscore van
94,25%. Het debuutoptreden van tamboer-majoor Lennert Schreel kreeg 92% van de punten, goed voor de
zilveren medaille. Daarenboven won het korps ook nog de prestigieuze Trofee André Rijcken (stichter van
de wedstrijden) voor het korps met de hoogste score in zijn afdeling. Meer dan 50 topkorpsen uit België,
Duitsland, Nederland, Oostenrijk en zelfs Italië waren van de partij.
Dankzij deze prestaties kan het niet anders of El Fuerte zal geselecteerd worden voor het
wereldkampioenschap te Kerkrade in 2017. Maar in oktober 2016 probeert het korps eerst nog nationaal
kampioen te worden in de afdeling Uitmuntendheid.
Info: facebook of www.elfuerte.be.

Coline Nowé is Mieke Garnaal 2016
Een nieuw charmant trio werd op het jaarlijkse feest van de paardenvissers, vrijdag 17 juni, officieel
aangesteld om onze gemeente een jaar lang als Mieke Garnaal en eredames te vertegenwoordigen.
Mieke Garnaal 2016 is de 16-jarige Coline Nowé. Haar eredames zijn Charlotte Lycke en Anaïs Demaret,
beiden 17 jaar. Alle drie wonen ze in Koksijde.
Mieke Garnaal Coline volgt het 5de
technisch Creatie en Mode aan het
Annuntiata Instituut in Veurne. Coline is een
creatieve jongedame die graag zelf kleren
ontwerpt en maakt, maar ze houdt ook
van cupcakes bakken, versieren, tekenen
en fotografie. Daarnaast is ze heel sportief:
zwemmen, turnen en badminton. Nog enkele
hobby’s zijn reizen, shoppen, gamen, voetbal
kijken en met vrienden afspreken.
Eredames Charlotte en Anaïs volgen ook les
in het Annuntiata Instituut. Ze ontwerpen en
maken eveneens kleren. Charlotte was lid
van de scouts maar houdt nu van zingen,
badminton, tekenen, dansen, babysitten,
rondrijden op de brommer en wandelen met
de hond. Anaïs heeft een voorliefde voor de
Aziatische cultuur, maar tekent ook en houdt
Onderaan in het midden Mieke Garnaal 2016, Coline Nowé,
verder van gamen shoppen, dansen, lopen,
geflankeerd in dezelfde kledij door eredames Charlotte Lycke en
reizen, mountainbiken en… ook wandelen
Anaïs Demaret. Verder v.l.n.r. raadslid André Cavyn, diensthoofd
met de hond.
Toerisme Mieke Ghesquière, VVV-voorzitter Charlotte Castelein en
Coline, Charlotte en Anaïs ontvangen hun
coördinator productontwikkeling Toerisme Christiane Moncarey.
linten en kroontje uit handen van Mieke
Garnaal 2015 Zohra Denys, en eredames Sofia Riahi en Gabriela Soare.

Internationaal Orgelfestival Koksijde
Het Orgelfestival van Koksijde presenteert op de zomermaandagen de top van de internationale
orgelscène in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Aanvang telkens om 20 u.
• 11 juli: Thomas Ospital (Frans Baskenland)
Thomas Ospital is een van de rijzende sterren aan het
internationale orgelfirmament. Hij is titularis-organist van de
Saint-Eustache in Parijs.
• 25 juli: Balász Szabó (Hongarije) speelt virtuoze
orgelmuziek
Balázs Szabó won de eerste prijs op de prestigieuze wedstrijd
van de Internationale Orgelwoche Nürnberg ION. Hij is
professor aan de Liszt Academie van Boedapest. Vorig jaar
moest hij zijn concert in Koksijde na een ongeval afzeggen.
• 8 aug.: Duo 64-feet met Iris Eysermans & Marie-Noëlle Bette
Vierhandig repertoire voor orgel is nauwelijks te vinden. Aldus
geeft Duo 64-Feet componisten opdracht nieuw werk te
schrijven, gericht op combinaties met nieuwe technologie,
live-electronics, synthesizer en elektronische orgels.
• 22 aug.: Jan Vermeire (Koksijde)
Huisorganist Jan Vermeire van de O.L.V.-ter-Duinenkerk is een
veelgevraagd concertorganist. Hij speelde vorig seizoen in negen landen, van Polen tot de USA. In het
komende jaar staan verschillende nieuwe cd-opnames op stapel.
Toegang - Volwassenen: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 25 euro voor 4 concerten
Tickets: dienst Toerisme en in de O.L.V.-ter-Duinenkerk bij Helga Dombrecht (sacristie), tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters, 058 51 35 94, carlo.wouters@skynet.be,
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be
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Guido Belcanto, Barbara
Dex en Jan De Smet Ode aan Bobbejaan

HETGEVOLG - Petrus en
den doodendraad

07.10

09.10

t,arsenaal mechelen Dood van een handelsreiziger

Sonny Vande Putte De Tijd van Toen

23.10

28.10

Bl!ndman [sax] - 32
FOOT / the Organ of
Bach

Cie Ea Eo
- AllKeenroh
the fun XL
DOUBLE
BILL:
& 3/4 Peace

25.09

30.09

01.10

Pictura Canta
o.l.v. Walter Vilain

fABULEUS & DOX Alleen de grootste
nabijheid (14+)

Adriaan Van den Hoof Nee, het was gisteren
ook al laat...

21.10

22.10

double Bill!
Bert Dockx +
Rudy Trouvé

Fills Monkey (FR) Incredible Drum Show
(7+)

het KIP - De Vrouwen
van de zolder

29.10

06.11

Antoine Pierre Urbex
[JazzLab Series]

Tuninge People & DE
MAAN - Bonte Nacht
(4+)

15.10

25.11

17.11

Roland & The Deep Blue
Sea - Zeemansliederen

18.11

20.11

Theatermakery Het
Eenzame Westen - In
volle zee

Ensor Strijkkwartet &
Jan Decleir Les vendredis

Double Bill: SCHNITZL +
Loriers-Postma-Thys

02.12

03.12

10.12

16.12

17.12

Michael Van Peel - Van
Peel Overleeft 2016

Bert & Fred - 8 Years, 5
Months, 4 Weeks,
2 Days (10+)

Hofesh Schechter (UK) Barbarians
[busuitstap]

Sam Lee & Friends (UK)

Groupe Acrobatique de
Tanger (FR) - Halka
[busuitstap]

26.11

27.11

Compagnie Monica /
Sarah Bostoen - Glimpses in Turbid Water

Sinterklaas Zingt - Daar
wordt aan de deur
geklopt

09.02

20.01

22.01

27.01

Isolde et Les Bens XL

Studio ORKA - Carrara
(7+)

Drifter
[JazzLab Series]

The Guitar Hero, een
hommage aan Paco de
Lucía

17.02

18.02

03.03

04.03

TRIPBE BILL: Louis Vanhaverbeke + Arend Pinoy +
LOG/ Samuel Lefeuvre &
Flor Demistri

Nardozza - Schepers
Delirium Quintet
[JazzLab Series]

Koen De Preter &
Theater Stap To Belong

Steven Mahieu
DOUBLE
BILL: Keenroh
XL
Zonder Filter
& 3/4 Peace

12.03

Trio Khaldei
Een
DOUBLE
BILL: -Keenroh
XL
Weense reis door
&de3/4
tijdPeace

02.04

15.03

17.03

NTGent/Action Zoo
Humain - Platform
[try-out]

Freddy De Vadder Freddy on Ice

15.04

21.04

4Hoog- Woesj
(3+)

Ensemble
Leporello
Daan
- The Mess
[#1] -

Rode Boom
DOUBLE
BILL:- Keenroh XL
Ongekende Evidenties
& 3/4 Peace

05.05

12.05

14.05

William Boeva - Reset

Wachten op Godot

Compagnie Cecilia CHET

St. George Quintet British Legends

18.03

Barre Weldaad Achter in een grote tuin

27.04

Raymond van het
Groenewoud - KRETEN
en gefluister

Elke woensdagavond
FILM
september-mei

11.02

Britt- The
Hatzius
Daan
Mess(UK)
[#1]Blind Cinema (12+)

11.03

Te Gek!?
Nerveuze Vrouwen

31.03
01.04

Kommil Foo - Schoft

29.04

Ballet Vlaanderen, Sidi
Larbi Cherkaoui & Jonah
Bokaer - Requiem/Sheherazade [busuitstap]

Vorming 2016-2017:
vormingsaanbod vanaf
eind augustus

Tentoonstellingen in de zomer
Kunstencentrum Ten Bogaerde

Les pierres sauvages - Werken van 16 kunstenaars
worden er samengebracht onder de naam Les
pierres sauvages, ook de titel van een roman
van Fernand Pouillon waarin hij vertelt over de
beproevingen die de cisterciënzermonniken moesten
doorstaan tijdens de bouw van de abdij van Thoronet
in Zuid-Frankrijk. Diezelfde beproevingen waren
onbetwistbaar ook het lot van de bouwers van de
Duinenabdij: zand, stormen, overstromingen… Maar
ze volhardden, trokken zich terug uit de wereld om er
een nieuwe te bouwen, in naam van een sterk ideaal.
In samenwerking met het Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) Nord-Pas-de Calais, met
zetel in Duinkerke.
George Grardzaal
- George Grard
(1901-1984) wordt
beschouwd als een
van de belangrijkste
Belgische
beeldhouwers van de
20ste eeuw. Hij leefde
en werkte vele jaren
in Sint-Idesbald. Zijn
beelden getuigen
van bewondering
voor de menselijke
verschijning en
worden gekenmerkt
door krachtige,
vloeiende lijnen.
Kunstencentrum Ten
Bogaerde bevat op
de eerste verdieping
een vaste collectie
met werk van Grard:
bronzen beelden, gipsen beelden en tekeningen.
Abdijhoeve en grote schuur - Gebouwd ca. 1240
is de schuur in zijn genre de oudste en grootste
middeleeuwse graanschuur van West-Europa. Ze
verraadt meteen waarom de Duinenabdij in de 13de
eeuw de grootste en meest welvarende abdij van
de toenmalige Nederlanden was. Na verwoesting
door de geuzen in 1593, werd de schuur niet meer
heropgebouwd zoals ze ooit was, maar ze bleef
wel deels functioneel. In 1952 werd de schuur een
beschermd monument. Sinds 2004 is de schuur,
overigens heel de abdijhoeve, eigendom van de
gemeente.
* Officiële opening op zaterdag 2 juli op uitnodiging. Daarna voor
iedereen toegankelijk van 13 tot 20 u. Verder doorlopend van
3 juli tot 31 augustus, van woensdag tot zondag van 10 tot 17 u.
(gesloten op maandag en dinsdag)
* Ontdek meer over de randactiviteiten (o.a. workshops voor
kinderen, geleide rondleidingen e.a.) via www.koksijde.be of
contacteer de dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40 of
cultuur@koksijde.be.

De engelen van de zee, foto’s van
Stephan Vanfleteren in NAVIGONationaal Visserijmuseum

In het Koninklijk
Werk IBIS in Bredene
verblijven kwetsbare
jongens van zes
tot zestien. Deze
maritieme school
biedt hen een
thuishaven waar
structuur en menselijke
warmte vooropstaan
in de geest van de
maritieme traditie,
vertaald naar een
moderne context. KW
IBIS werd begin de 20ste
eeuw gesticht door
koning Albert I om het
lot van de arme en
Ibis Noah Peere stamnummer
vaak verwaarloosde
2289 © STEPHAN VANFLETEREN
vissersweeskinderen uit
de lagere sociale klasse
op te vangen. Fotograaf Stephan Vanfleteren keek
in de pure ogen van deze hedendaagse engelen
en portretteerde hen, verpakt in hun prachtige
traditionele zeemanskostuumpjes. Een aandoenlijke
blik op kwetsbare jongeren die zorgzaam begeleid
worden naar een horizon waar ieder kind recht op
heeft.

Tot 22 november in Navigo-Nationaal Visserijmuseum, T 058 51 24
68, info@navigomuseum.be, www.navigomuseum.be. Het ticket
voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket tot het museum
en dus gratis voor Koksijdenaars. Elke zaterdag om 16 u. gratis
rondleiding.

Bij deze tentoonstelling hoort ook het boek (416
bl.) “Onze vissers. Het DNA van Het Zilte Leven”,
uitgegeven door Uitgeverij Kannibaal/Hannibal
i.s.m. de provincie West-Vlaanderen). Dit boek wil het
verleden, het erfgoed en de immateriële aspecten
van de visserscultuur blijvend vastleggen en eren. Met
tientallen historische ongeziene foto’s, objecten en
een selectie van de beste foto’s die ooit van Belgische
vissers gemaakt werden.
Bij het boek ook een audio-cd of vinyl-plaat met
daarop een aantal klassieke zeemansliederen door
hedendaagse muzikanten onder wie Roland Van
Campenhout, Luc Dufourmont, Mathias Debusschere
en Ace Zec. Prijs: 39,50 euro. Exclusief in het NAVIGOmuseum is een luxe editie te koop
met de vissersliederen op
een vinylplaatje.

De domeinen van
de Duinenabdij

De domeinen die de
abdij in de streek bezat
waren erg groot. De
cisterciënzers waren
bovendien knap in
de uitbating van deze
uithoven en boerderijen.
Ontdek meer over Ten
Bogaerde en Hof Ter Hille
door de eeuwen heen.
Twee parels waarvan de
gebouwen nog steeds
doen uitschijnen hoe
Het abtshuis van Ten
groots ze ooit waren. In
Bogaerde tijdens de Eerste
deze expo is ook een
Wereldoorlog (private
kinderluik voorzien (vanaf collectie).
8 j.). Op elk van de 15
expopanelen krijgen de kinderen een opdracht van
Hatsjoem, de leukste lekenbroeder met hooikoorts, die
op Ten Bogaerde werkt.
Van 28 juni tot 8 januari 2017 in het onthaalgebouw (moeilijk
toegankelijk voor rolstoelgebruikers) van het Abdijmuseum Ten
Duinen, gratis expo, T 058 53 39 50, info@tenduinen.be, www.
tenduinen.be

Zalige Idesbald en de 1.000
skeletten

Op de site van de Duinenabdij vonden archeologen
meer dan 1.000 skeletten, een van de grootste
populaties uit de middeleeuwen die in de 20ste eeuw
op één locatie in Europa werd ontdekt. Hou oud zijn
deze skeletten? Wat kunnen we eruit leren? Welke
ziektes circuleerden
in de abdij? Hoe
herdachten de
cisterciënzers
belangrijke figuren in
hun gemeenschap?
Tegelijk gaan
historici speuren in
oude geschriften.
Zo kunnen de
puzzelstukken wel
eens samenvallen.
En wordt ontdekt dat
de stoffelijke resten
in de loden kist van
de Onze Lieve Vrouw
Ter Potterie in Brugge
niet van abt Idesbald
zijn…
Van 10 september tot 8 januari 2017 in het Abdijmuseum ten
Duinen, T 058 53 39 50, info@tenduinen.be, www.tenduinen.be. Het
ticket voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket tot het
museum.

Bert Verstraete: Waar het zien
verdiept in Kapel Ster der Zee

Zeventien jaar na de tentoonstelling Graven in getij
en zand (1999, abtskapel Ten Bogaerde) neemt
de 80-jarige Bert Verstraete ons mee op reis naar
Waar het zien verdiept. Zijn werk is verfrissend in

de abstracte schilderkunst. Gefascineerd door
natuur, licht en ruimte, is hij constant op zoek naar
harmonie. Zijn schilderijen geven de geschiedenis
weer van een beweging binnen zijn innerlijke wereld.
Grauwgrijze kleuren vechten met heldere contouren
om aandacht. Geen herkenbare beelden of signalen
maar een eerlijke en onomwonden zoektocht naar
evenwicht – tussen droom en werkelijkheid, tussen
ver en dicht – in een wereld vol verandering. Bert
Verstraete maakt zijn verf op artisanale wijze.
Van 15 juli tot 14 aug. in de kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan 266
in Koksijde (di-zo 14 tot 18 u., gratis toegang)

Paul Delvaux & de gravure

Deze driedelige
LOTERIJ — LOTERIE — LOTTERY
expo geeft een
W I N YO U R OW N
overzicht op meer
dan dertig jaar
grafisch werk van
Paul Delvaux. Het
eerste luik LITHO @
Mourlot is gewijd
aan de prenten
die hij maakte
in het atelier van
Fernand Mourlot.
Tot eind 2016.
Deel twee, Literaire
Samenwerkingen,
is gewijd aan
Delvaux’ vruchtbare
partnerschappen
€
die uitmondden in
w w w. d e l v a u x m u s e u m . c o m
grafisch werk. Zijn
kunst is beïnvloed
door het werk van Paul Éluard, Claude Spaak,
Jacques Meuris, Frans Hellens en Alain Robbe-Grillet.
Hij illustreerde meerdere intussen zeldzaam geworden
luxe-edities met originele prenten. In het najaar
volgt het derde deel van deze expo, gewijd aan de
levenslust van Paul Delvaux.
Men kan het museum en zijn projecten steunen door
aankoop van een lot waarmee een originele prent
van Paul Delvaux te winnen valt. Biljetten (5 euro) te
koop aan het onthaal van het museum. De trekking
gebeurt door een deurwaarder op het einde van het
seizoen.

DELVAUX

5

Sint-Idesbald, Paul Delvaux-museum, Paul Delvauxlaan 44, deel I
tot eind 2016, aansluitend delen II en III in 2017, T 058 52 12 29,
www.delvauxmuseum.com

Cabin Art – 8ste editie

Het thema van de 8ste editie van het kunstproject
Cabin Art is Stoer. Het unieke van Cabin Art is dat
alle werken op de strandcabines tijdelijk van aard
zijn. Sommigen gebruiken het strandhuisje om hun
werk aan op te hangen, anderen kiezen ervoor om
hun meesterwerk ter plaatste te maken. Gedurende
drie maanden zorgen de kleurrijke en kunstzinnige
cabines voor een verbinding tussen de zee en de
vele passanten op de Zeedijk. Een grote diversiteit
van kunstenaars – jong tot oud, van amateur tot
professional – en kunstvormen. Org. handelaarsbond
K-Baaltje, i.s.m. de gemeentelijke dienst Cultuur &
Erfgoed en de VVV.
Sint-Idesbald, Zeedijk, van 11 juni tot half september, gratis toegang

Artistieke initiatieven van
Walter Vilain

• Zomercursus Kunst in de Mullewol en Muziek en
Beeldende Kunst in atelier Walter Vilain, van 9 tot
13 augustus, info en inschrijvingen bij Walter Vilain
(0478 20 60 76) en gemeente Koksijde. Cursus van
13 tot 16 u., concert op zaterdag 13 aug. om 17 u.
op atelier, info en deelname 0478 20 60 76
• Walter Vilain Gallery (Strandlaan 290, Sint-Idesbald)
- Recente olieverfschilderijen “giornata”en lifeaquarellen van de Koningin Elisabethwedstrijdpiano, van 1 juli tot 30 september, open 16 tot 22 u.,
gesloten op woensdag
• Atelier Walter Vilain (Marie-Joséstraat 11, SintIdesbald) - Open atelier, aquarellen, monumentale
composities, recente werken en archief van 1 juli tot
31 augustus, open van 13 tot 15.30 u., gesloten op
woensdag

Keunekapel

H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald (dienst Cultuur
& Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be, gratis
toegang)
- Jef Nys, de beginjaren als cartoonist, van 23 juni
tot 17 juli, van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u.
- Jancordis Demey – Pen, pastel, aquarel en acryl,
van 21 juli tot 14 aug., elke dag open van 14 tot
18 u.
- Lieve Capiau & Christophe Van Driessche, schilderen tekenkunst & fotografie, van 18 aug. tot 4 sept.,
van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u.
- Piet Duthoit & Francesc Vanyó, beeldhouwkunst &
schilderkunst, van 8 sept. tot 25 sept., van dinsdag
tot zondag van 14 tot 18 u.

Galerie Welnis

Astridplein 6, toerismekantoor Oostduinkerke (058 51
13 89, elke dag open van 10 tot 12 en van 13.30 tot
17 u., gesloten op zondagvoormiddag / dienst
Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be
gratis toegang)
- Monique Cnockaert, Frans Buyse en Frans
Leupe, uit het Atelier Rita Vansteenlandt van de
gemeentelijke Westhoekacademie, van 25 juni tot
17 juli
- Marc Santens, schilderkunst, van 23 juli tot 14 aug.
- Pé Pieters, fotografie, van 20 augustus tot 11
september

Art Gallery Florizoone-Van Nuffel

Dorpstraat 36 in Oostduinkerke (058 51 33 66 en
0475 52 98 60)
Permanente tentoonstelling met beeldhouwwerken
van Piet Florizoone († 2015) en zijn echtgenote
Margrit Van Nuffel, van 1 juli tot 15 september

Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere

Polderstraat 76 in Oostduinkerke (info@dmlgallery.be,
www.dmlgallery.be)
- Expo Nude met werk van Isabelle Gabriels, Claudy
Gielczynski, George Grard, Francine Van Mieghem
en Jacques Verduyn tot 31 juli
- Schilderijen van Thomas Ritter en beelden van
Jonneke Kodde, van 5 augustus tot 10 oktober

Kapsalon Lievino

Strandlaan in Sint-Idesbald
Beelden van Verherstraeten (Mol), Franse steen,
marmer, brons

Galerij Coxyde

Koninklijke Baan 116
Schilderijen van Michel Dievart & sculpturen Michel
Maes, tot 10 juli

8ste Poëzieprelude in Wulpenkerk
De 8ste Poëzieprelude van de gemeentelijke cultuurraad vindt plaats op zaterdag 9 juli om 15 u. in het
rustige kader van de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen.
Volgende dichters treden aan: Lutwine De Cocker, Max Temmerman, Sylvie Marie, Elvis Peeters en Anne
Provoost. Tussendoor brengt Wanthanee Wadngam een streepje muziek. Ariane Vyvey zorgt voor de
presentatie. Om de voorstelling af te sluiten zullen vijf personen het gedicht Koksijde: wie kwam, komt altijd
weer van Fernand Florizoone in vijf verschillende talen voorlezen.
Na de voorstelling biedt de gemeentelijke cultuurraad de aanwezigen een glaasje aan. Gratis toegang.

Oefening
radiocommunicatie
De radioamateurs van Koksijde (KSD) houden
op het oud munitiedepot, naast Dierenasiel
Ganzeweide, hun jaarlijkse oefening
radiocommunicatie op zaterdag 3 en zondag
4 september.
De uitzendingen beginnen op zaterdag om
15 u. en lopen tot zondag 16 u. In die 24
u. proberen de radioamateurs met eigen
middelen zoveel mogelijk wereldwijde
radiocontacten te leggen, via HF en VHF.
Ook op het technisch vlak is dit een mooie
aangelegenheid voor de liefhebbers. Info: www.
on4ksd.be.
Molenactivatie - Op zondag 18 september
organiseert KSD de “activatie” van de
Zuidabdijmolen. Van 8 tot 12 u. zoveel mogelijk
contacten leggen met andere “geactiveerde”
windmolens voor de Belgian Mill Contest.
Tweedehandsbeurs - Op zaterdag 5 november
tweedehandsbeurs in materiaal voor
radiocommunicatie en elektronica, vanaf 10 u.
in de Witte Burg in Oostduinkerke.

en
ing
Tij-d

wenst u een

pre
tt i

ti e
ge zo
mervakan

..!

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
WOENSDAG 07/09/2016

PAUL BRUNA • DE ROMEO’S • DAVID VANDYCK

WOENSDAG 14/09/2016

WILLY SOMMERS • PAUL BRUNA • HERBERT VERHAEGHE

WOENSDAG 21/09/2016

JOHN TERRA • SASHA
& DAVY • PAUL BRUNA
Op zondag 18 september
proberen
WOENSDAG
28/09/2016
de radioamateurs
van
KSD
bij
de
PAUL BRUNA • BART KAËLL • VANESSA CHINITOR
Zuidabdijmolen zoveel mogelijk contacten
te leggen met andere “geactiveerde”
windmolens.

€15
ipv 20

VLAAMSE
TOP10
TV OPNAME MENT TV
MET MEER DAN
30 ARTIESTEN!
05/10/2016

€7,50
ipv 9,99

25% KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE
TICKETS EN INFO:
WWW.PLOPSATHEATER.BE
OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Pantone Coated

DePanneLeeft_Juni-160606.indd 3

Pantone Uncoated

6/06/16 18:02

Openbare werken: stand van zaken
Fietspaden Albert I-laanKinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de
Kinderlaan (N34z). In januari startte de Tijdelijke
Vereniging De Brabandere–Vanlerberghe met de
uitvoering. Duur 200 werkdagen.
• Van de Astridlaan tot de Cottagelaan komen
er aanliggende fietspaden, voetpaden en
parkeerstroken. In het buitengebied, van de
Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe
vrijliggende fietspaden, afgeschermd door een
groenzone. Op de Groenendijk komen er waar
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de
asfalttoplaag en aanplanten streekeigen groen.
• De eerste fase van Nieuwpoort naar OostduinkerkeBad is voltooid en in gebruik genomen.
• In juli en augustus wordt er niet gewerkt en verloopt
het verkeer in beide richtingen op beide kanten.
Ook De Lijn (bus 69) zal tijdens deze maanden
opnieuw het gebruikelijke traject volgen.
Tweede fase van september tot eind juni 2017
• Uitvoering in de zuidkant.
• Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar
Nieuwpoort-Bad wordt omgeleid via de Leopold
II-laan, Oostduinkerke-Dorp, Nieuwpoortsteenweg,
Kinderlaan. De bus zal weer via de Polderstraat
rijden (in beide richtingen).

Wallecanlaan
Eind juni of begin juli worden de kantstroken/greppels
gegoten. Dan volgt het affrezen van het bestaande
wegdek en het aanbrengen van nieuw asfalt.
Nadien worden de opritten aan het nieuwe niveau
aangepast.
Omwille van de vernieuwing van het wegdek zal
het noodzakelijk zijn om op diverse plaatsen/
inritten bijkomende goten voor de opvang van het
regenwater van het openbaar domein te plaatsen.
Dit zal gebeuren in overleg met de aanwezige
aangelanden.

Project Zeedijk Koksijde
Van het George Grardplein tot de Jacob
Jordaensstraat: vernieuwing van de Zeedijk (1,8 km).
Er werd beslist het dossier op te splitsen in twee delen.
• Fase A: heraanleg van de wandeldijk van het
Grardplein tot en met Ster der Zee (6.400 m2).
Deze werken worden begin juli aanbesteed. De
uitvoeringsplanning wordt opgesteld van zodra de
aannemer gekend is. Streefdoel is deze werken uit
te voeren vanaf het najaar tot Pasen 2017. Uiteraard
zal dat gebeuren in verschillende delen.
• Fase B: (vanaf september 2017), voortzetting
van de heraanleg van de wandeldijk richting
Jordaensstraat. Ondertussen wordt het lastenboek
voor opgemaakt voor het bouwen van
ondergrondse garages van het Prins Albertplein tot
Jordaensstraat.

VOOR ALLE PROJECTEN
alle info op www.koksijde.be/wegenwerken

Dag van de Mobiliteit
op zaterdag 17
september
In kader van de Week van de Mobiliteit van 16
tot 22 september organiseert onze gemeente
voor het eerst de Dag van de Mobiliteit. Op
zaterdag 17 september vinden dan in en rond
het gemeentehuis van 10 tot 17 u. allerhande
activiteiten plaats omtrent mobiliteit en verkeer,
en staan ook allerlei dito infostandjes. Zo kan je er
kennismaken met de gevaren van de dodehoek,
de dronkenmansbril, de sappentrapper en nog
veel meer. Alle info daarover in het nummer van
september 2016.

Nieuwe Zeelaan feestelijk geopend
Met woord en beeld, en veel toeters en bellen werd de vernieuwde Zeelaan tussen de Jorisstraat en de
rotonde Poort op zaterdag 4 juni plechtig geopend, bovendien met een (inter)nationaal tintje! Bijzondere
gasten waren enerzijds burgemeester Richard Fournaux met een delegatie uit Dinant, en anderzijds
burgemeester Gerhard Baumgartner met een groep gemeentegenoten uit het Oostenrijkse Bad
Schallerbach.
Over de technische aspecten van het vernieuwde stuk Zeelaan
hadden we het al uitgebreid in vorige nummers.
In zijn feestrede op de opening verduidelijkte burgemeester
Marc Vanden Bussche dat Koksijde onder impuls van
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe een tijdelijke
samenwerking heeft lopen met Dinant, ter wederzijdse promotie
van beide regio’s.
Dinant was de geboortestad van Adolphe Sax, uitvinder van
de sax, en daarom staan er nu in de nieuwe Zeelaan 15
reuzensaxofoons die alle een bepaald land voorstellen. Eén
daarvan is de Koksijde-sax, volledig beschilderd door onze eigen
technische diensten.
In juli en augustus wordt de Zeelaan omgetoverd tot Saxy
Koksijde (zie bl. 41). En volgend jaar verhuist onze bebloemde
paardenvisser Flor Kos tijdelijk naar Dinant.
De burgemeester begroette ook de vrienden uit Bad Schallerbach
(Oostenrijk) die in Koksijde 60 jaar verbroedering kwamen vieren.
De verbroedering is nog altijd een levendig gebeuren met
toeristische, culturele en sportieve activiteiten, al 20 jaar onder de
bezieling van jumelagevoorzitter en secretaris Greta Cambier. “In
de loop van 60 jaar groeide een vriendschapsband in alle lagen
van beide bevolkingen”, aldus de burgemeester. Waarna enkele
feestbeelden hieronder het verdere verhaal toelichten…
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De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie nam de
genodigden op sleeptouw. Ook de Marktkapelle
van Bad Schallerbach luisterde de opening van
de vernieuwde Zeelaan op met feestelijke klanken.

Hoe omgaan met prioritaire voertuigen?
Bestuurders slaan soms in paniek wanneer ze een prioritair voertuig zien. Vandaar zet de Politiezone
Westkust kort de vuistregels op een rijtje om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Wat? Prioritaire voertuigen zijn wettelijk uitgerust
met blauwe knipperlichten en een speciaal
geluidstoestel. Het gaat om politiewagens,
brandweerwagens, ambulances enz.
Knipperlichten/geluidstoestel - De blauwe
knipperlichten moeten gebruikt worden als het
prioritaire voertuig een dringende opdracht
uitvoert. Ze mogen gebruikt worden bij de
uitvoering van elke andere opdracht. Het speciaal
geluidstoestel mag slechts gebruikt worden als
het prioritaire voertuig een dringende opdracht
uitvoert. Het speciaal geluidstoestel is dus een
aanvulling bovenop de blauwe knipperlichten.
Wanneer plaats maken voor, hoe reageren?
- Als burger moet je plaats maken als naast het
blauwe zwaailicht ook de sirene in werking is. Hoor
je een prioritair voertuig naderen, dan moet je als
weggebruiker de doorgang vrijmaken, voorrang
verlenen aan het prioritair voertuig en zo nodig
stoppen.
- Probeer het voertuig te lokaliseren
- Panikeer niet, duw niet halsoverkop op de
rem, daardoor kan je een vlotte doorgang net
belemmeren

- Maak pas plaats voor het prioritair voertuig als je
veilig kunt uitwijken
- Maak je uitwijkmanoeuvre tijdig duidelijk door je
richtingaanwijzer te gebruiken
- Maak in een vloeiende beweging de doorgang
vrij
- Respecteer steeds de verkeersregels, tenzij er
geen andere optie is

Wil jij mijn parkeerplaats?
Neem dan ook mijn
handicap…
In de PZ Westkust zijn meer dan 2.300 kaarten voor personen
met een handicap in omloop. Daarnaast zijn er ook veel
kaarthouders die voor een dagje of voor een vakantie naar onze
zone afzakken. Daarom ziet de PZ Westkust streng toe op misbruik
van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap. De
strenge controles lonen want de politie stelt over de jaren heen
een daling van 25% vast wat betreft het onterecht parkeren op
parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Zomer vol Duinenhuis
Deze zomer biedt Duurzaam Koksijde tal van activiteiten aan in het
Duinenhuis. Begeleide themawandelingen, yogasessies, vegetarische
kookles, zonnekijkdag, sterrenkijken, … Op donderdagavond kan je tijdens
Soiree aan Zee genieten van een drankje op het dagterras en uitkijken naar
de sterren. Terwijl er op dinsdag kinderactiviteiten plaatsvinden. Tijdens de
week kan je er terecht voor de tentoonstelling 100 kindervragen over de zee.
Het natuureducatief centrum staat in volle Schipgatduinen (Bettystraat 7).
Kom te voet langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets via
de toegangsweg langs de Koninklijke Baan.
Info: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, folder toerisme en Duinenhuis
Koksijde, Tij-dingen editie juni en www.koksijde.duinenhuis.zomer2016.be

Containerpark
Het containerpark is
gesloten op donderdag
21 juli (nationale
feestdag).

Superzeldzame nachtvlinder
gespot nabij het Duinenhuis
Onze gemeente wordt gekenmerkt door een bijzonder rijke soortenrijkdom. Tientallen soorten planten
en dieren zijn zo sterk aangepast aan de bodem en het typische klimaat van onze kustduinen dat ze
elders in Vlaanderen niet of nauwelijks kunnen gedijen. Op zaterdag 21 mei nam de dienst Mil & DO met
Natuurpunt Westkust de proef op de som tijdens de 1000-soortendag.
Verschillende teams van experten en natuurgidsen
inventariseerden die dag een groot deel van
Koksijde met de bedoeling zoveel mogelijk soorten
waar te nemen. Met succes. De teller eindigde op
... 1.007. De planten vormden met 391 verschillende
soorten de grootste groep. Maar daarnaast werden
ook vogels (77), nachtvlinders (165), kevers (35),
mossen en korstmossen (64), paddenstoelen (37),
vliegen en muggen (37), dagvlinders (12), bijen,
wespen en mieren (16) enz. waargenomen.
Absoluut hoogtepunt was evenwel de waarneming
(bij het Duinenhuis) van de Bandstipspanner,
een nieuwe nachtvlinder voor Vlaanderen! Het
exemplaar werd waargenomen door een team van
zes nachtvlinderaars, nl. Ruben Recour, Davy De
Groote, Jurgen Dewolf, Eef Thoen, Régis Nossent en
Diederik D’Hert die de nachtvlinders in onze regio
al sinds 1996 inventariseert en die ook de actie
coördineerde.
Diederik: “Tijdens de 1000-soortendag
inventariseerden we in totaal 165 verschillende
soorten nachtvlinders. Dat is een mooi resultaat,
ook kwalitatief, want tussen de waargenomen
soorten troffen we niet alleen de voorheen in
Vlaanderen nooit gespotte Bandstipspanner,
maar ook een tiental andere zeer zeldzame en 24
zeldzame soorten aan. Veel van die soorten komen
uitsluitend voor aan de kust en het in zuiden van
het land, dat heeft te maken met een gelijkaardige
bodem en vegetatie.”
Wim Veraghtert van Natuurpunt Studie bevestigt
de vondst van de Bandstipspanner: “Onder de
nachtvlinders vormen stipspanners niet meteen
de meest gemakkelijke groep. Het zijn kleine tot
middelgrote macro-nachtvlinders met doorgaans
een middenstip op de voor- en achtervleugel,
vandaar de naam. Veel soorten zijn lastig

Sam de
Verkeersslang
De vrije basisschool de Ark nam dit
voorjaar deel aan de campagne Sam
de Verkeersslang van vzw Mobiel 21.
De Verkeersslang is een spel dat zoveel
mogelijk kinderen en hun ouders motiveert
om gedurende een week veilig en
milieuverantwoord naar school te komen, te
voet of per fiets dus! Dat lukte perfect: liefst
67% van de leerlingen slaagde met brio. Info
www.deark-koksijde.be.

De Bandstipspanner, een nachtvlinder die op de
1000-soortendag voor het eerst in Vlaanderen werd
waargenomen, en nog wel in Koksijde..!

herkenbaar, maar de Bandstipspanner vormt
daarop een uitzondering. De donkere schaduw
die als een vage band over de voorvleugels loopt,
maakt de soort goed herkenbaar. Wellicht betreft
het een zwerver. De soort komt in Europa vooral
in de mediterrane regio voor. In België viel één
eerdere melding voor op 5 augustus 2007 in de
Gaume, Wallonië.”
De dienst Mil & DO dankt de lokale
teamcoördinatoren Ingrid Jonckheere
(strandwerkgroep België), Diederik D’Hert, Walter
Wackenier, Wim Bovens, Koen Verschoore, Carl
Van Den Broeck (allen bestuursleden Natuurpunt
Westkust), René Billiau, Johan De Vos en de vele
andere natuurgidsen en experten die een bijdrage
leverden.
Volledige lijst met de waargenomen soorten op
www.waarnemingen.be.

Wie verdient de Groene pluim..?
De gemeentelijke milieuraad reikt voor het eerst een groene pluim uit. Die groene pluim
is een symbolische prijs voor een persoon, een groep, vereniging, bedrijf of instelling die
zich het voorbije jaar op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het
milieu en voor duurzame ontwikkeling in Koksijde.
Met een duurzaam initiatief wordt een lokaal initiatief bedoeld op vlak van klimaat en
energie, biodiversiteit (natuurbeheer en –educatie), duurzame mobiliteit, afval, openbare
netheid en materialenkringloop, duurzame consumptie (lokaal, bio, fair trade).
Wie verdient volgens jou de eerste groene pluim? Kandidaturen tegen uiterlijk 30
september indienen:
- bij voorkeur via milieu@koksijde.be
- per post aan Milieuraad Koksijde, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde,
- of door afgifte aan het loket van de dienst Mil & DO in het gemeentehuis
Een kandidatuur bevat volgende informatie:
- naam en contactgegevens (adres/tel/email) van de aanbrenger,
- naam en contactgegevens (adres/tel/email) van de voorgestelde kandidaat voor de groene pluim
- korte en duidelijke motivatie waarom de kandidaat een groene pluim verdient (max. 1 A4),
- eventuele bijlagen ter motivatie, vb. verwijzing naar website, fotomateriaal enz.
Volledige reglement op de website.

Beheerwandelingen Oostvoorduinen
Op zaterdag 9 juli en zaterdag 20 augustus krijgt iedereen de
kans om voor het eerst een begeleide wandeling te maken in een
deel van de Oostvoorduinen-Oost in Oostduinkerke. Er vallen o.m.
recent uitgegraven duinpannetjes te bezichtigen. Start om 14 u.
aan de parking van Sun-Parcs (Karthuizerstraat).
In het kader van het natuurproject LIFE+ FLANDRE kocht het
Agentschap voor Natuur en Bos in 2015 een 15 ha groot privaat
domein in de Oostvoorduinen-Oost aan. In een aanpalend 10
ha groot domein, al eerder door het Vlaams Gewest aangekocht,
werden tussen september 2015 en dit voorjaar beheerwerken
Arbeiders en de kraan aan het werk voor
uitgevoerd. Meer bepaald ging het om het herstel van vochtige
het herstel van een vroegere vochtige
duinpannetjes door het uitgraven van de bovenste bodemlaag
duinpanne.
van voormalige akkers en het verwijderen van hoogstammige
populieren die te veel schaduw en bladeren wierpen op het te herstellen terrein.
Het resulterend nieuw 25 ha uitgestrekt ANB-natuurdomein Oostvoorduinen-Oost is voorlopig nog niet
permanent ontsloten voor het publiek. Maar op 9 juli en 20 augustus zijn er dus wel al twee verkenningen
onder de deskundige leiding van leden van het LIFE+ FLANDRE projectteam.
LIFE+ FLANDRE (afkorting van Flemish And North French Dunes Restoration) is een door de Europese
Unie meegefinancierd project waarmee het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord samen de natuurwaarden in de
grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en Westende willen versterken door o.a. de aankoop
en natuurvriendelijk beheer.

Een eco-moestuin-team... iets voor jou?
Zou je graag beginnen met een moestuin, maar weet je niet goed
hoe eraan te beginnen? Misschien biedt een eco-moestuinteam
iets voor jou! In zeven lessen, thuis bij de leden van het team, helpt
een opgeleide lesgever je op weg in theorie en praktijk. Van zodra er
zes tot tien kandidaten zijn, wordt er een infomoment georganiseerd
en kan het team van start gaan. De eerste theorieles vindt plaats in
oktober, de praktijk begint vanaf maart 2017. Dit initiatief wordt gratis
aangeboden door de provincie West-Vlaanderen en VELT.
Inschrijven - kust@west-vlaanderen.be of 059 34 21 47.

Jean Bosco Safari en u presenteren
Koksijde-lied op Wereldfeest Dunia
Op zaterdag 30 juli vindt op het strand van Oostduinkerke
de 13de editie van het wereldfeest Dunia plaats. Dit wordt
een heel bijzondere editie want het gloednieuwe Koksijdelied zal er in primeur gebracht worden. Door iedereen die
wil meedoen en begeleid door niemand minder dan de
bekende Vlaams-Rwandese zanger Jean Bosco Safari!
Dunia zet op zaterdag 30 juli van 11 tot 18.30 u. zijn gastvrije
poort op het strand van Oostduinkerke voor de dertiende
keer open. Dunia staat voor gratis wereldleute, gezelligheid
en plezier, lekker proeven, snuisteren en ontdekken. Centraal
op het wereldfeest staat de befaamde wereldmarkt.
Verschillende 4de pijlerorganisaties geven duidelijke
informatie over hun project en openen voor de bezoekers
de wereld via hun smakelijke keuken, toffe hebbedingetjes
en kleurrijke kraampjes met lekkernijen, snuisterijen en fair
trade-producten.

Jean Bosco Safari in actie.
(Foto Eva Asdou)

Muziek
Om 11 en om 12 u. zijn er djembé-workshops. Burundese trommelaars en dansers zorgen vanaf 13 u. voor
ambiance op het strand! Om 15 u. mag het publiek niemand minder dan Jean Bosco Safari verwachten met
o.a. hét Koksijde-lied, gemaakt door en voor Koksijde i.s.m. Jean Bosco Safari! Belladonna neemt iedereen om
17 u. mee op wereldreis! Voor de kids is er fun, grime en speelplezier gegarandeerd!
Het Koksijde-lied
Het Koksijde-lied in wording kadert in het project Vleugels Van Hoop, een 4de pijlerorganisatie waarvan,
Jean Bosco Safari peter is. Vleugels van Hoop is werkzaam in het gebied van de grote meren in CentraalAfrika, met de Koksijdse ambassadrice Isabelle Verlodt. Concreet gaat het om projecten met de klemtoon
op ondersteuning van de plaatselijke bevolking in Rwanda, Burundi en Oeganda. Meer info op www.
vleugelsvanhoop.be. Bezoek de stand op Dunia.
Iedereen schrijft mee
De initiatiefnemers van het project willen samen met al wie
wil meedoen een Koksijde-lied schrijven! Jean Bosco Safari
daagt Koksijde uit! Ben je boekhouder, huisvrouw, architect,
muzikant, verpleegkundige, gepensioneerd, schoolgaand…
of gewoon een positief iemand? En bovenal: woon je in
Koksijde of heb je een band met Koksijde? Dan heeft het
liedproject je nodig!
Wat roepen Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Sint-Idesbald
bij je op? Wat is “jouw” Koksijde? Hoe voel je je in onze
gemeente? Dat gevoel zal vertaald worden in hét Koksijdelied, door en voor jou, jullie.

Burundese trommelaars aan het werk, straks op
Dunia, zaterdag 30 juli.

Van inspiratie tot première
Op dinsdag 26 juli vindt om 19.15 u. in zaal Witte Burg in
Oostduinkerke de inspiratie-dag plaats. Daar wordt de
aanzet gegeven, worden de aangeboden insteken verwerkt.
Deze belangrijke info zal uiteindelijk tot het lied leiden.
De volgende avonden (woensdag 27, donderdag 28 en
vrijdag 29 juli, telkens om 19.15 u.), wordt in groep aan het
lied voortgewerkt. Kan je één avond aanwezig zijn? Of elke
avond? Je bent altijd even welkom! Kan u goed zingen of
net niet? Bespeelt u een instrument of net niet? Meer info en
inschrijven: communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30.
Dunia is een organisatie van de dienst Internationale
Samenwerking van de gemeente, i.s.m. de provincie en
Vlaanderen Verbeeldt. Info: dIS, ina.vanthienen@koksijde.be,
058 51 08 92.

In het kader van de stedenband met Marowijne in Suriname

Delegatie Westhoekacademie geeft
artistieke les in Moengoe Tapoe
Een nieuw project van de stedenbandwerking tussen onze gemeente en het district Marowijne in Suriname
bracht de Westhoekacademie opnieuw naar het Zuid-Amerikaanse land. Lode Demey en Liesbeth
Mackelbergh, beiden verbonden aan de WAK, begeleidden er een aantal projecten. De resultaten waren
al te zien op de eindejaarsexpo’s van de WAK. Ze zullen ook getoond worden op het jaarlijkse festival, eind
augustus in Moengo.
Ina Van Thienen (diensthoofd InterSam):”Een aantal
kunstzinnige projecten van de WAK zijn geknipt voor
culturele samenwerking met Marowijne. Tijdens het
voorbije werkbezoek hebben Lode en Liesbeth in
Moengo kinderen en jongeren begeleid. Ze maakten er
soundscapes en gaven tekenles in de naburige dorpen.
Lode stelde tijdens een lezing de Koksijdse musea voor
en gaf uitleg over hun werking. Nadien volgde een
gesprek met de bewoners over de impact van een
museum op de omgeving en gemeenschap.”
Hun aanwezigheid bleef niet onopgemerkt. Over hun
gastlessen verscheen een artikel in De Ware Tijd, dé krant
van Suriname!
Workshops geluiden
Lode Demey: “We werkten vijf dagen met een groep
jongeren rond geluiden. Uit de academie brachten we
professioneel materiaal mee om tijdens de workshops te
gebruiken, o.a. laptops en opnameapparatuur. Daarmee
en met onze eigen ervaring dompelden we de jongeren
onder in de wereld van dagelijkse omgevingsgeluiden.
Na een verkenning van soorten geluiden, namen de
jongeren geluiden op en leerden ze te bewerken en
monteren met de computer. Op het eind van de rit
creëerde elk zijn eigen soundscape. Zeg maar een
schilderij van geluiden.”
Filmmaker François Abioni uit Moengo deed ook mee:
“Bij een film moeten beeld en geluid heel goed in balans
zijn. De workshop heeft me echt bewust naar geluiden
leren luisteren. Het was kort en intensief maar ik kreeg
nieuwe mogelijkheden en inzichten, de moeite waard!”
Dorp op doek
Bij hun aankomst installeerden Lode en Liesbeth zich in
de school van het dorp Moengo Tapoe. Hun komst ging
rond als een lopend vuurtje. Alle kinderen wisten direct dat het tijd was voor tekenles.
Liesbeth Mackelbergh: “Wat een ervaring. Geen tien minuten later zat de klas vol met enthousiaste kinderen!
We hebben drie grote doeken voor de helft beschilderd. De kinderen beeldden er hun dorp op uit. De doeken
namen we terug mee naar de WAK, daar werden ze afgewerkt en tentoongesteld. In augustus zijn ze te zien op
het Moengo Art Festival.”
Marroncultuur
Lode: “Na de lezing over Koksijdse musea kwam spontaan een rijke dialoog op gang. Onze toelichting bij alle
voordelen die aan een museum verbonden zijn was een extra stimulans om kunst en cultuur te promoten.
Tijdens het werkbezoek konden we ook de opening bijwonen van CAMM II, de tweede vleugel van het
Contemporary Art Museum Moengo in het gebouw van de Tembe Art Studio. Dankzij de stedenbandwerking is
Moengo er klaar voor!”
Recent werd in de Tembe Art Studio het Kibii Wi Koni Research Center geopend waar men de authentieke
culturele tradities van de marrons wil behouden en zo de marroncultuur toegankelijk maken voor een groot
publiek. “Daaraan zullen we beslist ook kunnen meewerken door het delen van kennis en ervaring, niet alleen
op het vlak van cultuur, maar ook milieu en afval”, besluit Ina Van Thienen.

Bijen: all-in hotel
Als je wil dat bijen echt genieten van je tuin moet je ze een volwaardig menu bieden. Bijen hebben
een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is voor
hen een lekker voorgerechtje of dessert. Bomen, struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel voor
voldoende nectar en stuifmeel. Kies voor bomen en heesters die goed zijn voor bijen, ze leveren jarenlang
voedsel.
Bomen én struiken - Jaar na jaar zorgen
bomen voor stuifmeel en nectar voor bijen.
Goede voorbeelden zijn kers, pruim, appel, peer,
kastanje, wilg, en linde. Ook struiken verdienen
een plek in de tuin. Alle heesters die bessen
vormen zijn bijentoppers: sleedoorn, meidoorn,
aalbes, kruisbes, hulst, sneeuwbes, liguster…
Groendaken - Bijen hebben graag een
restaurant met uniek uitzicht. Groendaken
zorgen voor extra natuur op weinig benutte
plaatsen. Heel wat vetplantjes komen er tot bloei
en lokken bijen.
Klimplanten - Een lege muur? Overweeg om
eens een klimplant te zetten. Klimplanten zijn
nuttig voor bijen. Enkele goede voorbeelden:
vuurdoorn, botanische klimrozen, kamperfoelie en klimop.
Bloeiend gras - Bijen houden van een bloeiend gazon met paardenbloemen, klaver en madeliefjes.
Bolgewassen en vaste planten - Vaste planten en bolgewassen komen elk jaar terug. Veel ervan zijn goed
voor bijen, zoals anemonen, asters, geraniums, krokussen en sneeuwklokjes.
Bloemenmengsels - Ze zijn er in alle mogelijke variaties. Opvallende planten zijn zonnebloemen, bernagie,
papaver en koolzaad.
Bed and breakfast - Met een bijenhotel in je tuin zitten de solitaire bijen vlakbij het restaurant en kan je
ze goed observeren. Bloemen in potten: het afhaalrestaurant van de bij! Ook met kruiden in potten kan je
bijen helpen: bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook, rozemarijn en tijm gedijen goed in bloembakken.

Nieuwe lessenreeksen voor 55-plussers
Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te werken.
Computercursussen
1. Windows 10, start op maandag 19 september (12 weken), van 9 tot 12 u.
2. Leren werken met Mac (Apple), start op woensdag 21 september
(12 weken), van 9 tot 12 u.
3. E-shopping / E-commerce / E-banking, start op maandag 19 september
(6 weken), van 13.30 tot 16.30 u.
De lessen vinden plaats in zaal De Brug van het Sociaal Huis, Koksijde.
Prijs 60 euro (cursusmateriaal incl.), inschrijving enkel via www.cervogo.be of
058 41 51 61.
Nederlandse lessen voor anderstaligen (praatnamiddagen)
De cursus is niet alleen voor anderstaligen, maar voor iedereen toegankelijk. De
klemtoon ligt op de communicatieve kracht van het Nederlands. Er wordt niet
gewerkt met niveaus en evenmin wordt er op een schoolse manier lesgegeven.
Voor gevorderden: start op maandag 5 september (16 weken), van 13.30 tot
15.45 u.
Voor beginners: start op donderdag 8 september (16 weken), van 13.30 tot
15.45 u.
De lessen vinden plaats in de bib van Koksijde. Prijs 24 euro inschrijving + 5 euro
cursusmateriaal. Inschrijving enkel via www.cervogo.be of 058 41 51 61.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be (Ter
Duinenlaan 34, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be).

Eye Key: brochure voor gastvrije
ontvangst slechtzienden in horeca
Op dinsdag 7 juni presenteerde de vzw Zicht op
Cultuur (ZOC)-Slechtzienden en Blindenplatform
Vlaanderen samen met de Vrienden der Blinden
Koksijde in ons gemeentehuis in primeur haar Eye
Key “lekker inclusief”. De Eye Key is een brochure,
een leidraad voor horecazaken langs heel de kust
om mensen die slecht(er) zien gastvrij te kunnen
ontvangen.
Het logo van Zicht op Cultuur bestaat uit drie
vingerafdrukken in verschillende kleuren: lichtgrijs,
donkergrijs en geel. Ze verwijzen naar het belang
van voelen voor blinden en slechtzienden.
Een belangrijk aspect van de campagne
is ook de verspreiding van een sticker die
blindengeleidehonden in de horecazaken toelaat.
Info: Ria Decoopman, 0490 444 626,
www.zichtopcultuur.be

Eye Key-brochure is een leidraad voor horecazaken om
slechtzienden gastvrij te ontvangen.

Bloedinzamelingen in september
In september organiseert het Rode Kruis-Koksijde
volgende bloedinzamelingen:
- donderdag 1 september van 17 tot 20 u. in ’t Oud
Schooltje (Kerkstraat) in Koksijde-Dorp
- woensdag 7 september van 16.30 tot 20 u. in zaal
Witte Burg in Oostduinkerke
- woensdag 14 september van 17 tot 19.30 u. in de
Kerkepannezaal (Strandlaan) in Sint-Idesbald
Op woensdag 7 september start een gratis cursus
Eerste Hulp in ‘t Oud Schooltje van 19 tot 22 u.
Waartoe dienen defibrillators? Wat doe je als
je partner een hartstilstand heeft? Op straat
wordt iemand onwel maar niemand weet hoe
te reageren… Die eerste minuten betekenen het
verschil tussen leven en dood.
Info en inschrijvingen: vorming@koksijde.rodekruis.be

Het Rode Kruis afdeling Koksijde heeft een nieuwe
interventiewagen. Burgemeester Marc Vanden Bussche
kwam de sleutels overhandigen.

Woonhuis NieKo tijdens de zomer

Het Woonloket Koksijde is gesloten van maandag 1 augustus tot zondag 21 augustus 2016. In die periode
is er wel permanentie.
• Woonloket Nieuwpoort, Sociaal huis (Astridlaan 103), woensdag van 9 tot 11.45 u.
• Woonhuis NieKo, Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, na afspraak, een medewerker is elke voormiddag
bereikbaar via 058 53 34 90, wonen@koksijde.be.
Met volgende vragen kunt u bij Woonhuis NieKo aankloppen:
- premies en subsidies bij bouwen en verbouwen
- energie: vergelijking energieleveranciers, inschrijving groepsaankoop groene stroom, aanvragen gratis
energiescan
- energielening: leningen aan 2% (of 0%) voor energiebesparende maatregelen, ook voor zonnepanelen
- info over leegstand en woningkwaliteit, over huurwetgeving, sociale lening, gratis verzekering enz.
- hulp bij het zoeken naar (her)huisvesting
- inschrijven voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen

Nieuw speelplein in de Strandlaan
Eind mei opende het gemeentebestuur het speelplein op de hoek van
de Strandlaan en de Koninginnelaan.
De kindergemeenteraad hielp mee
de toestellen kiezen, zodat er ook
voldoende speelmogelijkheden zijn
voor oudere kinderen. Het resultaat
mag er zijn: een klim-draai-hangtoestel
voor de avonturiers, een vogelnest
om lekker te chillen voor jong en oud,
een glijbaan en een veertje voor
kleine broer of zus. Op de foto v.l.n.r.
jeugdconsulent Thierry Boonefaes,
schepen van Jeugd Lander Van Hove,
burgemeester Marc Vanden Bussche,
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie,
en de schepenen Rita Gantois en Dirk
Dawyndt.

pen Lander Van Hove,
V.l.n.r. jeugdconsulent Thierry Boonefaes, sche
penen Greta Suber-Delie,
sche
de
en
he
burgemeester Marc Vanden Bussc
Rita Gantois en Dirk Dawyndt.

Artiest? Vraag je
kunstenaarskaart aan
Het heeft een hele tijd geduurd, maar artiesten
kunnen nu effectief een kunstenaarskaart
aanvragen, waarmee ze een beroep kunnen
).
doen op de kleine vergoedingsregeling (KVR
een
je
Om die kaart aan te vragen, zend
mail naar kunstenaars@minsoc.fed.be. In
de mail vermeld je: dat je via mail een
kunstenaarskaart wil aanvragen, naam en
voornaam, volledig adres, rijksregisternummer,
korte beschrijving van je artistieke activiteiten.
De kaart moet je bij je hebben tijdens een
optreden, workshop, expositie, enz. Een dj valt
NIET onder de regeling van de KVR, tenzij je zelf
eigen nummers maakt en die op het podium
brengt.
Info: kunstenaars@minsoc.fed.be / FOD
Sociale Zekerheid, Commissie Kunstenaars,
Adm. Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 115 in 1000 Brussel
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koepelorganisatie van jeugdhuizen, form
formaat.be). Handig voor op je CV.
Info: www.depit.be

Workshop: maak een gezonde brooddoos
Het Huis van het Kind organiseert op dinsdag 30 augustus
van 10 tot 12 u. in het Duinenhuis (Bettystraat 7 in Koksijde),
een kids-kookworkshop “Hoe maak ik een gezonde
brooddoos?”
Wil jij bij de start van het nieuwe schooljaar eens iets anders
in je brooddoos dan choco of een stukje vlees? Voor 2
euro (pp) krijgt elke deelnemer een gepersonaliseerde
brooddoos van Koksijde met daarin gezonde, originele en
lekkere hapjes! Om 12 u. picknick met z’n allen en smullen
van die gezonde brooddoos met een smoothie.
Voor max. 20 kinderen. Ouders zijn ook welkom. Snel
inschrijven: vóór 15 augustus via huisvanhetkind@koksijde.be.

Beach Run: jaarlijkse strandloop
De sportdienst organiseert op woensdag 20 juli in SintIdesbald weer de jaarlijkse strandloop. De jeugd kan
er zich uitleven over een afstand van 1 of 2 km, voor
de volwassenen is er keuze tussen 5 of 10 km.
Als onderdeel van het Delhaize Loopcriterium van de
Kust is deze Beach Run een absolute aanrader voor
zowel recreatieve als wedstrijdlopers.
Jeugd - Er zijn twee jeugdreeksen. Reeks 1 (tot en met
9 jaar, 1 km, start om 18.30 u.) en reeks 2 (tot en met
13 jaar, 2 km, met start om 18.45 u.). Deelname: 2 euro
met voorinschrijving tot 6 juli, 3 euro de dag zelf. Start
en aankomst op de Zeedijk t.h.v. het basketbalterrein.
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven (5 euro de
dag zelf) in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in SintIdesbald. Start om 20 u. aan zaal Kerkepanne, aankomst op de Zeedijk in Sint-Idesbald. Vooraf inschrijven
(4 euro) kan op www.star-tracking.be tot 6 juli. Er is douchegelegenheid aan de parking van het zwembad,
Pylyserlaan 32 in Koksijde. Elke deelnemer ontvangt een prijs en een drankje. Resultaten te raadplegen op
www.star-tracking.be.
Info: sportdienst, via sportdienst@koksijde.be of op 058 53 20 01

Ontdek de fun van golf in Koksijde Golf ter Hille!
Wil je ervaren hoe het voelt om midden in het groen een golfbal met soepele swing meters ver te slaan?
Ben je benieuwd of de golfsport misschien ook iets voor jou is? Breng dan snel een bezoek aan Koksijde
Golf ter Hille (KGtH).
Tijdens de zomermaanden organiseert KGtH wekelijks op
maandag en dinsdag golfinitiaties voor beginners:
- jongeren tot 18 jaar van 10 tot 11 u., 5 euro pp
- volwassenen van 11 tot 12 u., 8 euro pp
Vooraf inschrijven is verplicht: via golfsecretariaat@
koksijde.be of 058 53 27 10.
Juniorzomerstages - Wie nog wil deelnemen aan een
juniorzomerstage (enkel golf of golf gecombineerd
met tennis of omnisport), dient ook in te schrijven via
golfsecretariaat@koksijde.be.
11 september - Grootse opendeurdag. Weldra meer
nieuws op de website.
Info: www.koksijdegolfterhille.be of in het golfsecretariaat.

Geslaagde eerste Sporteldag 50+
De gemeentelijke sportdienst organiseerde op
donderdag 19 mei in Oostduinkerke voor het eerst een
Sporteldag, een sportieve dag die volledig in het teken
stond van de actieve 50-plusser. Beweging, maar zeker
ook plezier en gezelligheid waren het centrale thema.
Deelnemers konden kiezen uit een ruim sportaanbod.
Sommigen leefden zich uit in hun vertrouwde sporten
zoals badminton, petanque of fietsen, anderen vonden
het de ideale gelegenheid om eens kennis te maken
met iets nieuws zoals drums alive, smovey, wandelen
of wandelvoetbal. Sportschepen Dirk Dawyndt feliciteerde de meer dan 170 deelnemers voor hun
enthousiasme en maakte na afloop enkele sportievelingen blij met een mooie tombolaprijs. De dag werd
afgesloten in de cafetaria van sporthal Hazebeek met een gezellig optreden van accordeoniste Karine
Peeters. De sportdienst kijkt al uit naar een volgende editie!

Twee zomermaanden Sport aan Zee
Van 4 juli tot 27 augustus (niet op zon- en feestdagen)
pakt de sportdienst uit met het zomerprogramma SPORT
aan ZEE.
Op de drie sportstranden (Sint-Idesbald bij het Lucionplein
/ Koksijde t.h.v. de Jordaensstraat / Oostduinkerke bij het
Garnalendorp naast het Astridplein), zijn er uitgebreide
sportmogelijkheden. Er staan op elk strand permanente
sportconstructies: een volleybal- en tennisnet en
voetbaldoelen. Breng zelf een bal of racket mee.
De sportanimatie o.l.v. de sportmonitor, voor zowel
kinderen als volwassenen, vindt afwisselend plaats in
Koksijde, Sint-Idesbald en Oostduinkerke. De begeleiding
en het uitlenen van sportmateriaal is gratis.
Voormiddag
- Conditiegymnastiek: van maandag tot zaterdag om 10.30 u. (niet op donderdag), sportstrand Koksijde
- Jogging: maandag, woensdag en vrijdag van 11 tot 11.30 u., vertrek sportstrand Koksijde
- Tai-Chi: dinsdag van 11.15 tot 12 u., sportstrand Koksijde
- Zumba voor kinderen: donderdag van 10.30 tot 11.30 u., Grardplein Sint-Idesbald
- Zumba voor volwassenen: donderdag van 11 tot 12 u., Grardplein Sint-Idesbald
- Viking Kubb: zaterdag van 11.30 tot 12.30 u., sportstrand Oostduinkerke
Namiddag
Elke dag wordt er op een van de drie sportstranden een tornooi georganiseerd: maandag basketbal in
Sint-Idesbald / dinsdag beachsoccer in Oostduinkerke / woensdag beachvolley in Koksijde / donderdag
beachtennis in Sint-Idesbald / vrijdag beachsoccer in Koksijde / zaterdag beachvolley in Oostduinkerke.
Inschrijven voor tornooien aan de sportcabine vanaf 13 u., tornooi start om 13.30 u. Teams kunnen ter
plaatse gevormd worden.
Tijdens de tornooien kan er bij de sportmonitor ook sportmateriaal geleend worden voor o.a. baseball,
beachtennis, beachvolley, basketbal, beachhandbal, frisbee, beachsoccer en strandspelen.

Extra aanbod
Zomerpromotietoer - Op vrijdag 15 juli, strand Koksijde t.h.v. de Vredestraat. Een
hele dag boordevol toffe sportinitiaties voor jong en oud! Vooraf inschrijven is niet
nodig en deelnemen is gratis. Org. Sport Vlaanderen.
Beachpetanquetornooi - Voor jong en ouder op zaterdag 23 juli, naast het sportstrand in OostduinkerkeBad. Start om 15 u., aanmelden uiterlijk om 14.30 u. Org. Petanqueclub Koksijde. Vooraf inschrijven is niet
nodig. Deelnameprijs: 15 euro per triplet, voor iedereen een mooie prijs.
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.sport.
koksijde.be

Jongerenactiviteiten in het Strandbad
Oostduinkerke
Van dinsdag 12 juli tot donderdag 25 augustus
organiseert het Strandbad Oostduinkerke met
regelmaat jongerenactiviteiten, telkens van 19.30
tot 20.30 u. (3 euro pp).
Dinsdag: initiatie waterpolo
Woensdag: initiatie reddend zwemmen
Donderdag: brevetzwemmen
Info: zwembaden@koksijde.be, www.koksijde.be/
zwembaden, 058 51 22 08

Q-label voor infokantoren en bedrijven
De drie onthaalkantoren van onze dienst Toerisme kregen op dinsdag 14 juni in Oostende het Q-label voor
toeristisch ondernemen overhandigd. Het Q-label, een initiatief van de provinciale toeristische organisatie
Westtoer, bestond voorheen al voor bedrijven. Nieuw dit jaar is dat ook de toeristische infokantoren in het
kwaliteitstraject konden instappen.
Het traject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding. Daarnaast kunnen
ondernemers en infokantoren leren van collega’s en ervaringen uitwisselen. Tot slot
gingen de inschrijvers aan de slag met suggesties van hun gasten die ze kregen in
een klantentevredenheidsonderzoek.
Alle deelnemers werden bezocht door anonieme beoordelaars, die vooral aandacht
besteedden aan de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid. Na bespreking
door de projectjury behaalden uiteindelijk 9 infokantoren en 9 ondernemingen het
Q-label. In onze gemeente gaat het om de toeristische infokantoren van Koksijde,
Oostduinkerke en Sint-Idesbald, en om de bedrijven Casinohotel, restaurant De Huifkar,
Tearoom Rubens en jeugdverblijf Midwester.

Minivoetbaltornooien
De sportdienst organiseerde weer minivoetbaltornooien
voor het basisonderwijs. De recente tornooien plaatsten fairplay extra in de kijker. Volgende scholen, brachten in totaal
33 deelnemende ploegen aan de aftrap: gemeentelijke
basisscholen Koksijde en Oostduinkerke, de vrije basisschool
De Ark Koksijde, de vrije basisschool Oostduinkerke, POI
De Steiger en Leefschool De Letterzee. De leerkrachten
waren enthousiast, voor hun enthousiasme, de ouders
supporterden vurig, en zaalwachters en medewerkers waren
goeie scheidsrechters!

Wielerwedstrijd
Zaterdag 27 augustus wielerwedstrijd met drie reeksen voor liefhebbers op de Dijk in Wulpen. Start eerste
reeks om 13.30 u., org. Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie.
Info: Adelheid Hancke, 0474 40 99 69, sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01.

Olympische judoka’s trainen in Koksijde
De Vlaamse delegatie judoka’s die van de zomer deelneemt aan de Olympische Spelen in Rio komt van
22 tot 27 juli naar Koksijde voor de laatste voorbereidingsstage. Iedereen mag komen kijken naar de open
trainingen in de zaal voor vloersporten, Zeelaan 44 (achter politiecommissariaat). Trainingsuren en meer info
op www.judokoksijde.be.

Hazebeektornooi
Op donderdag 21 juli organiseert KVV Oostduinkerke vanaf 13.30 u. op het sportdomein Hazebeek het
jaarlijkse Hazebeektornooi. Volgende ploegen nemen eraan deel: KVV Coxyde, KWS Adinkerke, KV Oostende
(nationale beloften), KSCT Menen, SK Eernegem en KVV Oostduinkerke.

EK op groot scherm
De finale van het Europees Kampioenschap Voetbal kan op zondag 10 juli om 21 u. op groot scherm
gevolgd worden op het Theaterplein voor het gemeentehuis.
De achtste, vierde en halve finalewedstrijden waar de Belgische ploeg aan deelneemt, worden ook
uitgezonden. Toegang al twee uur vóór het begin van de uitzending. Org. KVV Coxyde.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Herreman-Vanhauwert

Op zaterdag 21 mei luidden de feestklokken voor het echtpaar Wilfried Herreman (°Kessel-Lo) en Rosa
Vanhauwert (°Waregem) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50
jaar geleden op 4 mei 1966 in Gent. Wilfried was bediende bij het bedrijf SCA Packaging in Gent, Rosa
bediende bij de papiergroothandel Timmermans, ook in Gent. Ze hebben een dochter en een kleinkind.

Echtpaar Depotter-Casimir

Ook op zaterdag 21 mei werden Pieter Depotter (°Koksijde) en Annie Casimir (°Auvelais), een ontvangst in
het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Ze huwden op 21 mei 1966 in
Auvelais. Pierre was hoofdinspecteur bij de gemeentelijke politie, Annie zorgde voor het huishouden en het
welzijn van hun drie dochters. De jubilarissen hebben ook zes kleinkinderen.

Echtpaar Vandemoortele-Marrecau

Eveneens op zaterdag 21 mei begon het echtpaar Guido en Cecile Vandemoortele-Marrecau de viering
van hun gouden huwelijksjubileum met een ontvangst in het gemeentehuis. Guido (°Izegem) en Cecile
(°Izegem) huwden een halve eeuw geleden op 6 mei 1966 in Rumbeke. Guido was apotheker vlakbij de
Markt in Veurne, bijgestaan door zijn echtgenote. De jubilarissen hebben twee dochters, een zoon en zeven
kleinkinderen.

Echtpaar Van Belle-Michiels

Op 28 mei was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Guido Van Belle (°Wijnegem) en Annie
Michiels (°Antwerpen). Ze huwden in Antwerpen op 28 mei 1966. Guido was zelfstandig bakker op het Kiel in
Antwerpen, Annie stond uiteraard in de winkel. Ze hebben twee zonen.

Echtpaar Verstaen-Martens

Ook al op zaterdag 28 mei vierden de echtgenoten Guy Verstaen (°Wakken) en Nicole Martens (°Waregem)
hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 12 mei 1966 in Oostrozebeke. Guy en Nicole runden
in Oostrozebeke samen een bloeiend bedrijf van jonge tweedehandswagens alle merken. Ze hebben een
zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Colasse-Romy

Marc Colasse (°Kortrijk) en Marie Romy (°Kortrijk) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Kortrijk, 13 mei 1966)
eeuwige trouw! Marc was zelfstandig elektricien en bobijner van motoren bij het wikkelbedrijf Bobitec in
Heule. Marie ontfermde zich over het huishouden en de drie kinderen. Ze hebben ook drie kleinkinderen. Het
mooie feest vond plaats op zaterdag 28 mei.

Echtpaar Depotter-Nuttens

Op zaterdag 4 juni was het de beurt aan de echtelingen Elie Depotter (°Oostduinkerke) en Anna Nuttens
(°Koksijde) om het gouden huwelijksfeest te vieren. Dat begon met een ontvangst in het gemeentehuis. Het
echtpaar baatte in de Allaertshuizenstraat in Wulpen samen een hoeve uit. Elie was ook twaalf jaar schepen
van onze gemeente, en dijkgraaf van de Polder Noordwatering. Ze hebben een dochter, twee zonen en zes
kleinkinderen.

Echtpaar Vens-Depotter

Zaterdag 11 juni was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Wilfried Vens
(°Brugge) en Alice Depotter (°Koksijde) ter gelegenheid van de viering van hun diamanten huwelijksfeest
(Koksijde, 8 juni 1956). Wilfried was eerst timmerman bij diverse bedrijven, daarna was hij adjunct
werkopzichter in de schrijnwerkerij van onze gemeente. Alice beredderde het huishouden en was altijd in de
weer voor dochters Carine en Christa. Ze hebben ook twee kleinkinderen.

Echtpaar Louwagie-David

Het echtpaar Raphaël Louwagie (°Poperinge) en Agnes David (°Eggewaartskapelle) vierden met de
familie eveneens op zaterdag 11 juni de diamanten bruiloft. Ze huwden op 13 juni 1956 in Eggewaarts
ofte Askappel. Raphaël en Agnes waren boer en boerin op een grote hoeve in Zoutenaaie. Ze hebben 8
kinderen, waarvan 29 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Een prachtige stam!

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Owen Houquet

Veurne, 30 april
zoon van Jasper en van Jade Claeys
uit Koksijde

Amelie Pannecoucke

Oostende, 4 mei
dochter van Laurent en van Sara
Lahaye uit Oostduinkerke

Jana Bruynooghe

Veurne, 9 mei
dochter van Didier en van Cindy
Niville uit Oostduinkerke

Wolf Van der Donckt

Brugge, 12 mei
zoon van Tommy en van Hélène
Raeckelboom uit Oostduinkerke

Luca Pascal

Veurne, 15 mei
zoon van Laurentiu en van Elena
Pascal uit Koksijde

Loene Verhaeghe

Jan Germonpré en Audrey
Gosseye, beiden uit Koksijde
(18 mei)

Freddy Vansteenkiste en Mieke
D’hulster, beiden uit Koksijde

Maria Taibo Asencor - 63 jaar

(21 mei)

Dirk D’Heuvaert en Katleen De
Backere, beiden uit Koksijde

weduwnaar van Alice Ollevier

(4 juni)

Alain Durdure en Tania Nowak,
beiden uit Koksijde (4 juni)

Christophe Hollebeke en Ilse
Van den Branden, beiden uit

Lieven Degrieck en Martine
Vandenberghe, beiden uit Koksijde
(14 mei)

weduwe van Jacques Brenet

Derek Nicholson - 83 jaar
echtgenoot van Madeleine
Ingelbrecht

Emilie Declerck - 97 jaar

OVERLIJDENS

Gisèle Debackere - 85 jaar

weduwe van René Barthel

Hilda Robyn - 74 jaar

Liefhooghe, beiden uit Koksijde
(14 mei)

Nicole Demoustier - 76 jaar

Koksijde (6 juni)

Maxime Claeys

Matthijs Oyaert en Lieselot

echtgenoot van Nelly Rys

Xavier Demanet en Steffi
Tratsaert, beiden uit Koksijde

echtgenoot van Madeleine Le Bacq

beiden uit Koksijde (30 april)

Hendrik Note - 88 jaar
André Cuvelier - 87 jaar

Oostende, 21 mei
dochter van Jonas en van Jenna
Marest uit Oostduinkerke

Tiemen Darras en Lies Sobry,

echtgenote van Marc Seynave

(28 mei)

Joseph Van Dycke - 82 jaar

HUWELIJKEN

echtgenoot van Marie Grandjean

Steven Desmet en Magali
Boetman, beiden uit Koksijde

Jodie Cremmerye

Oostende, 28 mei
dochter van Mohamed en van
Fatoumata Conde uit Koksijde

Claude Jammaer - 85 jaar
Willy Bossu - 68 jaar

Christiane Thienpont - 90 jaar

Passy Camara

echtgenoot van Henriette Loens

(21 mei)

Oostende, 20 mei
dochter van Brian en van Melina
Devreker uit Oostduinkerke

Menen, 23 mei
zoon van Bart en van Anne-sophie
Hervent uit Oostduinkerke

Jan Bosmans - 86 jaar

Anna Jacobs - 88 jaar

weduwe van Desiré Dom

weduwe van Victor Verhaeghe
weduwe van Daniel Donck

Jenny Scherpereel - 84 jaar
echtgenote van Raoul Degrande

Cecile Velghe - 72 jaar
weduwe van Marcel Mahieu

Maria Vermeulen - 91 jaar
weduwe van Amandus Vanbillemont

echtgenote van Julien Lechêne

Maria Van Laecke - 84 jaar

Vanessa Van Oosten (Barker)
- 57 jaar, echtgenote van Jean-

weduwe van Firmin Daeninckx

Jacques Van Oosten

Eric Cappelaere - 86 jaar

echtgenoot van Maria Veniere

Theo Walckiers - 56 jaar

echtgenoot van Katleen Cornelis

Marie Herregodts - 81 jaar

weduwe van Franciscus Demol

Philippe Pôlet - 72 jaar

echtgenoot van Marie-Thérèse
Lambert

Maria Blootacker - 94 jaar
weduwe van Michiel Lanssens

Annie Claeys - 68 jaar
Gilbert Vandemeulebroucke 72 jaar
weduwnaar van Chantal Demeire

Gilbert Verscheure - 89 jaar
weduwnaar van Suzanne Van der
Veken

Yvonne De Potter - 94 jaar

Wim Cleeren - 44 jaar

weduwe van Georges Michel

Marcella Vandeghinste - 81 jaar

Aline Rucquoy - 93 jaar

weduwe van Germain Couckuyt

weduwe van Raymond Fonteyne

10de zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde
De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus voor de 10de keer de
toeristische zomerfietszoektocht (ca. 35 km) De gordel rond Koksijde. De deelnemers moeten een aantal
foto’s langs het traject lokaliseren en daar telkens vragen beantwoorden. Enkele vragen dienen opgelost in
de Northsea Bowling, waar een waardebon kan verbruikt worden. De schiftingsvraag wordt beantwoord in
het toerismekantoor in Koksijde-Bad. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets.
Iedere deelnemer die het antwoordblad indient heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats in
c.c.CasinoKoksijde op vrijdag 9 september om 20 u.
Wie de zoektocht met de auto wil afleggen moet hier en daar rekening houden met eenrichtingsverkeer en
wegen die voor auto’s niet toegankelijk zijn. Deelnameformulieren (10 euro, incl. een consumptiebon van 5 euro)
in alle toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme Veurne, Estaminet De Peerdevisscher en in Northsea Bowling.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be.

De voorbije maand in woord en beeld

Het organisatiecomité van het gerenommeerde tennistornooi Flanders Ladies Trophy werd op zaterdag
4 juni een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het
belangrijke tornooi. Dit tornooi slaagt er al jaren in de top van het aanstormende vrouwelijke tennistalent
naar onze gemeente te halen. Burgemeester Marc Vanden Bussche had woorden van lof voor de pioniers
Marc Jacob en Roger Lensen, maar ook voor de enthousiaste bestuursleden en de vele vrijwilligers.
De 30ste Flanders Ladies Trophy Koksijde vindt plaats van 6 tot 14 augustus.

De Koksijdse sportploegen die in het voorbije seizoen 2015-2016 kampioen speelden, werden op zaterdag 4 juni in
het gemeentehuis ontvangen. Het bestuur bracht achtereenvolgens hulde aan: tafelvoetbalclub De Guru’s (Sidney
Mertens en Pepijn Raeymaekers), Atletiekclub Koksijde kadetten/scholieren (Beker van Vlaanderen in 3de afdeling),
Basketclub Koksijde ploeg U21 (3de jaar op rij prov. kampioen), KVV Coxyde damesploeg (2de prov.), Koksijde Golf
ter Hille (enerzijds dames II handicap 10.5 tot 24.4, promotie naar 1ste nat. div., anderzijds heren II handicap 4.5 tot
20.4, promotie naar div. 3), KVV Oostduinkerke (promotie naar 1ste prov.), Judoclub Koksijde (JCK 2 kampioen in de
hoogste reeks van de Vlaamse interclub, JCK 3 kampioen in de 2de afd. van de Vlaamse interclub).
Op dinsdag 7 juni was er op
de Britse Militaire Begraafplaats
(Vandammestraat) een herdenking
voor de crew van een gecrashte
Lancaster MKIII die op 14 of 15
juni 1944 door een Duitse Ace
neergeschoten werd tijdens
een missie naar Douai (NoordFrankrijk). Het vliegtuig stortte neer
aan de Duinhoek in De Panne.
De bemanning werd begraven in
Koksijde. Voormalig Koksijdenaar
Johan Samyn verricht al 20 jaar
onderzoek naar dit gebeuren. Familie
van de gesneuvelde Walter Smith
was aanwezig op de plechtigheid. Ook enkele gesneuvelden van het Suffolk Regiment tijdens Operatie
Dynamo in 1940 werden herdacht in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen
Bram Degrieck van De Panne en commandant Seynaeve van BKoks.

De gemeentelijke cultuurraad reisde op zaterdag 4 juni met een volle bus naar Luik voor bezoeken aan het
klassieke Musée Grand Curtius en aan de extravagante expo met werk van Salvador Dali. De zowat 50 deelnemers
beleefden een aangename en leerrijke culturele dag.

Mieke D’hulster uit Oostduinkerke trad op zaterdag 21 mei in het huwelijk met Freddy Vansteenkiste. Een bijzondere
gebeurtenis voor hen maar ook vermeldenswaard omdat Mieke als laatste inwoonster van het toen nog
onafhankelijke Oostduinkerke geboren werd op 14 maart 1976, bovendien zelfs thuis, Oostdijkweg 24. Mieke
is de dochter van Cyriel (van de vroegere CD-cars) en van Maria Van Asbroeck. Mieke en Freddy zijn beiden
beroepsmilitairen die thans voor enkele jaren op missie naar de USA vertrekken.

Tijdens de Week van de Opvoeding
vond op het domein van de
Buitenschoolse Kinderopvang de
Speelplekke in Oostduinkerke voor
de eerste keer een gezinsmarkt
plaats. Ouders en kinderen konden
er op een leuke interactieve manier
kennismaken met organisaties die
in en rond Koksijde met opvoeding
bezig zijn. (Groot)ouders vonden er
heel wat info over opvoeden aan
standjes i.s.m. de gemeentelijke
kinderopvang, de jeugddienst,
de bibliotheek, het Sociaal Huis,
Kind en Gezin, de Gezinsbond,
vzw Golfbreker, ECK de Wieg, VOC
de Rozenkrans, speelotheek de
Speelkriebel, CKG Kapoentje, enz.
Een geslaagd initiatief.
(Foto Nathalie Vantorre)

Ter gelegenheid van de viering van 60 jaar jumelage tussen Koksijde en Bad Schallerbach tijdens het weekend
van 3 tot 5 juni schonk het bestuur van de Oostenrijkse gemeente een mooie herinneringssokkel aan onze lokale
overheid. De artistieke metalen constructie vermeldt in uitgespaarde letters en cijfers enkele belangrijke data van
de jumelage. De burgemeesters Gerhard Baumgartner van Bad Schallerbach en Marc Vanden Bussche van
Koksijde flankeren op het gelijknamig plein het mooie geschenk.

Op 23 mei hebben de besturen van de gemeente en het Sociaal Huis samen het charter Gezonde Gemeente
ondertekend. Daarmee engageert Koksijde zich om een doeltreffend en structureel gezondheidsbeleid op
te zetten, dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Zowel de
gemeente als het Sociaal Huis hebben al veel ervaring daarin. Dat bewijzen de vele initiatieven en campagnes
rond dit onderwerp. Met dit charter als codex zal het gezondheidsbeleid nog meer bevorderd worden in overleg
met diverse partners.
In zitting van 18 april stemde
de gemeenteraad in met een
verlenging van het contract met de
Koninklijke Veloclub Panne Sportief
voor de verdere organisatie van
de Wielerdriedaagse De PanneKoksijde voor de komende vier jaar,
nl. van 2017 tot 2020. De toelagen
van onze gemeente bedragen:
70.000 euro (2017), 72.500 euro
(2018), 75.000 euro (2019) en
77.500 euro (2020). Koksijde blijft
ook instaan voor logistieke steun
ten bedrage van ca. 5.000 euro,
naast inzet van personeel. De
overeenkomst werd op dinsdag
7 juni door de gemeente en KV
Panne Sportief ondertekend.

Elfjuliviering 2016 in
Koksijde-Oostduinkerke
In samenwerking met het gemeentebestuur en verenigingen, werkte het
gemeentelijk Elfjulicomité volgend programma uit naar aanleiding van de
viering van de Vlaamse feestdag.
WOENSDAG 22 JUNI
- 20 u., Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in SintIdesbald), vernissage expo Jef Nys, de beginjaren
als cartoonist, iedereen welkom
Tentoonstelling van 23 juni tot 17 juli van 14 tot 18 u.
niet op maandag), vrije toegang. (Org. dienst
Cultuur, gemeentelijk Elfjulicomité i.s.m. weekblad
‘t Pallieterke)
WOENSDAG 6 JULI
- 20 u., Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 in
Koksijde, causerie door prof. dr. Bruno De Wever
(historicus UGent) over “Wat kan de geschiedenis
ons leren over de toekomst van Belgie?”
Gratis toegang (org. Vermeylenfonds Koksijde/
Oostduinkerke)
DONDERDAG 7 JULI
- 19.30 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, Lieve Meter,
muzikaal-poëtische hulde aan de Vlaamse soldaten
in WO I tegen de achtergrond van de brieven die
ze schreven aan hun “oorlogsmeters”, verhalen
en poëzie van o.a. Ernest Claes, Paul Van Ostaijen,
Cyriel Buysse en anonieme frontstrijders, een
selectie cabaret-, soldaten-, mars- en luisterliederen
/ door Bart Vandekerkhove (zang en woord), Stan
Driesen (piano, accordeon en mondharmonika),
Johan Vandendriessche (fluiten) / toegang 5 euro /
org. FVV Vrouwenstemmen Koksijde-Odk
ZATERDAG 9 JULI
- 8.45-11.30 u., Oostduinkerke, strandwateren en
Zeedijk (centraal), 18de Vlaams Kampioenschap
Garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers
/ gratis inschrijving van 8 tot 8.45 u. in Estaminet
In de Peerdevisscher / om 9 u. verzameling in de
Jacquetlaan voor het meten van de maaswijdte
van de netten / om 9.45 u. in stoet naar het strand
/ wedstrijd van 10.15 tot 11.45 u., gevolgd door
weging, koken en gratis uitdelen van de buit vanaf
ca. 13 u. / barbecue, 17 euro volw., 8 euro tot 12 j.,
en prijsuitreiking in Estaminet In de Peerdevisscher
vanaf 14.30 u. (enkel voor deelnemers en clubleden,
inschrijven bij secretaris J.-P. Deblieck, 058 51 81 86
of spanjaardbank.secretaris@proximus.be / (org.
garnaalkruwersclubs de Spanjaardbank en de
Slepers i.s.m. gemeentebestuur en het gemeentelijk

Elfjulicomité – info:
Johny Popieul, 0472
51 32 56)
- 15 u., SintWillibrorduskerk in
Wulpen, 8ste Poëzieprelude (gratis toegang) met
de dichters Lutwine De Cocker, Max Temmerman,
Sylvie Marie, Elvis Peeters en Anne Provoost,
muziek door Wanthanee Wadngam, presentatie
Ariane Vyvey, afsluit met het gedicht Koksijde: wie
kwam, komt altijd weer van Fernand Florizoone
in vijf verschillende talen, korte receptie, org.
gemeentelijke cultuurraad
ZONDAG 10 JULI
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis
opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde (org.
Davidsfonds)
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële
Elfjuliviering, met o.a. rede door em. prof. dr. Ludo
Abicht, filosoof, publicist, dichter en vrijmetselaar;
verder samenzang met het Beauvarletkoor
Koksijde en receptie met Koksijds abdijbier Ten
Duinen en specialiteiten van de Oostduinkerkse
paardenvissers (org. gemeentelijke elfjulicomité)
MAANDAG 11 JULI
- 18 u., zaal Witte Burg in Oostduinkerke, volks
Elfjulifeest / 18 u., aperitief / 18.30 u., landelijk
buffet, geanimeerd door Bart Verhelle (contrabas
en zang) en Dario (accordeon) / 20 u.-22.30 u.,
liederen uit de Lage Landen met pianist Arnold
Sercu en voorzanger-animator Bart Verhelle / prijs
25 euro (apero in), kinderen 12 euro / inschrijven
vvbbachtendekupe@icloud.com of 0477 35 36
12 (secretariaat) of 058 51 38 65 (Greta Leye ) /
het verschuldigd bedrag met vermelding namen
en aantal deelnemers overschrijven op rek. nr.
BE77 7512 0635 8042 BIC AXABE22 van VVB BdK /
reservatie voor families, vrienden of verenigingen
mogelijk vanaf 4 personen / org. VVB Bachten de
Kupe m.m.v. Vl@s, Davidsfonds, onder auspiciën van
het gemeentelijk Elfjulicomité
- 23 u., Oostduinkerke-Bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

Bevlaggingsactie

Laat op maandag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter beschikking.
(Contact: Hilde De Graeve, T 058 51 38 87)
Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (voorzitter Jan Loones, schepen Albert Serpieters, erevoorzitter
Hilde De Graeve, Jan Huyghe, André Cavyn)
Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 303 te Koksijde, T 058 53 30 82
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Brochure
Zomerevenementen
De brochure Zomerevenementen biedt een overzicht
van alle activiteiten van juli tot september. Zowel in de
badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald als in
het polderdorpje Wulpen kunt u genieten van sportieve
en culturele activiteiten, muziek en optredens, wandel- en
fietstochten. Altijd fascinerend!
Vraag de gratis brochure (N, F, D) bij de dienst Toerisme.
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I Sint-Idesbald I Wulpen
Koksijde I Oostduinkerke

Zeven zondagen Place du Grard:
kunstmarkt en animatie op Grardplein
Van de zomer zal Sint-Idesbald zeven zondagen in een artistieke sfeer baden. Van 10 juli tot 21 augustus
vindt er elke zondagnamiddag (13.30-17.30 u.) een actieve kunstmarkt plaats, Place du Grard gedoopt,
uiteraard op en verwijzend naar het George Grardplein. Kunstenaars zullen er live aan het werk zijn. Een
selectie van hun werk wordt in enkele leegstaande handelspanden getoond.
Place du Grard zal veel charme en gezelligheid
ademen. Naast de kunstmarkt is er ook bijkomende
animatie en zijn er workshops. Op schildersezels
kunnen de bezoekers hun eigen artistieke ideeën
weergeven.
De randanimatie biedt volgende attracties.
• Zondag 10 juli - Monstars: gekke trollen met
kromme poten dansen en springen tot liefst twee
meter hoog, ze zorgen voor heel veel plezier. Je
wordt spontaan vrolijk van deze crazy figuren met
fluo haar.
• Zondag 17 juli
- Zeepbelleninitiatie: kinderen maken
reuzenzeepbellen
- Zeepbellenman steltenact: een reuzengrote
zeepbellenman tovert zwevende
reuzenzeepbellen
- Circusworkshop: spectaculaire circusshow voor
jong en oud, jongleeracts, acrobatische stunts
en trucjes.
• Zondag 24 juli
- Green Graffiti: milieuvriendelijke graffiti spuiten
tijdens een workshop
- 3D-krijttekening: een tekenaar maakt prachtige
3D-tekeningen op de stoep en speelt met
geniale illusies.
• Zondag 31 juli
- Madame Silhouette: een frivole Franse dame
die in een mum van tijd portretten knipt
- Sneltekenaar: heel snel schept sneltekenaar
Roger een humoristische herkenbare karikatuur
• Zondag 7 augustus
- Zeepbelleninitiatie: kinderen maken
reuzenzeepbellen
- Zeepbellenman steltenact: een reuzengrote
zeepbellenman tovert zwevende
reuzenzeepbellen

• Zondag 14 augustus – Monstars (id. als op 10 juli)
• Zondag 21 augustus
- Circusworkshop: spectaculaire circusshow voor
jong en oud, jongleeracts, acrobatische stunts
en trucjes.
- Green Graffiti: milieuvriendelijke graffiti spuiten
tijdens een workshop
- 3D-krijttekening: een tekenaar maakt prachtige
3D-tekeningen op de stoep en speelt met
geniale illusies.
Cabin Art
Aansluitend verzorgt de dienst Cultuur op die
zondagen gratis rondleidingen aan Cabin Art, de
tentoonstelling van originele kunstwerken in de
meest uiteenlopende disciplines op de achterwand
van strandcabines. Start telkens om 16 u. aan het
toerismekantoor.
Info: dienst Toerisme, toerisme@koksijde.be,
058 51 29 10

Zomer in de gemeentelijke musea
Ook van de zomer hebben het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum een fijn
programma klaar. Weer of geen weer, jong én oud worden verwend met allerlei activiteiten. We lijsten ze hier
kort voor u op. Voor het volledige programma en alle praktische info: tenduinen.be en navigomuseum.be.

Tentoonstellingen

• Abdijmuseum: De domeinen van de Duinenabdij,
zie bl. 13
• Visserijmuseum: Engelen van de zee, zie bl. 12

Gratis gidsbeurten

(Gidsbeurt inbegrepen in het toegangsticket, maar
inwoners hebben sowieso gratis toegang.)
• Abdijmuseum - vaste collectie en archeologische
site
- woensdag, 14.30 u. in het Nederlands (tegelijk is er
ook een activiteit voor kinderen)
- donderdag, 14.30 u. in het Frans
* NAVIGO-museum: vaste collectie
- vrijdag, 16 u., in het Nederlands (tegelijk is er ook
een activiteit voor kinderen)
- dinsdag, 14.30 u., in het Frans (vaste collectie)
- zaterdag, 16 u. in het Nederlands doorheen de expo
Engelen van de zee

Leuk met het gezin
* kids@tenduinen: elke woensdag om 14.30 u.
Ga creatief en interactief aan de slag rond
de Koksijdse Duinheren en het leven in de
middeleeuwen! Bij voorkeur inschrijven: 058 53 39 50
of abdijmuseum@tenduinen.be
6 juli workshop ‘maak je eigen wapenschild en
circusartiest Ludentem’ / 13 juli Zandlopers / 20
juli workshop ‘maak je eigen wapenschild en
circusartiest Ludentem’ / 27 juli rondleiding en quiz /
3 aug. workshop ‘schrijf je eigen middeleeuwse brief
en circusartiest Ludentem’ / 10 aug. Zandlopers / 17
aug. rondleiding ‘een pluim voor schrijven’ / 24 aug.
rondleiding en quiz / 31 aug. gezinskoffers Pluis en
Zandlopers
Info: www.tenduinen.be
* family@navigomuseum: elke vrijdag om 16 u.
Toffe workshop voor kinderen (tegelijk rondleiding
voor volwassenen). Daarna gezellige folkloreavonden
in het teken van de visserij op het binnenplein van het
museum (zie ook bl. 40)
1 juli museumspel S.O.S. zeemonster / 8 juli
rondleiding op kindermaat in de expo Engelen
van de zee met knutselmoment / 15 juli
aquariumworkshop / 22 juli tattoes zeevaarders / 29
juli aquariumworkshop / 5 aug. de zeeheks vertelt
muzikale verhalen / 12 aug. aquariumworkshop /
19 aug. visstempels in rubberfoam maken / 26 aug.
rondleiding op kindermaat in de expo Engelen van
de zee met knutselmoment
Info over prijs en inschrijvingen: www.navigomuseum.be

Schattenzoektocht

Zoek een schat van Vlieg en ontdek je droomplek!
Van 1 juli tot 31 aug. (elke dag) verstopt Vlieg zijn
schatten! Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen en
het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum is er een
schat verborgen! Vind de
schat en kijk je ogen uit.
Verzamel drie verschillende
kijkboekjes boordevol
spelletjes. Vind je een
schatkist, dan beleef je een
kijkavontuur en maak je
kans op beeldige prijzen!

Openluchtmis ruïneveld
Duinenabdij

Zondag 7 augustus, 10 u., openluchtmis. Abt Leo
Van Schaverbeeck gaat voor, geassisteerd door de
priesters van de Pastorale Eenheid Ster der Zee
(org. Genootschap van de Zalige Idesbaldus en
PE Ster der Zee)

Feest in de abdij

* Vrijdag 12 aug. avondprogramma vanaf 17.30 u.
- Middeleeuwse ambachten, kindergrime, dans en
livemuziek met Boreas en Prima Nocta, vuurshow.
Toegang: 7 euro (volw.), 5 euro (12-18 j.), gratis
(<12 j. of verkleed)
* Zaterdag 13 aug. dagprogramma van 14 tot 18 u.
- Hilarisch theater Les Chevaliers door Okidokv (twee
clowns in ridderpak), kindergrime, middeleeuwse
ambachten, roofvogelshow, boomklimmen voor
kinderen, middeleeuwse goochelaar. Toegang:
7 euro (volw.), 5 euro (12-18 j.), gratis (<12 j. of
verkleed)
* Toegang - Eén dag: 7 euro (volw.), 5 euro (1218 j.), gratis (<12 j. of verkleed) / Combi vrijdag en
zaterdag: 10 euro (volw.), 6 euro (12-18 j.), gratis
(<12 j. of verkleed) / Tickets enkel aan de kassa.

Op stap met de paardenvissers

Visserijfolkloreavonden

Op 13 juli (13.15 u.) en 10 aug. (11.30 u.) gaat het
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op stap met de
garnaalvissers te paard. Vertrek met de huifkar naar
het strand, het museumteam geeft uitleg onderweg.
Na de demo koken en proeven van de garnalen
op het museumplein. Start aan het museum. Snel
inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt:
058 51 24 68.

Elke vrijdag van 8 juli tot 26 aug. op het binnenplein
van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, van 19 tot 22
u. (zie bl. 40)

Wulpse Midzomernachtdromen 2016
Donderdag 14 juli
- 20 u., spiegeltent, quiz, 3de Grote Prijs Willibrordus, 4 p. per tafel,
inleg 12 euro, inschrijven 0496 64 01 05
Vrijdag 15 juli
- 19.30 u., spiegeltent, breughelmaal met live muziek van Beercan,
prijs 16 euro, inschrijven verplicht tot 12 juli via 0486 87 76 14
Zaterdag 16 juli
- 14 u., 91ste Veeprijskamp voor dieren van het roodbont en
witblauw ras, tentoonstelling van kleinvee, demonstratie van de
vzw Florden van West-Vlaanderen
- 14 u., officiële opening van het 41ste Groot Landelijk Feest met de
Harmonie Vrienden van de Brandweer, de volksdansgroep OudIJslandvaarders en de reuzen Jan van Wulpen, Marieke van de
Kerkwijk en Lotte. Op het feest: roofvogelshow, oude ambachten,
straatanimatie, muziekoptredens, kinderanimatie, smulplezier
- 22 u., spiegeltent, optreden van de coverband Kommorov, gratis
toegang
Zondag 17 juli
- 9 u., spiegeltent, Pyjama-party met ontbijt (9 euro), gratis voor
iedereen in pyjama, inschrijven verplicht tot 12 juli, ook voor de
personen in pyjama, 0486 87 76 14
- 10.30 u., in en rond de spiegeltent, humoristisch aperitiefconcert met Jan zonder Trees, gratis toegang
- 12 u., in en rond de Spiegeltent, kippenfestijn (15 euro, kinderen 9 euro), inschrijven verplicht tot 12 juli via
0486 87 76 14
- 14 u., 19de Wulps Humoristisch Theatertornooi, gratis toegang / deelnemers: Sint-Lutgardis Veurne met
Hartelijk gecondoleerd, Theater Straf Poeier met Coldukaaikapot, Aama Producties met Romeo en Julia,
Kinky en Co met Binnen gluren, Hoger Op Moorsele met ’t Bluuft up myn maege draejen
- 21 u., spiegeltent, Foutekledij-party, gratis toegang

Visserijfolkloreavonden op vrijdag
Op het binnenplein van Navigo-Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke vinden in juli en
augustus op vrijdagavond vanaf 19 u. weer de
visserijfolkloreavonden plaats. Op die gezellige
avondjes worden de diverse ambachten en huisvlijt
van de vissers van weleer levendig voorgesteld:
kantklossen, stoelen en manden vlechten, netten
breien, vis roken, garnaal pellen, spinnen, hoefsmid,
kunst, scheepsmodellen, verkoopstandjes…
Ook steeds een programma voor kinderen van
16 tot 18 u. in het museum zelf: museumspelen,
workshops, knutselen. Balloon en Fun animeren de
kinderen op het binnenplein van 19 tot 22 u.
Verder optredens van diverse groepen (zie lijst).
Lekkere vis in overvloed! Museum open tot 20 u.
Vrijdag 8 juli - Shantykoor Blankenberge / volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De
Juttertjes / Astrid (accordeon) en Bart (viool) / draai- en dansorgel De Paardenvisser
Vrijdag 15 juli - Accordeongroep Accormelo / zeefolk met Jameson & Power
Vrijdag 22 juli - Volksmuziek met The Blik Dooze Band
Vrijdag 29 juli - Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De Juttertjes / Volksmuziekgroep
Sinksenbruid / Astrid (accordeon) en Elias (sax)
Vrijdag 5 aug. - Zeefolk met Jameson & Power / 4 Play / zeefolk met Jameson & Power / draai- en dansorgel
De Paardenvisser
Vrijdag 12 aug. - Accordeonist Marino Punk / Groep Red Rooster Band
Vrijdag 19 aug. - Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De Juttertjes / LunAcoustic
(kleinkunst) / Astrid (accordeon) en Sofie (trompet) – draai- en dansorgel De Paardenvisser
Vrijdag 26 aug. – Concert Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke / accordeonist Marino
Punk

Feel The Sky Balloonshow
Feel The Sky Balloonshow is een prachtig evenement dat op zaterdag 2 juli plaatsvindt op het strand van
Koksijde (Zeedijk centrum).
Vanaf 21 u. valt er al te genieten van animatie, muziek, eet- en drankstandjes. Als het helemaal donker
is donker is, omstreeks 23 u., zullen tien luchtballonnen zorgen voor een prachtig lichtspektakel,
gesynchroniseerd op muziek. De ballonvaart is altijd sterk weersafhankelijk. Daardoor kunnen de
vooropgestelde uren wijzigen. De avond wordt afgesloten met een vuurwerk.
Het opstijgen van de
luchtballonnen zelf kan men om
20 u. bewonderen op de site van
de Abdijhoeve Ten Bogaerde (Ten
Bogaerdelaan 12, in Koksijde).
Op 2 juli opent daar namelijk het
Kunstencentrum Ten Bogaerde zijn
deuren. Bewonder er de prachtige
gerenoveerde schuur en geniet
ondertussen van een mooi gevuld
programma: de tentoonstelling
Les pierres sauvages en het werk
George Grard, een hapje of
drankje, een leuk crea-atelier voor
de kinderen. Of volg de gids met
het toeristentreintje in Sint-Idesbald.
Eens meevaren met een ballon
kan. Info ballonvaren@feelthesky.be.

Saxy Koksijde in de Zeelaan:
een straat waar muziek in zit…
Met de officiële opening van de vernieuwde Zeelaan op 4 juni begon tegelijk de toeristische samenwerking
tussen Koksijde, Dinant en l’Association Internationale Adolphe Sax. Het resultaat van die samenwerking is
alvast het project Saxy Koksijde.
In onze vernieuwde Zeelaan staan sedert
4 juni en nog tot 2 oktober vijftien kleurrijke
reuzensaxofoons van liefst 3,30 m hoog. Het
zijn indrukwekkende creaties uit polyester. Alle
saxofoons verwijzen naar een land. Voor deze
gelegenheid is ook een Koksijde-sax gemaakt
die bovendien door onze eigen technische
diensten geschilderd werd.
In de Zeelaan staan de saxofoons per groepjes
van drie opgesteld: Luxemburg, Frankrijk en
België / Adolphe Sax, Dinant en Koksijde /
Griekenland, Tsjechië en Kroatië / Bulgarije,
Nederland en Portugal / Europese Unie,
Duitsland en Wallonië
Saxy muziek
Ook tijdens de zomermaanden zit er muziek in de Zeelaan. Elke zaterdagnamiddag zijn er optredens van
jazzbandjes en sax-okestjes.
Het programma ziet er uit als volgt: 9 juli Sax à Fond / 16 juli Ambrassband / 23 juli Blow / 30 juli Cedel / 6
aug. Sax à Fond / 14 aug. De Pandoering / 20 aug. Macadam’s / 27 aug. Kleptomatics.
De handelaars van de Zeelaan tekenen voor een gepaste aankleding van hun zaak. Op de hoek van de
Zeelaan met de Jorisstraat valt een selectie foto’s van de Zeelaan van vroeger tot nu te bewonderen.

trijd
weds

Klik, deel en win!

Doe mee aan onze zomerfotowedstrijd #SaxyKoksijde. Neem een te gekke foto van
jezelf met één of meerdere saxofoons in de Zeelaan. Zend je foto tot half september
naar communicatie@koksijde of plaats hem op facebook, twitter en instagram
met de hashtag #saxyKoksijde. De vijf leukste beelden worden gepubliceerd in
Tij-dingen oktober en winnen een prijs. Hoofdprijzen zijn: 1. Een overnachting met
gastronomisch menu in Dinant / 2. Een overnachting met gastronomisch menu in
Koksijde / 3. Drie bonnen van 30 euro te besteden in een Koksijdse horecazaak.

Een venster op de wereld
de

15

Internationaal Folklorefestival

Tijdens het 15de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld
kan men van zondag 10 tot zondag 17 juli op het Theaterplein voor het
gemeentehuis elke dag (20.30 u.) genieten van gratis optredens van
prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland.
-

Zondag 10 juli: Irish dance
Maandag 11 juli: Ensemble Herencia Flamenca met Esteban Murillo
Dinsdag 12 juli: La compagnie Guadalupe Omexochitl, Mexico
Woensdag 13 juli: The Afro beat of Oghene Kologbo & World Squad
Donderdag 14 juli: Ensemble Los Ninhotos, Portugese folkloregroep
Vrijdag 15 juli: Atabak, Braziliaanse ritmes
Zaterdag 16 juli: Ensemble Ballet Tierra Colombiana uit Botoga, Colombia
Zondag 17 juli: kinderdansgroep De Juttertjes uit Oostduinkerke
(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur, VVV, gemeente Bray-Dunes,
luchtmachtbasis Koksijde en alle sponsors)
Info: dienst Toerisme, 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be

“Onze gemeente” zingt drie keer.!
Van de zomer gaan onze drie badplaatsen de zangtoer op, in variërende vorm: op vrijdag 1 juli in
Oostduinkerke, op donderdag 28 juli in Koksijde-Bad, en op zaterdag 20 augustus in Sint-Idesbald.
Drie keer is het publiek de ster van de avond! Drie keer gratis toegang.
1. Zangtheater Osdunkerke ziengt (1 juli) – De garnaal-gemeente
bijt de spits af op vrijdag 1 juli om 18.30 u. met het zangtheater
Osdunkerke ziengt op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Aanvang om 18.30 u. met sfeer, om 19.30 u. start
van de samenzang van populaire Vlaamse liedjes over de zee
(tekstboekje ter beschikking), aan elkaar gebreid door plaatselijke
artiesten met ludieke verhaaltjes van een terugkerende visser na
een adembenemende zeereis. Muzikale begeleiding Johan Bouttery,
regie Frieda Vanslembrouck. Org. Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m.
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum, info: 058 51 32 57.
2. Koksijde zingt (28 juli) en 3. Sint-Idesbald zingt (20 aug.) - Het
Theaterplein in Koksijde-Bad is op donderdag 28 juli het decor voor de
massazang Koksijde zingt. Op zaterdag 20 augustus is het dan de beurt aan het Grardplein voor Sint-Idesbald
zingt. Voor beide evenementen geldt volgende info.
Vanaf 19 u. staan Wim Leys & @fundum telkens op het podium klaar voor een spetterend optreden
meezingers. Om 20.30 u. start dan het massazangspektakel. Iedereen zingt en swingt mee aan de hand van
een krantje met alle liedjesteksten
Oproep podiumzangers
De dienst Toerisme zoekt voor zowel Koksijde zingt als Sint-Idesbald zingt podiumzangers. Kandidaten hoeven
geen goede zangers te zijn, wel vooral ambiancemakers die gedurende heel het meezingprogramma op
podium blijven en de massa in hun enthousiasme kunnen meeslepen! Minimumleeftijd is 20 jaar.
Wie wil meedoen, zendt een mailtje aan christiane.moncarey@koksijde.be met vermelding van naam,
telefoonnummer en leeftijd, of bel 058 51 29 10.

Zomerse vuurwerken
Van 2 juli tot 24 september zijn zes vuurwerken gepland. Ze worden
begeleid met synchroon afgespeelde muziek. Zo vormen klank en
beeld een spectaculair geheel.
- zaterdag 2 juli om 23.30 u., strand Koksijde, omgeving Horloge,
aansluitend op de Feel The Sky Balloonshow (23 u.)
- maandag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke, ter gelegenheid
van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- donderdag 21 juli om 23 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, ter
gelegenheid van de nationale feestdag
- zaterdag 20 augustus om 23 u., strand Sint-Idesbald, aansluitend
op Sint-Idesbald zingt
- zaterdag 27 augustus om 22 u., strand Koksijde, omgeving Horloge
- zaterdag 24 september om 21.30 u., strand Koksijde, omgeving
Horloge, ter gelegenheid van Feest A l’Amitié

Waterfollies
Totaalspektakel met waterfonteinen,
klank, licht, muziek, en vuur, elke
zaterdag van 9 juli tot 20 augustus
om 22.30 u. in en het nieuw
strandbad Oostduinkerke. Beperkt
aantal zitplaatsen beschikbaar (2
euro).

Foodtruck Boulevard
Foodtruck Boulevard zal vanaf donderdag 30 juni tot en met
maandag 4 juli postvatten op de Zeedijk van Koksijde. Foodtruck
Boulevard is een gezellig evenement waar men aan originele
foodtrucks een waaier van wereldse gerechtjes kan bestellen,
variërend van oesters, champagne, Mexicaanse burrito’s,
Amerikaanse hamburgers, Mojito’s, enz., betaalbaar en voor elk
wat wils. Dj’s spelen ook sfeervolle muziek. Elke dag open van 12
tot 24 u., op donderdag pas vanaf 17 u. en op zondag tot 22 u.

Clics Koksijde: een zomer lang
speelplezier met de Clics-blokjes
Onze gemeente en de Belgische speelgoedfabrikant Clics presenteren voor jonge en wat oudere
kinderen (met ouders en grootouders), een zomer lang speelplezier. Van 12 juli tot 28 augustus veroveren
de Clics-blokjes het c.c. CasinoKoksijde!
Expo - Er is vooreerst een
expogedeelte met talrijke
gebouwen, constructies enz.,
alle opgetrokken met meer dan
100.000 Clics blokjes.
Speelzones - In de verschillende
speelzones liggen voor de
kinderen liefst 150.000 blokjes in
22 verschillende kleuren klaar om
er zelf mee aan de slag te gaan.
Jongens en meisjes kunnen hun
mooiste creaties maken in de
themahoeken van o.a. Clics Build
& Play, Zoo, Dinos, Racing, Heros,
Glitter en Fashion! Gebrek aan
inspiratie? Geen probleem, de
bouwplannen helpen je op weg.
Reuzenspelen - Wie geen
bouwproject begint, beleeft
vast en zeker plezier aan de
reuzenspelen zoals Mens erger je
niet, Twister en het leuke hinkelspel,
ook alle in Clics-blokjes.
Elk zijn zakje – Genoeg gespeeld?
Je gaat niet met lege handen
naar huis. Aan de uitgang mag je een zakje Clics-blokjes meenemen. Wil je er meer? Dan vind je in de
Clics-shop vele boxen met allerhande blokjes aan scherpe prijzen.
Koksijds decor - Ook de Poort op de gelijknamige rotonde aan
de Zeelaan is volledig met Clics bekleed. Er werd met 75.000
blokjes een prachtig tafereel gebouwd waarop onze favoriete
plezante figuurtjes in een Koksijds decor te zien zijn.
Clics-blokjes sparen - Dat kon al vanaf 1 juni bij handelaars
in heel de gemeente. Kijk uit naar etalages versierd met
Clics, daar krijg je bij een aankoop Clics-blokjes voor eigen
creaties. Voor de lijst met de deelnemende handelaars, zie
www.clicskoksijde.be.
Wedstrijd - Met je blokken thuis kan je ook meedoen aan de
grote bouwwedstrijd van Clics. Laad een foto of een video
van je originele bouwwerk op http://www4.clicstoys.com/
koksijde2016 en wie weet win je wel een mooie prijs.
Nieuws - Om op de hoogte te blijven van het evenement,
bezoek facebook.com/clicskoksijde.
Open - 12 juli tot 28 augustus, dagelijks van 14-18 u.
(maandag gesloten)
Toegang - gratis voor kinderen onder de 3 jaar, vanaf
3 jaar 5 euro pp (incl. starterszakje Clics-blokjes t.w.v.
3,99 euro)
Info - toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10,
www.clicskoksijde.be.

