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Getijden juni
dag hoogwater laagwater

di 01 04.31 en 16.56 11.12 en 23.44
wo 02 05.15 en 17.40 11.52
do 03 06.02 en 18.27 00.30 en 12.35
vr 04 06.53 en 19.19 01.19 en 13.24
za 05 07.50 en 20.15 02.10 en 14.18
zo 06 08.48 en 21.11 03.01 en 15.13
ma 07 09.46 en 22.06 03.54 en 16.09
di 08 10.41 en 22.58 04.46 en 17.07
wo 09 11.33 en 23.47 05.39 en 18.04
do 10 12.19 06.29 en 18.57
vr 11 00.32 en 13.03 07.17 en 19.45
za 12 01.16 en 13.45 08.03 en 20.31
zo 13 02.00 en 14.26 08.49 en 21.18
ma 14 02.43 en 15.08 09.35 en 22.05
di 15 03.28 en 15.52 10.21 en 22.52
wo 16 04.15 en 16.39 11.09 en 23.41
do 17 05.05 en 17.31 11.57
vr 18 06.02 en 18.30 00.31 en 12.47
za 19 07.09 en 19.34 01.23 en 13.40
zo 20 08.14 en 20.37 02.19 en 14.37
ma 21 09.18 en 21.39 03.19 en 15.44
di 22  10.24 en 22.44 04.29 en 17.11
wo 23 11.33 en 23.49 05.43 en 18.23
do 24 12.32 06.44 en 19.16
vr 25 00.45 en 13.18 07.34 en 20.02
za 26 01.32 en 13.59 08.18 en 20.44
zo 27 02.13 en 14.37 08.59 en 21.25
ma 28 02.53 en 15.14 09.37 en 22.04
di 29 03.31 en 15.52 10.14 en 22.43
wo 30 04.10 en 16.29 10.49 en 23.21

Referentieplaats is Nieuwpoort.  
De tijden zijn meegedeeld in zomertijd.

Foto van de maand
Magda Polley uit Koksijde is de gelukkige winnaar van de fotoprijs 
mei. Ze nam een heel sfeervol beeld van een kind dat met emmer-
tje en schopje aan het dartelen is op het strand, waar de zee “de 
bloei” op geworpen heeft. Een jaarlijks terugkerend maar eigenlijk 
minder goed gekend verschijnsel op ons Noordzeestrand.

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk dinsdag 8 juni.  
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Doe mee
en win

Colofon
Verantwoordelijke uitgever 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie  
Frederic Devos

Eindredactie: 
diensthoofd Communicatie, Onthaal & 
Protocol Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda:  
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?

Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. 
091-0175000-41 van het gemeentebestuur 
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,  
met vermelding  

“Abonnement Tij-dingen juni tot 
december”

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:  
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:  
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u automatisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met 
volgende dag 8 u.)

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 wacht-
dienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal geor-
ganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen

De algemeen tandarts van wacht is bereik-
baar 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 aan-
doening. Dit betekent dat de interventie 
minimaal is.

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

Voor meer info over de gemeente  
Koksijde: www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden u door met de 
dienst die u verlangt.
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nieuw station
Onze gemeente heeft de 
plannen klaar voor een volledig 
nieuw stationsgebouw. Het 
huidige station beantwoordt 
inderdaad niet meer aan 
de eisen van vandaag. 
Ook de onmiddellijke 
omgeving krijgt een ruimtelijke 
gedaanteverwisseling…

18
Van compost 
tot hondenpoep
De dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling gaat er ten volle 
voor in juni: compostmaand, 
hondenpoepactie, ecotuin en 
duinenhuis… Acties voor een 
gezonde leefomgeving!

25-27
wonen
Het provinciebestuur en de 
Westkust werken samen voor 
betaalbaar wonen aan de 
kust. Anderzijds werden twee 
Koksijdse bouwprojecten be-
kroond in de eerste editie van 
de Architectuurprijs van de Kust 
ArK#01.

9 en 23
Startschot 
van de zomer 
In het weekend van 26 en 27 juni 
wordt het toeristisch zomerseizoen 
2010 als een raket gelanceerd. 
Op zaterdag pakt Koksijde uit met 
het reuzefeest “Zaterdag aan 
Zee”, op zaterdag en zondag 
zijn er in Oostduinkerke de 61ste 
Garnaalfeesten

40-42



Snippers uit de raad van 19 april

1. Aankopen

3 Dienstwagen
Voor de Buitenschoolse 
Kinderopvang en de dienst 
Onthaalgezinnen wordt 
een dienstwagen gekocht. 
Raming 16.000 euro. Als de 
opgelegde ecoscore ge-
haald wordt is een subsidie 
van 4.000 euro mogelijk. 
Unaniem.

3 Kerstverlichting
Er wordt voor 20.000 euro 
materiaal voor de kerstver-
lichting aangekocht. Nodig 
om nieuwe constructies te 
maken of om verouderde 
elementen te vervangen. 
Unaniem.

3 Rioolreinigingsmachine 
De gemeente koopt een 
rioolreinigingsmachine met 
camera om zelf vlug en ac-
curaat te kunnen optreden 
bij rioolverstoppingen. Ra-
ming: 80.000 euro. Unaniem.

3 Defibrillatoren
Er worden 5 defibrillatoren 
aangekocht. Zo’n toestel 
dient schokken toe bij een 
hartstilstand. Ze worden 
geplaatst in: toerisme lokaal 
Sint-Idesbald, sporthal 
Koksijde, dienst Toerisme 
Oostduinkerke, oud-ge-
meentehuis Oostduinkerke 
en Dorpsplaats Wulpen. In 
het gemeentehuis is er al 
zo’n toestel. Raming 15.000 
euro. Unaniem.

2. Projecten
3  Dak d’oude Pastorie
Het dak van d’Oude Pasto-
rie in Wulpen wordt gereno-
veerd. Veel dakpannen zijn 
kapot, er is waterinsijpeling, 
diverse kepers zijn rot en dus 
aan vervanging toe. Ra-
ming 33.018 euro. Unaniem.

3  Collectie vlakglas
Het abdijmuseum beschikt 
over een unieke collectie 
middeleeuws beschilderd 

vlakglas. Het is een van de 
waardevolste verzamelin-
gen in Europa. Restauratie 
is nochtans dringend nodig. 
Daartoe wordt drie jaar 
25.000 euro voorzien. Een en 
ander gebeurt in samenwer-
king met de Vrije Universiteit 
Brussel. 
Unaniem.

3  Vissershuis 
nys-Vermoote
Het lastenboek is unaniem 
goedgekeurd voor de 
museale inrichting van het 
vissershuisje Nys-Vermoote 
bij de OLV-ter-Duinenkerk. 
Er komt een Jommeke-
museum. Jef Nys, geestelijke 
vader van de stripfiguur, 
was immers de kleinzoon 
van het echtpaar Nys-
Huysseune, oorspronkelijke 
bewoners van dit vissershuis. 
Ook de objecten van 
archeoloog Karel Loppens 
krijgen er onderdak. Raming 
115.000 euro.

3. Diensten
3 Riolering 
Om rioleringsproblemen te 
voorkomen op de Zeedijk 
in Oostduinkerke en op 
Groenendijk wordt een 

reinigingsopdracht met 
camera-inspectie uitge-
schreven. Raming 66.835 
euro. Unaniem.

4. Varia
3 Verrekening ereloon 
Het bedrijf Storme-Van 
Ranst, ontwerper van het 
nieuw gemeentehuis vroeg 
562.652 euro bijkomend 
ereloon voor het ontwerpen 
van het nieuw gemeente-
huis, te wijten aan extra 
studie- en tekenwerk na 
wijzigingen. Het gemeente-
bestuur en Dexia NV von-
den dat onaanvaardbaar. 
Storme-Van Ranst ging wel 
akkoord met het tegen-
voorstel van 200.000 euro. 
Goedgekeurd maar CD&V 
stemde tegen.

3 Carnavalkermis 
De jaarlijkse carnavalker-
mis in Oostduinkerke-dorp 
wordt afgeschaft wegens 
het geringe succes. Ook de 
handelaars vinden dat de 
carnavalskermis te veel par-
keeroverlast met zich mee-
brengt. CD&V en raadslid 
Vandenberghe van Vlaams 
Belang onthielden zich.

in deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden 
we: unaniem. indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTw in, tenzij anders vermeld.

De gemeente koopt vijf defibril-
latoren om slachtoffers van een 
hartstilstand te redden.



De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijks praatje heeft bur-
gemeester Marc Vanden Bussche 
het over een lange rij onderwerpen. 

Tij-dingen: “U lanceerde zonet de 
plannen voor een nieuw station in 
Koksijde?”

Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Inderdaad, we wensen het 
station en de stationsbuurt volledig te 
renoveren. Voor mij persoonlijk is het 
heel belangrijk dat de oudere mensen 
in de toekomst op een deftige manier 
de trein kunnen op- en afstappen. 
Dat is momenteel een zwaar pijnpunt. 
Wat mij ook nog stoort, en wat zeker 
aangekaart zal worden bij De Lijn, is 
dat we nu vaststellen dat er bussen 
zijn die geen rekening houden met de 
treingebruikers, en gewoon wegrijden 
zonder aansluiting op de trein te ver-
zekeren, ondanks de infrastructuurin-
spanning, de aparte busbaan, die wij 
leveren. Onze inwoners zijn aange-
wezen op het openbaar vervoer om 
naar vakantiebestemmingen te gaan, 
bevoorbeeld naar de luchthaven in 
Zaventem. Het is toch jammer dat 
omwille van de onbetrouwbaarheid 
van het openbaar vervoer onze in-
woners zelf hun familie aan het station 
moeten ophalen. Toeristen kunnen 
geen beroep doen op deze afhaal-
mogelijkheid en worden aan het 
station dan aan hun lot overgelaten. 
Het is de verantwoordelijkheid van de 
openbare overheid om dit ernstig aan 
te pakken.” (Project en planning: zie 
pag. 18)

T-d: “Vorige maand verloor Koksijde 
cultureel ambassadeur Gilbert  
Bijnens…”

Burgemeester: “Niettegenstaande 
Berts hoge leeftijd kwam zijn overlijden 
voor ons toch onverwacht. Hij heeft 
als personeelslid en later als gids heel 
wat betekend voor onze gemeente 
op toeristisch vlak. Maar hij was ook 
kunstenaar. Rond erfgoeddag in april 
werden zijn keramiekbeelden nog 
tentoongesteld in het gemeentehuis. 
Als eerbetoon zullen we enkele van 
zijn werken permanent tentoonstel-
len in het Nationaal Visserijmuseum in 
Oostduinkerke.” (Een hommage aan 
Bert Bijnens: zie pag. 10)

T-d: “De orde van de paardenvisser 
verloor vorige maand erevoorzitter 
Raymond Coppillie, iemand waar u 
een speciale band mee had?”

Burgemeester: “Klopt, een onaf-
scheidelijke band toch wel, gezien 
we samen met hem de paus in Rome 
hebben bezocht. Een uitzonderlijke 
ervaring, onvergetelijk!”

T-d: “Koksijde hecht veel belang aan 
architectuur. Die voortrekkersrol wordt 
nu ook beloond!”

Burgemeester: “Inderdaad, opmer-
kelijk toch wel dat de architectuurprijs 
van de kust twee Koksijdse laureaten 
naar voor bracht. Enerzijds het project 
Persicoop dat trouwens ook onze 
gemeentelijke architectuurprijs in de 
wacht sleepte. Een duidelijk bewijs 
dat architectuur altijd maar aan 
waarde wint. Na de magere jaren die 
we kenden in de 2e helft van ons de-
cennium is dat een mooie evolutie.” 
(Zie pag. 23)

T-d: “in juni staan ook enkele grote 
activiteiten op het menu, de zomer 
komt op kruissnelheid.”

Burgemeester: “Inderdaad. Ons cul-
tureel centrum CasinoKoksijde heeft 
een gloednieuw en veelbelovend 
programma klaar voor 2010-2011, ge-
bundeld in een stijlvolle brochure. Het 

laatste weekend van juni zijn er weer 
garnaalfeesten met de zeewijding en 
de overbekende garnaalstoet. Op 
zaterdag 26 juni neemt vtm hier het 
roer over voor een uniek event “Za-
terdag aan zee”. Een commerciële 
uitloper van ons contract met David. 
Dat wordt een mooie return voor 
onze inbreng in de telenovelle. Bin-
nenkort wordt David ook in primetime 
getoond op vtm, dat zal de kijkcijfers 
alleen maar doen toenemen. Het was 
een zeer goeie investering en ik ben 
bijzonder tevreden over hoe Koksijde 
in beeld werd gebracht. Bovendien 
heeft vtm voor dit evenement spon-
taan, zonder contractuele verplichtin-
gen, voor onze gemeente gekozen. 
Bijzondere dank dus aan Erwin Pro-
voost van productiehuis Eyeworks en 
aan vtm voor de samenwerking!”

T-d: “nog een mededeling?”

Burgemeester: “Ik wens al onze 
jongeren goeie examens toe! Deze 
maand nemen we ook afscheid van 
Gilbert Rommelaere als directeur van 
de gemeenteschool. Ik dank hem 
voor zijn inzet en wens hem een fijn 
pensioen toe. Beide gemeentescho-
len sluiten het schooljaar trouwens 
feestelijk af met een musical, een 
muzikale start dus voor de vakantie 
(lacht).”

“We willen een volledig nieuw stationsgebouw en –omgeving  
tegen het WK Cyclocross in januari 2012!”



Zondag 13 juni: federale verkiezingen
op zondag 13 juni 2010 gaan we met z’n allen weer ter stembus voor de federale verkiezingen, nl. de 
vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. in het kanton Veurne (gemeenten 
Koksijde, Veurne, De Panne en Alveringem) stemmen de kiesgerechtigden opnieuw elektronisch (eerste keer 
was op 13 juni 1999).

Op de stemdag zullen er 20 stem-
bureaus open zijn. De verdeling 
van deze bureaus gebeurt als 
volgt:
• Voor de kern Koksijde: 8 bureaus 

(de nummers 22 tot en met 29) in 
het atrium (-1) van het gemeen-
tehuis (Zeelaan 303).

• Voor de kern oostduinkerke: 
8 stembureaus (de nummers 30 
tot en met 37) in de sporthal  
Hazebeek (Hazebeekstraat 11).

• Voor de kern Sint-idesbald: 4 bu-
reaus (de nummers 38, 39, 40 en 
41) opgesteld in de Kerkepanne-
zaal (Strandlaan 128).

DE STEMBUREAUS zIJn OPEn VAn 
8 TOT 15 U.

Geldig stemmen
U kunt op drie manieren geldig 
stemmen door:
• het uitbrengen van een lijststem 

(vak bovenaan de lijst)
• het stemmen naast de naam 

van één kandidaat-titularis of 
kandidaat-opvolger (voorkeur-
stem)

• uw stem uit te brengen in het 
vak naast de naam van één of 
meer kandidaat-titularissen èn 
kandidaat-opvolgers van één-
zelfde lijst (voorkeurstem)

Indien u tegelijk één of meer 
naamstemmen uitbrengt voor één 
en dezelfde lijst en tegelijk voor 
deze lijst een lijststem heeft uitge-
bracht, dan wordt geen rekening 
gehouden met die lijststem. Stem-
men op meer dan één lijst is ongel-
dig en dus technisch onmogelijk.

VOlMACHT: MAxIMUM één VOl-
MACHT PER PERSOOn

iedere kiezer kan een persoon 
aanwijzen naar eigen keuze om bij 
volmacht te stemmen. De gevol-
machtigde dient stemgerechtigd 
te zijn.

De volgende kiezers kunnen een 
andere kiezer machtigen om in 
hun naam te stemmen:
1. De kiezer die wegens ziekte of 
gebrekkigheid niet in staat is om 
zich naar het stembureau te bege-
ven of er naartoe gevoerd te wor-
den. Deze onbekwaamheid moet 
blijken uit een medisch attest.
2. De kiezer die om beroeps- of 
dienstredenen *in het buitenland 
is opgehouden, alsook de kiezers 
leden van zijn gezin of van zijn ge-
volg die met hem aldaar verblijven 
/ *die zich op de dag van de stem-
ming in het Rijk bevindt maar in de 
onmogelijkheid verkeert zich in het 
stembureau te melden. Dit blijkt uit 
een attest van de werkgever.
3. De kiezer die het beroep van 
schipper, marktkramer of kermisrei-
ziger uitoefent en de leden van zijn 
gezin die met hem samenwonen 
De uitoefening van het beroep 
blijkt uit een attest afgeleverd 
door de burgemeester van de ge-
meente waar de betrokkene in het 
bevolkingsregister is ingeschreven.
4. De kiezer die op de dag van 
de stemming ten gevolge van 
een rechterlijke maatregel in een 
toestand van vrijheidsbeneming 
verkeert. Dit blijkt uit een attest van 
de directie van de instelling waar 
de betrokkene verblijft.
5. De kiezer die omwille van zijn 
geloofsovertuiging in de onmoge-
lijkheid verkeert zich in het stem-
bureau aan te melden. Dit blijkt uit 
attest van de religieuze overheid.
6. De studenten die om studie-
redenen in de onmogelijkheid 
verkeren om zich naar het stem-
bureau te begeven. Dit blijkt uit 
een attest van de studie-instelling.
De SooRT VAn VoLmACHT, VeR-
meLD VAn PUnT 1 ToT en meT 6, 
KAn woRDen VeRLeenD ToT 15 
U. oP De DAG VAn De STemminG 
ZeLF, ZonDAG 13 JUni, AF Te HA-
Len oP De DienST BURGeRZAKen, 
ZeeLAAn 303.

7. De kiezer die om andere dan 
de hiervoor vermelde redenen op 
de dag van de stemming afwezig 
is van zijn woonplaats omwille van 
een tijdelijk verblijf in het buiten-
land en zich bijgevolg in de 
onmogelijkheid bevindt om zich in 
het stembureau te melden, voor 
zover die onmogelijkheid door de 
burgemeester van zijn woonplaats 
vastgesteld geweest is, na het 
voorleggen van de nodige bewijs-
stukken (bvb. factuur reisbureau, 
vliegtuigticket, enz. …) Deze aan-
vraag vermeld onder punt 7 dient 
uiterlijk de dag vòòr de verkiezings-
dag te worden ingediend, dus 
uiterlijk op 12 juni 2010.

Meer info: 
www.verkiezingen.fgov.be.



na een rijkgevulde loopbaan van liefst 45 jaar gaat 
directeur Gilbert Rommelaere van de gemeentelijke 
basisschool Koksijde per 1 september met pensioen. 
Hij was 35 jaar onderwijzer in het eerste leerjaar en 
daarna nog 10 jaar directeur. Gilbert kenmerkte zich 
door een strenge maar rechtvaardige aanpak. Als 
“ancien” van het gemeentelijk onderwijs maakte hij 
uiteraard een hele evolutie mee.

Directeur Gilbert Rommelaere 
gaat met pensioen

Gilbert Rommelaere begon op 1 september 2009 aan 
het laatste schooljaar uit zijn loopbaan. Hij is na Erik 
Devos de tweede directeur van de gemeentelijke 
basisschool die niet behoorde tot de dynastie van de 
Vanneckes, die sinds de start van het gemeentelijk 
onderwijs hun stempel erop drukten. Afscheidnemend 
directeur Gilbert wordt op 8 augustus 65 jaar.

Groei
De jaren schijnen op Gilbert Rommelaere geen vat 
te hebben. Hij verrichtte tot op het einde zijn job nog 
altijd met evenveel enthousiasme alsof het zijn eerste 
werkdag was.
Gilbert: “Er zijn weinig collega’s die het zo lang trek-
ken in het onderwijs, maar ik doe het nog altijd met 
evenveel plezier als toen ik in 1965 begon als onder-
wijzer in het eerste leerjaar. Toen telde de gemeen-
telijke basisschool 8 leerkrachten en een deeltijdse 
turnmeester, en 199 leerlingen. Nu zijn er een 40-tal 
personeelsleden voor 425 leerlingen. Daarvan zijn 
er 100 jongens en meisjes van buiten Koksijde, van 
wie de ouders het niet erg vinden om de kinderen 
elke dag naar school te brengen. We hebben zelfs 
leerling en uit Beveren aan de IJzer. Ik meen dat dit 
toch iets zegt over de kwaliteit van onze school!”

Streng en rechtvaardig
Nadat Gilbert zelf 35 jaar voor de klas had gestaan, 
volgde hij Erik Devos op als directeur op vraag van 
burgemeester Marc Vanden Bussche. Directeur Rom-
melaere stond gekend als streng maar rechtvaardig, 
kordaat en recht voor de raap. “Het principe van het 
gezond boerenverstand,” zegt hij zelf, “al is het tegen-
woordig met de lettertjes van de wet wel oppassen 
geblazen om binnen de lijntjes te lopen.”
Gilbert: “Het onderwijs is in de voorbije 20 jaar wel erg 
geëvolueerd. Vroeger benaderden wij de directeur 
nog met enige schroom, vandaag zijn de contacten 
veel directer. De collega’s-leerkrachten zijn veel mon-
diger geworden in hun wensen in hun verzuchtingen. 
Als directeur is het vaak moeilijk om te oordelen en te 
beslissen. Nu, ik heb altijd geprobeerd om met ieders 
verlangens rekening te houden, al is het zo dat het 

algemeen belang van de school en het welzijn van 
de kinderen eigenlijk moeten primeren.”

Recente evolutie
Na tien jaar directeurschap valt het voor Gilbert 
Rommelaere niet moeilijk om de recente evolutie 
in het lager onderwijs kort samen te vatten. “Die 
verandering is er gekomen door de informatie- en de 
communicatietechnologie, zeg maar de computer”, 
verduidelijkt hij. “Al in de kleuterklas heeft de pc zijn 
intrede gedaan en in het zesde leerjaar maken de 
leerlingen al powerpoint-voorstellingen. Vele klassen 
beschikken ook al over een elektronisch lesbord. 
De kinderen zijn verbaal sterker dan vroeger, maar 
anderzijds is de spelling er niet op verbeterd, omdat 
ze nu veel minder schrijven. Alles is nu meer gericht op 
vaardigheden en dat heeft dan wel zijn weerslag op 
de algemene kennis. Is het nu beter of slechter? In elk 
geval: het is anders… Maar we blijven kwaliteit in het 
leerprogamma vooropstellen!”

Functioneel pareltje
Directeur Gilbert Rommelaere blikt ook met tevreden-
heid terug op investeringen die het gemeente bestuur 
de voorbije jaren heeft uitgevoerd. “Inderdaad, 
vooral het prachtig atrium en de ruime kleuterklassen 
die tijdens mijn termijn als directeur gebouwd werden, 
worden ons door heel veel scholen benijd. Het is een 
pareltje van moderne architectuur, en vooral heel 
functioneel. Ik denk dat ik als een tevreden man de 
school langs de grote deur kan verlaten”, besluit 
Gilbert.

Na een loopbaan van 45 jaar dienst aan de gemeentelijke  
basisschool Koksijde, waarvan 10 jaar als directeur, gaat  
Gilbert Rommelaere met pensioen.



      in je binnenzak!

er is een nieuw, geactualiseerd stratenplan van onze gemeente ter beschikking. Het plan is geplooid tot 
een handig meeneemformaat en kan dus gemakkelijk in je binnenzak. op de keerzijde staat het volle-
dige straatnaamregister. Vanaf nu te koop bij de dienst Toerisme voor 1,50 euro. 

Vrijzinnig ontmoetingscentrum westhoek 
biedt morele dienstverlening
Het Vrijzinnig ontmoetingscentrum westhoek (gevestigd 
aan de Veurnelaan 109 in Sint-idesbald) is een humanisti-
sche organisatie. op woensdagnamiddag (van 13 tot 16.30 
u.) is daar moreel consulent Ylien Strubbe van het Centrum 
morele Dienstverlening aanwezig. Zij biedt raad op het vlak 
van morele dienstverlening, bovendien gratis en naar de 
volledige bevolking gericht.

Info over een waardig levenseinde en euthanasie - Hoe 
kan je zoveel mogelijk je eigen wil respecteren als het 
einde van je leven nadert? Je kan op voorhand een wils-
verklaring ondertekenen en laten registreren. Hoe kan je 
aangeven welke behandelingen je al dan niet wenst?

Persoonlijke plechtigheid - Scharniermomenten in het le-
ven zijn geboorte, relatie, huwelijk, overlijden… Samen met 
jou schrijft de moreel consulent een vrijzinnig-humanistische 
plechtigheid op maat. Een moment om gevoelens te ver-
woorden en emoties samen te beleven.

Een vereniging die bij jou past - De moreel consulent 
biedt een volledig overzicht van het vrijzinnig-humanistisch 
verenigingsaanbod en hun activiteiten.

Een luisterend oor - In het leven wisselen mooie momen-
ten zich af met moeilijke. Ziekte, een ongeluk, moeilijkhe-
den in je relatie of met je kinderen, problemen op het werk, 

eenzaamheid, verlies… Dan stelt een mens zich vragen 
over zijn omgeving, over zichzelf, enz.. Als je daarover met 
iemand wilt praten biedt de moreel consulent een luiste-
rend oor en helpt hij/zij een antwoord te vinden.

Verder biedt de moreel consulent ook informatie en vor-
mingen aan over het vrijzinnig-humanisme, euthanasie en 
sociale levensbeschouwelijke thema’s.

In Diksmuide is het Centrum Morele Dienstverlening open 
van maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 u.  
(Esenweg 30 in Diksmuide, T 051 55 01 60 – F 051 55 01 69 – 
cmd.diksmuide@uvv.be)



Sinds 1 januari 2003 beschikt het 
gemeentebestuur over een subsi-
diereglement voor de erkenning 
en de subsidiëring van sociocultu-
rele verenigingen. Dit reglement 
werd opgesteld in het kader van 
het decreet betreffende het 
stimuleren van een kwalitatief en 
integraal cultuurbeleid. Verenigin-
gen die in aanmerking wensen 
te komen voor gemeentelijke 

subsidies, worden gevraagd de 
aanvraagformulieren uiterlijk op 
maandag 2 augustus 2010 vol-
ledig ingevuld te bezorgen aan 
het Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, t.a.v. Valerie Vandamme, 
Koninklijke Prinslaan 8.

Het subsidiereglement en de 
aanvraagformulieren kan u 
downloaden op de gemeen-

telijke website www.koksijde.be 
onder de rubriek ‘dienst Cultuur 
- Ons aanbod - Socio-culturele 
verenigingen’. U kan ze ook be-
komen in het Abdijmuseum Ten 
Duinen. Er wordt benadrukt dat 
enkel volledige dossiers behan-
deld zullen worden (incl. statuten, 
ledenlijst, verslag werkingsjaar  
1 juli 2009 – 30 juni 2010).

De provincie west-Vlaanderen en 
de gemeenten De Panne, Koksijde, 
nieuwpoort en middelkerke zullen 
de volgende twee jaar intensief 
samenwerken om het woonbeleid 
in de kustgemeenten te versterken. 
Prioritaire uitdagingen binnen deze 
samenwerking zijn het betaalbaar 
wonen en de vergrijzing van de kust.

In het verleden is al sterk geïnves-
teerd in studies over de kust. Met 
de resultaten van deze studies wil-
len de provincie en de Westkust-
gemeenten thans zoeken naar 
concrete oplossingen in verband 
met betaalbare woningen en ver-
grijzing. De provincie zal met elke 
gemeente een traject doorlopen 
om het lokaal woonbeleid te ver-
sterken via een beperkte set van 
gerichte acties.
Deze acties zijn o.a. de ondersteu-
ning van het lokaal woonoverleg 
in elke gemeente, in nauw overleg 
met het Agentschap Wonen 
Vlaanderen. De provincie zal met 
de gemeenten ook onderzoe-
ken welke instrumenten van het 
lokaal woonbeleid ingezet kunnen 
worden in functie van concrete 
uitdagingen of dossiers binnen de 
gemeente. Oplossingen zullen vaak 
een samenspel zijn van verschillen-
de instrumenten uit diverse beleids-
domeinen: huisvesting, ruimtelijke 
ordening, grond- en pandenbeleid, 

fiscaliteit en financieel beleid. In het 
eerste jaar wordt gefocust op de 
mogelijkheden van erfpacht ten 
voordele van betaalbaar wonen.

Van elkaar leren
De samenwerking legt ook sterk de 
nadruk op uitwisseling en kennisde-
ling. De gemeenten worden met 
dezelfde uitdagingen geconfron-
teerd. Belangrijk is dan ook dat er 
tussen de gemeenten over deze 
uitdagingen gedebatteerd en 
overlegd wordt. Zo kunnen ge-
meenten hun ervaringen uitwisse-
len, van elkaar leren en eventueel 

ook gezamenlijke stappen zetten.
De provincie ondersteunt het ge-
heel financieel en met personeel 
(twee medewerkers gedurende 
twee jaar).
Daarnaast stelt de provincie ook 
40.000 euro ter beschikking van 
de gemeenten. De gemeenten 
leggen daar nog eens hetzelfde 
bedrag naast.

Meer info:  
Gebiedswerking Westhoek  
Provincie West-Vlaanderen, 
Jan.leicher@west-vlaanderen.be  
of 051 51 94 32

Formulieren voor subsidies

Provincie en westkust werken
samen voor “wonen aan de kust“

Onze foto toont van links naar rechts: burgemeester Norbert Butsraen van De Panne, burgemeester 
Michel Landuyt van Middelkerke, provinciaal bestendig afgevaardigde Guido Decorte, burge-
meester Marc Vanden Bussche van Koksijde en burgemeester Roland Crabbe van Nieuwpoort.



Volkskundige en kunstenaar
Gilbert Bert Bijnens overleden

in de Westhoek. Achter elk beeldje 
schuilt een verhaal, een legende, een 
traditie. Deze unieke schenking werd 
door het gemeentebestuur warm ont-
haald. Er zullen zes beeldjes naar het 
Nationaal Visserijmuseum verhuizen als 
permanente hulde aan Bert Bijnens.

Bekroond
Zo’n vruchtbare loopbaan kon niet 
onbeloond blijven. Al in 1953 werd hij 
onderscheiden in een luisterspelwed-
strijd van de BRT (toen nog NIR) met 
Iseland en won hij de provinciale prijs 
beeldhouwkunst West-Vlaanderen. In 
1967 werd hij te ’s Gravenhage door 
het Algemeen Nederlands Verbond 
de Visser–Neerlandia prijs toegekend 
“voor de instandhouding van de 
Nederlandse cultuur in Frans-Vlaande-
ren”. En op 18 juni 2006 verleende ons 
gemeentebestuur hem de titel van 
cultureel ambassadeur van Koksijde. 
Heel terecht voor een volkskundige 
en kunstenaar die de schijnwerpers 
schuwde maar die voor de Westhoek 
in het algemeen en Koksijde in het 
bijzonder grote verdiensten heeft.
Gilbert Bijnens was gehuwd met 
Jacqueline De Jonghe en had een 
dochter, Hadewich. De uitvaart vond 
plaats in intieme kring.

in de leeftijd van 89 jaar overleed kunstenaar en volkskundige Gilbert Bert 
Bijnens uit nieuwpoort op maandag 3 mei. Bert Bijnens was 35 jaar in dienst van 
ons gemeentebestuur. in zijn artistiek en volkskundig werk reeg hij een kraal 
van rijke verdiensten aaneen voor zijn geliefde westhoek aan beide kanten van 
“de schreve”. in april 2006 werd hij door het gemeentebestuur daarvoor de titel 
van cultureel ambassadeur verleend.

Gilbert Bijnens (°Leisele, 1920) groeide 
op in Gent waar hij kunstonderwijs 
volgde. In 1939 kwam het gezin Bij-
nens terug naar de Westhoek. In 1950 
vervoegde Bert het gemeenteperso-
neel van Koksijde, waarvan 17 jaar bij 
de dienst Toerisme, tot zijn pensione-
ring in 1985.

Kenner van Frans-
Vlaanderen
Vanaf 1948 verkende Bert Bijnens per 
fiets de streek, vooral Frans-Vlaanderen 
waarover hij talrijke heemkundige 
bijdragen schreef. In 1964 verscheen zijn 
boek Zuid- of Frans-Vlaanderen. Van de 
heemkundige kring Bachten de Kupe 
behoorde hij in 1958 tot de medestich-
ters. Hij stond er lange tijd in voor de 
rubriek Van over de schreve. Verder 
werkte hij mee aan de restauratie van 
kapelletjes en oude Vlaamse opschrif-
ten, organiseerde mee de Frans-Vlaam-
se landdagen, gaf tien Frans-Vlaamse 
Jaarboekjes (1968-1977) en acht toeristi-
sche gidsen uit (1972-1985).

Voor eigen gemeente
Maar ook de Westhoek, en dan 
vooral Koksijde zijn onderwerp van 
zijn volkskundig oeuvre: zijn brochu-
res als Koksijde, historische gegevens 
en wetenswaardigheden (1971), 
Koksijde, Kust-, strand- en Paardevis-

serij (1974) en De IJslandvaarders van 
de Westhoek (1976) zijn van blijvende 
waarde. Als (voormalig) medewerker 
van de dienst Toerisme ontwierp hij 
veel wandelpaden en fietsroutes in 
Koksijde en achterland. In 1983 werd 
hij ook natuurgids en schreef twee 
brochures over natuurexploratie.
De levende folklore lag hem evenzeer 
aan het hart. Zo was hij o.m. (mede-)
oprichter van de bloemenstoet, van 
de sterren- en de Sint-Maartensstoet. 
Zelfs na zijn pensionering en tot op 
hoge leeftijd vulde hij zijn dagen o.m. 
als gids voor groepsuitstappen van de 
dienst Toerisme, het Paul Delvauxmu-
seum enz.

De kunstenaar
Bert Bijnens was ook een verdienstelijk 
volkskunstenaar. Daarvan getuigen zijn 
houtsculpturen, keramiek en grafiek. 
In april 2006 schonk hij 69 geglazuurde 
keramische beelden aan onze ge-
meente. Het betreft beeldjes die met 
een grote betekenis voor de volkskunst 

De keramische beeldjes van Bert Bijnens vertellen verhalen uit de Westhoek. Dit beeldje, “De 
Vierboete”, toont de stadsbewoners van Nieuwpoort, menigmaal door vreemde legers bele-
gerd, de heks Jeanne Panne en de duivel. Het geheel in de vorm van een schip.

Wijlen cultureel ambassadeur Bert Bijnens.



De orde van de Paardenvisser op 
kokkel-expeditie in wales!

met niet minder dan 44 deelnemers bracht de orde van de 
Paardenvisser van 21 tot 24 april een officieel bezoek aan 
wales, de buik van het Verenigd Koninkrijk. Bovenaan de 
agenda stond de verbroedering met de lokale kokkelvis-
sers. Het programma vermeldde ook twee ontvangsten: 
door de burgemeesters van Cardiff en Swansea.

In Llanstephan werden de ordeleden, paardenvissers 
Johan Van Massenhove en Stefaan Hancke, familie en 
vrienden door kokkelvisser Peter James op een onvergete-
lijke demonstratie onthaald. Kokkels worden op het strand 
met een hark uit het slijk gerakeld. De modderbrij wordt 
daarna gezeefd zodat enkel de kokkels overblijven. Peter 
James “viste” ze vakkundig, opende ze met een zakmes 
op het strand, en liet ze smaken door onze gemeentelijke 
fijnproevers. De meegereisde paardenvissers lieten zich niet 
onbetuigd. Ze maakten zich meteen de kokkelvissertech-
niek eigen en zeefden heel wat kokkels!
De strandwandeling, de strandjeeptocht naar het kok-
kelgebied en de demonstratie vormden samen een 
prachtige natuurbeleving. Ze hoorden onder hun voeten 
de kokkels zingen, genoten van de uitgestrekte stranden 
omgeven door rotsen en water. De kokkelvangst werd 
afgerond met een verbroederende heildronk op de 
gezondheid van de lokale vissers, aangeboden door de 
jarige Ingrid Devos, levensgezellin van ex-paardenvisser en 
ordepeter Maurice Denecker.
In het bedrijfje Selwyn’s Seafood te Llanmoriais leerde het 
gezelschap “de geheimen” van de kokkelverwerking ken-
nen. De delicatesse wordt vooral naar Spanje geëxpor-
teerd. Misschien kunnen de ordeleden deze kokkels in de 
toekomst in hun paëlla’s verwerken..?

officiële ontvangsten
De groep trok daarna naar Swansea, tweede grootste 
stad van Wales, waar Lord Mayor Alan Lloyd hen in de 
Guildhall met alle mogelijke honneurs ontving. In de prach-
tige raadszaal gaf hij uitleg over de raadszittingen. In de 
concertzaal toonde hij met veel trots ook de schilderijen 
van de West-Vlaamse schilder Frank Brangwyn (1839-1907). 
Als VIP-genodigden kreeg iedereen een Swansea-stadspin 
opgespeld.
Er volgde nog een officiële ontvangst in de hoofdstad Car-
diff (Cardydd in het Welsh), door Lord Mayor Brian Griffiths 
en zijn dame. Na de speeches bezocht de groep het Man-
sion house, een typisch Engels kasteeltje, dat dienst doet 
als privé residentie van de burgemeester. Voor de kunst- en 
antiekliefhebbers een ware belevenis, mede dankzij de 
vakkundige uitleg van de stadssecretaris van Cardiff.

“Cockle City”
In Poole gingen onze paardenvissers Johan en Stefaan 
met de kokkelvisser Mike en zijn collega’s ‘s avonds met de 
boot mee op de Welshe zee om de visvangst zelf te probe-
ren. Het werd voor hen een onvergetelijk moment.
Op de terugreis genoten de reizigers van de prachtige 
natuur van Wales en zijn mooie kustlijn en bezochten ze 
ook nog Stonehenge, Bristol, Bath, en Rye. Ook op culinair 
vlak was deze reis een voltreffer. Voldaan van deze unieke 
reis keerde de Orde van de Paardevisser huiswaarts naar 
“Kokcide”. Of zeggen we voortaan ”Cockle City”, gezien 
het enthousiasme van de paardenvissers waarmee ze de 
Welshe kokkels rakelden en zeefden..?

Voorzitter Ghislain Storme van de Orde van de Paardenvisser, en paardenvissers Johan Van Massenhove en Stefaan Hancke overhandigen 
een garnaalvisser te paard aan burgemeester Alan Lloyd van Swansea.



Aanbod voor (ver)bouwers:
planadvies duurzaam bouwen
In het nummer van mei verscheen een bijdrage 
over de mogelijkheid om (ver)bouwers duurzaam 
planadvies of duurzame raad te bieden via de 
vzw’s ZonneWinDT en Westkans. Er sloop een 
fout in de tarieven. Dit zijn de juiste: 50 euro als 
ZonneWinDT bij u thuis komt, 25 euro als u zelf 

naar ZonneWinDT gaat, 25 euro voor het advies 
“meegroeiwonen” van Westkans, 10 euro korting 
voor wie beide adviezen inwint.
Alle info en aanvraagformulieren op  
www.west-vlaanderen.be/woonloket.

erevoorzitter Raymond Coppillie van de
orde van de Paardenvisser overleden

In 1967 was hij medestichter van de Orde van de 
Paardenvisser die promotie voert voor de grijze 
Noordzeegarnaal en die ook ijvert voor de instand-
houding van de garnaalvisserij te paard. In de schoot 
van de orde werd zes jaar later ook de bekende her-
denkingsmars Vierdaagse van de IJzer geboren.

In zijn stichtingsjaar 1967 organiseerde de kersverse 
orde immers ook een dagwandeling die jaar na jaar 
meer deelnemers kende. De manifestatie werd om 
die reden in 1972 werd door het leger overgeno-
men, en een jaar later de Vierdaagse van de IJzer 
gedoopt.

Beroepshalve was Raymond Coppillie restaurant-
houder van de Rayon D’Or en de Pannepot. Hij was 
zeven jaar voorzitter van de Orde van de Paardenvis-
ser. In 1995 maakte hij deel uit van de delegatie paar-
denvissers die met o.a. burgemeester Marc Vanden 
Bussche en 1ste schepen Jan Loones in audiëntie 
door Paus Johannes-Paulus II ontvangen werd.

Raymond was gehuwd met Marie-Louise Hendrickx, 
vader van twee kinderen en grootvader van drie 
kleinkinderen. De uitvaart vond plaats op maandag 
10 mei in de Sint-Niklaaskerk.

op zondag 2 mei overleed in het nieuwpoortse rusthuis 
Ten Anker de 75-jarige Raymond Coppillie, erevoorzit-
ter van de orde van de Paardenvisser. Raymond was 
in oostduinkerke een bekende figuur.

Een historisch moment: de Orde van de Paardevisser wordt in 1995 
door Paus Johannes-Paulus II in audiëntie ontvangen. De vertegen-
woordigers zijn paardenvisser Jules Durant, toenmalig ordevoorzitter 
Raymond Coppillie, 1ste schepen Jan Loones en burgemeester Marc 
Vanden Bussche.



wereldfietser Bart Castelein
vertoont Congo/Zaïre: de film!

De filmvertoning is onderdeel van 
de jaarlijkse algemene vergadering 
van de adviesraad voor Interna-
tionale Samenwerking (Kokos & 
Wulloks), die vrij toegankelijk is, voor 
alle inwoners.
Bart Castelein trok van 1995 tot 
1997 met een videocamera door 
het toenmalige Zaïre. Hij bezocht 
389 missionarissen op 145 missiepos-
ten, en maakte de machtswissel 
Mobutu–Kabila mee. Na een reis 
van anderhalf jaar belandde hij op 
beschuldiging van spionage in de 
gevangenis en werd vervolgens 
het land uitgezet. In 2009 werd 
het beeldmateriaal van deze reis 
uiteindelijk gedigitaliseerd tot een 
unieke clandestiene documentaire 
Congo/Zaïre: de film!
Bart Castelein zal zelf aanwezig zijn 
en zijn film toelichten. Na de verto-
ning is er gelegenheid om met hem 
na te praten in de foyer. Schrijver, 
dichter, columnist Bernard Dewulf 

over Congo/Zaïre: “Het is oprecht 
een heel mooie, ontroerende film. 
Hoe je dat land, die mensen, hun 

hoop en wanhoop, hun vrolijke 
schamelheid, hun lachend fata-
lisme portretteert: prachtig.”

Op initiatief van schepen Jan Loones en aansluitend bij de herdenkingen rond 50 jaar “indépendance” vertoont 
wereldfietser en eigenzinnige BV Bart Castelein op woensdag 23 juni om 19.45 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn film: 
Congo/Zaïre: de film! Gratis toegang.

Zin in een dagje uit..?

Dinsdag 8 juni: Canterbury en 
Sandwich
• Opstapplaatsen: om 7 u. op de parking van de 

OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-bad; om 7.10 u. ter 
hoogte van het oud-gemeentehuis in Koksijde-
dorp; om 7.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in Oost-
duinkerke.

• Overzet met de ferry naar Dover (aankomst om 
10 u., lokale tijd)

• Naar Canterbury, wandeling langs de Stour, uit-
leg door de gids. De stad (35.000 inwoners) ligt in 
het graafschap Kent. Ze heeft een middeleeuws 
karakter en is bekend voor zijn kathedraal.

• Vrij middagmaal
• 15.30 u., aankomst in Sandwich en bezoek aan 

de prachtige tuin Secret Gardens
• Terug thuis om ca. 22.30 u. (lokale tijd)
• Prijs per persoon: 42 euro (busreis, ferry, gids, 

ingang tuin Secret Gardens, drinkgeld) of 47 euro 
(idem + scones, cream en jam)

Programma onder voorbehoud.
Belangrijk: neem uw identiteitskaart mee (ook kin-
deren), zonder geraak je Engeland niet in; ponden 
zijn ook aan te raden (1 pond= 1,12 euro).

Donderdag 17 juni: Parijs
info en inschrijvingen: dienst Toerisme, Erika Leuridan 
T 058 53 21 15, erika.leuridan@koksijde.be





Premie fietssloten
De dienst Veiligheid en Preventie wil ernstig werk ma-
ken van de fietsdiefstalproblematiek in Koksijde.
Daarom wil de dienst de aankoop van een degelijk 
(brom)fietsslot aanmoedigen door een premie toe te 
kennen. De premie bestaat al enkele jaren, maar be-
perkte zich tot fietssloten met een ART-keurmerk. Het 
nieuw reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 19 april, breidt de premie uit naar alle degelijke 
fietssloten.
De premie bedraagt de helft van de totale aan-
koopprijs met een maximumbedrag van 25 euro per 
persoon.
Alle inwoners en eigenaars van een tweede verblijf 
in Koksijde kunnen van deze maatregel genieten. Er 
kan wel slechts één premie aangevraagd worden per 
persoon, en er is een factuur of een kasticket nodig 
om de aankoop te staven.
De aanvragen worden gecentraliseerd bij de Dienst 
Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48 te Koksijde.

Gratis fietsgraveren
Er worden op regelmatige basis fietsgraveeracties 
georganiseerd op verscheidene locaties in Koksijde.
Tijdens het schooljaar kan u elke eerste en derde 

woensdag van de maand tussen 14 en 16 u. uw fiets 
laten graveren bij het politiecommissariaat, Zeelaan 
48. Op het kader van uw fiets wordt gratis uw rijksre-
gisternummer gegraveerd. Dit nummer is een unieke 
en zeer moeilijk te verwijderen code, die de politie in 
staat stelt snel de naam en het adres van de eige-
naar te achterhalen. Op deze manier kan de gevon-
den fiets gemakkelijk aan de eigenaar terugbezorgd 
worden. Doe dus steeds aangifte van fietsdiefstal bij 
de plaatselijke politiediensten!

Leenfietsen
Voor velen is de fiets onmisbaar: om naar het werk te 
fietsen, om boodschappen, naar school. Slachtoffers 
van fietsdiefstal staan daarom vaak voor een mobili-
teitsprobleem. Werd uw fiets gestolen, dan kan u als 
inwoner van Koksijde voor een periode van maximum 
2 maand gratis een fiets lenen bij de dienst Veiligheid 
en Preventie.
Doe eerst en vooral aangifte van de diefstal bij de 
lokale politie. Het pv-nummer is de voorwaarde om 
een fiets te kunnen lenen. Het onthaal stelt u zo snel 
mogelijk een fiets ter beschikking.

Meer info: dienst Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48.

Drie maatregelen tegen fietsdiefstal



erecommandant Daniël Vandenbus-
sche van de Koksijdse brandweer is 
op donderdag 13 mei in de leeftijd 
van 84 jaar in het Veurnse ziekenhuis 
overleden.

Daniël Vandenbussche (°Lombardsij-
de, 5 juli 1925) vervoegde op 23 
december 1955 als onderluitenant de 
brandweer nadat hij met succes de 
cursussen voor officier had gevolgd. 
Op 1 januari 1961 werd hij in de 
graad van luitenant aangesteld tot 
bevelhebber, na het eervol ontslag 
van commandant Oscar Vandamme. 
Twee jaar later werd hij bevorderd tot 
kapitein-dienstchef.
Hij trok de strakke lijn van zijn voor-
ganger door, zij het op humane en 
vriendschappelijke wijze. Hij was ge-
dreven, maar kende de gave om zijn 
manschappen op een zachtaardige 
manier te motiveren. Hij werd door hen 
dan ook op handen gedragen.
Na de samenvoeging van de ge-

meenten Koksijde en Oostduinkerke, 
bleven de twee brandweerposten be-
houden, maar Vandenbussche werd 
wel aangesteld tot dienstchef van heel 
het korps. Ook in deze nieuwe situatie 
slaagde hij erin de scherpe kantjes 
af te ronden. Op 1 februari 1984 ver-
leende de gemeenteraad hem eervol 
ontslag wegens gezondheidsredenen.
Beroepshalve was hij vanaf 31 januari 
1948 tekenaar van de gemeentelijke 
technische dienst, waarvan hij in 1981 
hoofdtekenaar was tot zijn pensioen 
op 1 augustus 1985.
Uit zijn huwelijk met Stella Hoornaert 
werden drie kinderen geboren: Dirk, 
Luc en Anne. De uitvaart vond plaats 
op vrijdag 21 mei in de O.L.V. Ter Dui-
nenkerk.

Openbare bibliotheek

Reisgidsen
De bibliotheek heeft grondig gewied 
in zijn collectie reisgidsen, en beschikt 
ook over enkele mooie nieuwe exem-
plaren. Wie een reis of een uitstap 
plant, vindt er zeker zijn gading.

De keuze van…
Dit keer staat de keuze van Pascal 
Mares in de kijker. Hij selecteerde zijn 
10 graag gelezen werken en stelt ze 
graag aan u voor. Pascal is de enige 
mannelijke collega in de bibliotheek 
en is vooral verantwoordelijk voor de 
invoer van de nieuwe boeken voor 
volwassenen.

Grasduinen met en 
in de bibliotheek
Op zaterdag 12 juni organiseert de bibliotheek om 14.30 u. 
een geleide natuurwandeling “grasduinen” op het strand 
en in de duinen. Na de wandeling, om 16.30 u. kan men in 
de bieb nog even verder grasduinen in het boekenstandje 
met natuurboeken. Deze activiteit is onderdeel van het 
feestjaar “De bieb van 10 tot 10: een programma om in 
te bijten” (zie www.bibliotheek.koksijde.be). Inschrijven is 
noodzakelijk.
Info en inschrijven: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53.

Van riskante blind dates en geheime boeken met explo-
sieve informatie tot levend ingemetselde skeletten en 
vermoorde ministers… De Zomer van het Spannende Boek 
bezorgt je de hele zomer lang weer klamme handen en 
slapeloze nachten! De bieb vulde zijn aanbod weer aan 
met een selectie spannende boeken. Huiver, ril en bibber 
onder de zon…
Een (wurg)greep uit de moordlijst: De vijand van Pieter 
Aspe, Jaloezie van Luc Deflo, Genesis van Karin Slaughter, 
Een duister domein van Val McDermid, Een plek onder de 
zon van Liza Marklund, In memoriam van Jeffrey Deaver.

zomer van het 
Spannende Boek

erecommandant Koksijdse brandweer
Daniël Vandenbussche overleden



Buurtinformatienetwerken en politie 
bestrijden criminaliteit en overlast

In een BIN staat wederzijds informatie uitwisselen tussen de 
politie en de BIN-medewerkers centraal via een communi-
catieplan.
Voorbeelden van Bin naar politie:
Een persoon die tijdens de nacht rondhangt in een  
villawijk en daar helemaal niet thuishoort, iemand geeft 
zich uit voor een medewerker van de watermaatschappij, 
maar is dat duidelijk niet. De politie evalueert de inlichtin-
gen en brengt, indien nodig, alle BIN-leden op de hoogte.
Voorbeeld van politie naar Bin:
De politie heeft weet van een gestolen voertuig dat ge-
bruikt werd bij een ramkraak. Gezien het mogelijk is dat het 
gesignaleerde voertuig opnieuw in de streek kan toeslaan 
zal de politie het lokale BIN inlichten. BIN-medewerkers 
hebben evenwel geen enkel privilege tegenover andere 
burgers. Het inschakelen van het netwerk is een stimulans 
tot het nemen van preventieve maatregelen en een aan-
zet tot een verhoogde graad van waakzaamheid.

Diverse Bin’s
Een BIN wordt opgericht op initiatief van de burger. De 
mogelijkheid bestaat ook om een BIN voor Zelfstandige 
Ondernemers (BIN-Z) of andere sectoriële BIN’s (BIN-Haven, 
BIN-Z apothekers, BIN-Z marktkramers,…) op te richten. 
Voor de organisatie en de dagelijkse opvolging van een 
BIN wordt een BIN-coördinator aangesteld onder de BIN-
leden. De politie van haar kant duidt een gemandateerde 
politiebeambte aan die het aanspreekpunt vormt van de 
BIN’s binnen de politiezone.
FOD Binnenlandse Zaken zorgt voor de nodige omkade-

ring. Een BIN wordt pas officieel erkend als het beschikt 
over een door Binnenlandse Zaken goed bevonden char-
ter dat ondertekend werd door de betrokken partijen (bur-
gemeester, korpschef, gemandateerde politiebeambte en 
BIN-coördinator).

Hoe verloopt de communicatie?
Elk BIN-lid, dat een verdachte gedraging of situatie 
opmerkt, of getuige of slachtoffer is van een misdrijf 
contacteert de politie via 101 (112) of rechtstreeks via 
058 53 30 00. De politie oordeelt of een bericht relevant is 
en kan de informatie verspreiden volgens het communi-
catieplan. Een dringend bericht wordt via SMS en e-mail 
naar de BIN-leden verstuurd. Een niet dringend bericht of 
preventieve tips worden enkel via e-mail overgemaakt. 
Voor het verzenden betaalt u via de BIN-coördinator aan 
de provider van het BIN-net een abonnementsgeld van 12 
euro per jaar voor maximum 25 berichten. In 2009 werd dat 
maximum ruimschoots overschreden want er werden een 
80-tal berichten verzonden. De meerkost wordt door de 
politiezone bekostigd.
De PZ Westkust heeft thans 6 BIN’s, waaronder 3 voor zelf-
standigen (BIN-Z) met in totaal 350 leden.

Contact
Wil u lid de worden van een BIN of een nieuw BIN oprich-
ten, contacteer dan gemandateerde politiebeambte: 
com. Christa Debruyne, T 058 53 30 00,  
christela.debruyne@politiewestkust.be

Burgers zijn een belangrijke partner om veiligheid te garanderen. Via de buurtinformatienetwerken (BIN) in onze 
politiezone wordt dat partnership concreet gemaakt.
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nieuw station tegen 
januari 2012..!

Koksijde kan een nieuw stationsge-
bouw best verantwoorden want 
het huidige gebouw, een voor-
malige bunker, is achterhaald op 
het vlak van dienstverlening. Het 
staat bovendien te dicht tegen 
de sporen waardoor het eigenlijk 
onmogelijk is om het perron te 
verhogen om het op- en afstap-
pen gemakkelijker te maken. Het 
nieuwe gebouw zou opgericht 
worden volgens de principes van 
passiefbouw, met comfortabele 
wachtruimtes en duidelijke infor-
matie voor de reizigers.

Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “De bedoeling is om er 
uiteraard ticketverkoop en sanitair 
in onder te brengen, maar ook 
een horecazaak, maar dan vooral 
gericht naar de reizigers. Dus geen 
gewoon café zoals nu. De wacht-
zaal en verbruikersruimte zouden 

in elkaar moeten overlopen, zoals 
in grotere stations. We willen in 
de nabijheid ook een fietsenstal-
ling bouwen, met fietsverhuur. De 
gelagzaal zal waarschijnlijk uitbe-
steed worden, en de ticketver-
koop zal uiteraard gebeuren door 
de NMBS en De Lijn zelf. Maar het 
valt te verwachten dat de uitbater 
van de gelagzaal ook wat eerste-
lijnsinfo aan reizigers zal moeten 
kunnen geven.”

omgeving
Het project besteedt ook veel 
aandacht aan de omgevingswer-
ken. Voor het nieuwe station komt 
een plein dat als het ware één 
groot perron wordt zodat de rei-
ziger duidelijk kan zien waar hij/zij 
naartoe moet. Nog anders gezegd 
een knooppunt waar overstappen 
van bus, trein, auto, taxi… vlot en 
naadloos moet kunnen verlopen. 

Uiteraard wordt ook de parking 
volledig vernieuwd. Op vraag 
van stad Veurne blijft de parking 
achter het huidig stationsgebouw 
voorlopig behouden.
De raming van de omgevingswer-
ken bedraagt ca. 1,3 miljoen euro. 
Daarvan wordt een deel betaald 
door Infrabel, nl. een strook van 4 
m vanaf de sporen. In het kader 
van het Sinntropherproject (Euro-
pees Interreg-IV-B-NWE-program-
ma) is een subsidie van iets meer 
dan 275.000 euro voorzien. Voor 
het stationsgebouw zelf is er nog 
geen raming omdat het ontwerp 
nog niet definitief is.

Ringweg en tram
De inplanting houdt zeker ook 
rekening gehouden met een mo-
gelijk toekomstige ringweg tussen 
het Veurnse sportpark en de Ten 
Bogaerdelaan. Er was ook overleg 
met het Agentschap Wegen en 
Verkeer i.v.m. de aansluiting op de 
Ten Bogaerdelaan.
Wat de doortrekking van de tram 
betreft worden momenteel diverse 
tracés bestudeerd. Één van die 
tracés loopt via station Koksijde. 
Het ontwerp van de nieuwe sta-
tionsomgeving laat zonder grote 
moeilijkheden of aanpassingen 
ook de toekomstige tram toe.
Op het gemeentelijk jaarbudget 
staat de realisatie van een nieuw 
station en omgeving ingeschreven 
zodat de bouw in principe nog 
in 2010 kan starten. Ontwerpers 
voor het station zijn de architecten 
Geldhof–Decoene, voor de om-
geving Studiebureau Plantec. Bij 
de uitvoering komt er ook wel een 
knipoog naar beroemde schilde-
rijen van Paul Delvaux.

ons gemeentebestuur investeert in de nabije toekomst in een nieuw stationsgebouw en –omgeving aan de 
Sint-idesbaldusstraat. Het is geen project van de nmBS, want het huidige stationsgebouw is immers eigendom 
van Koksijde. Bovendien ligt het op grondgebied Veurne waarmee onze gemeente een erfpachtovereenkomst 
heeft. Het toekomstig project is eerder bescheiden van omvang, maar wel heel functioneel. Streefdatum voor 
ingebruikneming is het wK Cyclocross in januari 2012.

Het station Koksijde wordt binnen afzienbare tijd afgebroken en volledig nieuw gebouwd.



GEBOORTEn
Alexander Descamps
Mechelen, 2 april, 
zoon van Kurt en Wendy Hen-
drickx uit Oostduinkerke
Tenzin Boúúaert
Veurne, 4 april, 
zoon van Peter en van Kim De 
Batselier uit Oostduinkerke
Louis Decock
Veurne, 5 april, 
zoon van Manolito en Katia 
Verschaeve uit Oostduinkerke
Alessandro Unali
Bergen, 6 april, 
zoon van Massimo en Céline 
Cauchie uit Koksijde
Jules Declerck
Oostende, 8 april, 
zoon van Geoffrey en Odile 
Lequeux uit Koksijde
Maxine Van Leuven
Veurne, 8 april, 
dochter van Bart en van Stefa-
nie Bruneel uit Oostduinkerke
Amber Dehaene
Veurne, 12 april, 
dochter van Pieter en Hannelore 
Dejonghe uit Oostduinkerke
Benoit De Backer
Oostende, 20 april, 
zoon van Karel en van Nele 
Bonhomme uit Oostduinkerke
Marie Medland
Veurne, 28 april, 
dochter van Tom en van Karo-
lien Luca uit Oostduinkerke

Felix Goethals
Veurne, 8 mei, 
zoon van Tuur en van Tine  
Castelein uit Oostduinkerke

HUWElIJKEn
Bernard Peirs uit De Panne 
en Stephanie Maere uit 
Koksijde (10 april)
Marc Vanderhaeghen uit 
Gent en Rika Eylenbosch 
uit Koksijde (15 april)

Patrick Smets en Véro-
nique Adriaens, beiden uit 
Koksijde (17 april)
Miguel Deklerck en Ga-
briela Ceballos Gomez, 
beiden uit Koksijde (19 april)
Christof Ballieu en Lobke 
Zwertvaegher, beiden uit 
Koksijde (23 april)
Lieven Tallieu en Els De 
Jonghe, beiden uit Koksijde 
(1 mei)
Marc Masure en Maria 
Mutton, beiden uit Koksijde 
(7 mei)
Fabrice Delcroix en Eli-
sabeth Ciraudo, beiden uit 
Koksijde (8 mei)
Patriek Elebaut uit Koksijde 
en Sandy Verdeyen uit 
Zemst (8 mei)

OVERlIJDEnS
Jean-Michel Moncarey 
83 jaar
echtgenoot van Marie-Louise 
Devos 
Claire Blondeel - 81 jaar
weduwe van Luciaan Alleman
Jeanne Puystiens - 92 jaar
weduwe van Victor Janssens
Guillielmus Snijders – 
84 jaar
Christine Moens - 50 jaar
Prosper Vanmeeteren - 
94 jaar
weduwnaar van Maria Van-
clooster
Godelieve Bultynck - 
79 jaar
weduwe van Ferdinand  
Depuydt
André Vandorpe - 95 jaar
echtgenoot van Simonne 
Boquet
Joseph Wijnen - 81 jaar
echtgenoot van Renée  
Degrave
Georges Van Ransbeeck 
- 69 jaar
Zulma De Ro - 88 jaar
weduwe van Albertus Bilterijst
Madeleine Simoen - 
92 jaar
weduwe van Michel Vandaele
Henri Vermeersch - 
88 jaar
weduwnaar van  
Paula Comeyne

Jacqueline Dehaene - 
87 jaar
echtgenoot van Jozef Cailliau
André Bronckaers - 
80 jaar
echtgenoot van Celine Heeren
Anne Vancamp - 51 jaar
echtgenote van Patrick Calle
Elisabeth Bertens - 89 jaar
weduwe van Frederik Van 
Moorsel
Roland Delobel - 82 jaar
Clebert Saelens - 70 jaar
echtgenoot van Elisabeth 
Arteel
Auguste Desfrennes - 
88 jaar
echtgenoot van Marguerita 
Marteel
Willy Boeve - 85 jaar
echtgenoot van Cecile  
Fontaine
Paule Barroios - 87 jaar
André Van Aelst - 64 jaar
echtgenoot van Christiane 
Goedgezelschap
Henriette Deman - 71 jaar
echtgenote van Carolus De 
Meyer
Monique Berquin - 74 jaar
Jean-Pol Deschamps - 
71 jaar
echtgenoot van Noëlle Ferir
Gilbert Antoine - 62 jaar
François Van den Eyn-
den - 71 jaar
Nicole Caron - 61 jaar

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Fiets mee met wereldfietsers
nicole en ingrid op 23 juni!
Wereldfietsers Nicole Dierckx en Ingrid De Wilde komen na 
100.000 km fietsen, dat is 6 jaar lang doorheen 55 landen, 
terug naar huis. Via de Vlaanderen Fietsroute fietsen ze de 
laatste dagen van Poperinge naar thuisstad Antwerpen. 
In elke stad en gemeente waar ze passeren, mobiliseren 
ze het bestuur om een eindje met hen mee te rijden. In 
Koksijde neemt eerste schepen Jan Loones de honneurs 
waar op 23 juni. Hij fietst mee tot Sunparks, waar Nicole en 
Ingrid zullen overnachten.
Iedereen die hun doortocht niet wil missen, kan meefiet-
sen met Nicole en Ingrid! Afspraak op 23 juni om 15.30 u. 
langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke op het kruispunt 
van de Conterdijk met de Burgweg, ter hoogte van de 
voetgangersbrug. Door enthousiast mee te fietsen, heet je 
ze welkom thuis!
In 1990 volgden ze de voetsporen van Marco Polo en  
reden ze met de fiets naar China. Dat fietsavontuur, één 
jaar, beviel hen zo goed dat ze in 1994 voor de tweede 
maal vertrokken. Ditmaal bleven ze vierenhalf jaar weg. 
Hun avonturen penden ze neer in twee boeken:  
14.895 km met de fiets naar China en De fietskuren van 
Nicole en Ingrid.
Info: globetrappers@hotmail.com en 
www.nicole-ingrid.cjb.net

Wereldfietsers Nicole en Ingrid op de koudste plaats ter wereld:  
-71°C in Siberië



openbare werken: Stand van zaken
n34 2de en 3de fase:
Ster der Zee tot Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half 
september 2009 een aanvang en zullen normaliter 
tot maart 2012 duren.

A) De fase (tussen de Bliecklaan en de Kursaallaan, 
kant zuid) is weer open voor het verkeer.

B) Na de paasvakantie werd gestart met de aanleg 
van het regenwaterriool met bijkomend bufferstel-
sel in het gedeelte tussen de Zeepannelaan en de 
Pannelaan (ter hoogte van de serviceflats Diga 
Verde). Weldra is dit deel ook afgewerkt.

Planning najaar 2010/voorjaar 2011
Het vervolg van het project wordt verdeeld in 4 fasen 
om de hinder voor de aangelanden zoveel mogelijk 
te beperken. Nochtans worden de zaagsneden in 
één keer over de vier volgende fasen uitgevoerd.

A) Deel Koninklijke Prinslaan (Ster der Zee)-Bliecklaan: 
start op 4 oktober, weer open voor het verkeer op 
23 december

B) Deel Koninginnelaan (kruispunt niet inbegrepen)-
Kon. Prinslaan (Ster der Zee): aanvang op 8 novem-
ber, tot half december aanleg van de nutsnetten 
waarvoor enkel de zijkanten moeten opgebroken 
worden. Tijdens de kerstvakantie weer toegankelijk 
voor het verkeer. De volledige opbraak is voorzien 
op 10 januari 2011. Einde van de werken, tegelijk 
met fase C, tegen eind maart 2011.

C) Deel tussen Meesjesweg en Koninginnelaan (kruis-
punt inbegrepen): aanvang 10 januari 2011 en 
voltooiing eind maart 2011.

D) Centrum Sint-Idesbald, m.a.w. deel tussen de 
Vanhouttelaan/Christiaenlaan-Meesjesweg/Oos-
tendelaan, en de aansluitende stukjes weg van de 
Strandlaan: vanaf 8 november, tot half december

Spoorvernieuwing tussen Oostduin-
kerke en Nieuwpoort-bad
Ongeveer half juni zal de vernieuwing van het zuid-
spoor tussen de Barkenstraat en de Paardenvissers-
weg klaar zijn. Half september wordt dan gestart 
(kant zuid) tussen de Paardenvissersweg tot een eind 
in Nieuwpoort-bad. In het voorjaar 2011 volgt op het-
zelfde tracé de kant noord.

Overzicht van de overige fasen
• Vernieuwen van het noordspoor tussen de Dorlodot-

laan en IJslandplein (van 10 januari tot de paasva-
kantie 2011).

• Zelfde traject, kant zuid (van na de paasvakantie 
tot 15 juni 2011).

Rioleringsdossier Strand-
jutterslaan en naburige 
straten in oostduinkerke
Per 1 juni is de aannemer volop bezig met de af-
werking van de Zeeraketstraat, Baron Empainlaan, 
Zeemansdreef en Strandjutterslaan.

De slechte toestand van een deel van de riolering 
van de Pirschlaan is dermate slecht, dat de gemeen-
teraad besliste om ook dit stuk riolering te vernieu-
wen. Hierdoor zal dit gedeelte maar tegen de grote 
vakantie kunnen afgewerkt worden, met openstel-
ling voor het verkeer. Na de zomer worden dan de 
overige delen begonnen, nl. Mooi Verblijflaan en 
Narcissenlaan.

De heraanleg van de Sloepenlaan in Sint-Idesbald was één van de 13 projecten van dit gezamenlijk dossier. Waar er vroeger een nogal verwar-
rend vijfarmenkruispunt was, is nu een mooie en veilige rotonde aangelegd.

VRAGen?
n34@KoKSiJDe.Be 
oF T 058 53 34 35



Diverse kleine werken
Van dit gezamenlijk dossier dienen nog volgende 
delen te worden uitgevoerd:

• myriamweg: de afwerking is volop bezig in juni. 
Einde voorzien half juni.

• Schoolomgeving Fastenaekelslaan: er wordt gestart 
met de opbraak van de bermen, zodat voor het 
bouwverlof de nutsleidingen vernieuwd kunnen 
worden. Na het bouwverlof start de aannemer dan 
met de heraanleg van de Fastenaekelslaan. Einde 
van deze werken eind september.

• Kunstenaarsstraat: uitvoering na de zomer.

• Arthur Frerelaan, gedeelte Schoonverblijfstraat: 
uitvoering na de zomer.

Pylyserlaan en  
Van maldeghemstraat
In juni is de aannemer volop bezig met de afwerking van 
de delen Van Maldeghemstraat en het gedeelte Pylyser-
laan tussen Westhinderstraat tot de Vissersstraat.

Tijdens de zomer wordt er gewerkt ter hoogte van het MPI.

Na de zomer vat het deel aan vanaf de Groenstraat 
richting MPI. Pas in oktober wordt dan het deel Zee-
laan (kruispunt incl.)-Groenstraat aangelegd.

Ter Duinenlaan
De bevolking werd op 6 mei tijdens een infovergade-
ring over het project en de planning uitgebreid voor-
gelicht. De planning is als volgt. De uitvoering begint 
op 1 september. Er zijn drie fasen.

• In de eerste fase wordt de volledige noordzijde 
uitgevoerd. De werf zal starten t.h.v. het Kerkplein 
en vorderen richting Koninklijke Prinslaan. Het ver-
keer zal ongehinderd over de zuidzijde van de Ter 
Duinenlaan (kant cinema) kunnen rijden. Het doel 
is om de volledige noordkant af te hebben tegen 
Pasen 2011.

• In de tweede fase wordt de zuidzijde (kant cinema) 
uitgevoerd. Het verkeer zal in beide richtingen ge-
bruik kunnen maken van de nieuwe rijweg aan de 
noordkant. Er wordt naar gestreefd om zoveel mo-
gelijk van de zuidzijde afgewerkt te hebben tegen 
het bouwverlof 2011.

• Tot slot wordt in een derde fase de volledige markt 
en de Gladiolenlaan aangepakt. Vandaag wordt 
vooropgesteld om deel in september 2011 te star-
ten in de hoop ermee klaar te zijn tegen eind 2011.

Op het traject van de nieuwe buslijn 69 werden op talrijke plaatsen nieuwe comfortabele opstapperrons aangelegd,  
zoals bv. in de Leopold II-laan en de Kinderlaan in Oostduinkerke.

De Rozenlaan in Oostduinkerke kreeg ook een nieuw kleedje aange-
meten. Er is o.m. een nieuwe veilige rotonde.



Domein Decuypere wordt mooi 
zonnebloemparkje
Op voorstel van het ACW Koksijde, 
en met akkoord van het schepencol-
lege, zal de vrijgekomen ruimte van 
het vroegere huis Decuypere op de 
hoek van de Dorpsstraat en de Toe-
komstlaan in Oostduinkerke, met 1500 
zonnebloemen beplant worden. Het 
betreft een terrein van 480 m2. Ides 
Leys, hoofd van de gemeentelijke 
beplantingsdienst, ontwierp een plan 
in strakke vormgeving.

De actie loopt onder de naam Plant 
de zon in je gemeente.

Zonnebloemen zijn hoog en sterk, 
en aldus een symbool van duur-
zaamheid. Ze groeien gemakkelijk 
en hebben daar vooral de zon voor 
nodig. De bloemen hebben een flinke 
groeisnelheid, ze bloeien van juli tot 
oktober. Elk deel van de zonnebloem 
kan men na uitbloeien hergebrui-
ken, bv. om zonnebloemolie van te 
maken. De zaden kan men pellen en 
opeten, de bloemknoppen kan men 
rauw eten of stomen. Van de stengels 
wordt brandstof gemaakt.

Wie bio zegt, denkt meestal 
eerst aan groenten en fruit. Maar 
ook alle andere voedingsmid-
delen kunnen biologisch zijn: 
melk, vlees, vis, eieren,… Al 
die bioproducten kunnen nog 
eens verwerkt zijn. Dus vind je 
ook biologisch brood, ijs, kaas, 
pizza’s, jam, vruchtensappen, 
koffie, bier. Het bio-aanbod is 
ruim en volwaardig. Ook het 
aantal verkooppunten van bio 
neemt gestaag toe.

Vijf redenen om voor bio te 
kiezen:
1. Biologische producten zijn 
puur en vol van smaak. Ze 
bekoren door hun kwaliteit en 
authenticiteit.
2. Deze producten zijn de vrucht 
van een zorgvuldig proces dat 
start bij een vruchtbare bodem 

of een gezond dier. Bio leidt tot 
producten met een hoge voe-
dingswaarde.
3. Bio gebruikt geen kunstmest of 
pesticiden. Via vruchtwisseling, 
natuurlijke bemesting en biologi-
sche bestrijding houdt de boer 
zijn grond vruchtbaar én zuiver. 
Een ideale voedingsbodem voor 
sterke en veerkrachtige granen, 
gezonde groenten en fruit en 
een gevarieerde fauna en flora.
4. Biologische dieren kunnen vrij 
naar buiten, eten voedzaam 
biologisch voer en krijgen de 
tijd om te groeien in een ruime 
zonverlichte stal.
5. Onze voedselproductie is een 
mondiale aangelegenheid met 
invloed op het milieu, op het 
leven van boeren hier en in het 
zuiden. Bio streeft naar een toe-
komst voor iedereen, wereldwijd.

De producten met het Bio-garantie-
label worden een vertrouwd beeld 
in de winkelrekken. Al deze produc-
ten worden volgens de Europese 
normen voor biolandbouw en – 
voeding geproduceerd. Er zijn 
strenge controles.

Info en activiteiten:  
www.bioweek.be

Doe de bioweek van 5 tot 13 juni



Twee Koksijdse bouwprojecten
bekroond in kust-wedstrijd
Voor onze gemeente was de eerste editie van de architectuurprijs van de Kust, ArK#01, bijzonder geslaagd. Twee 
Koksijdse projecten vielen in de prijzen: het appartementsgebouw De Periscoop in de Strandjutterslaan en het 
ontwerp voor een nieuw openluchtzwembad op het strand van oostduinkerke.

De eerste editie van de architectuurprijs van de Kust, 
ArK#01, is een organisatie van vzw Oostende Werft en het 
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer met de steun van 
het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), de Vlaamse over-
heid en de provincie West-Vlaanderen.

De prijsuitreiking vond plaats op donderdag 29 april in hotel 
Royal Astrid te Oostende op een studiedag over kustarchi-
tectuur met als thema (Beeld)kwaliteit aan de Kust: tussen 
behoud en ontwikkeling.

De ArK#01 wordt toegekend aan een ontwerp van een 
project of een ontwerpend onderzoek, opgemaakt tus-
sen 2006 en heden, dat zich onderscheidt als kwalitatief 
voorbeeld.

Het openluchtzwembad
Er is ook een prijs voor innovatieve projecten uitgereikt. En 
die gaat naar een ontwerp voor een nieuw openlucht-
zwembad op het strand van Oostduinkerke. Maar dat 
raakte niet verder dan de tekentafel. “Tijdens de proce-
dure voor de aanstelling van een architect voor de nieuw-
bouw van het zwembad heeft de Vlaamse overheid beslist 
om het strandgebouw te beschermen als monument, 
waardoor het ingediende ontwerp eigenlijk niet meer uit-
voerbaar was”, aldus ingenieur Siska Stockelynck van onze 
gemeentelijke technische dienst.

Beide prijzen werden uitgereikt door bestendig afgevaar-
digde Guido Decorte, ook gemeenteraadslid in Koksijde.

De Periscoop
In de categorie nieuwe bouwprojecten koos de jury voor 
het appartementsblok De Periscoop in de Strandjutterslaan 
te Oostduinkerke. Deze residentie van bouwheer Rietveld 
Projects en architecten Govaert/Vanhoutte kreeg eerder 
dit jaar al de Koksijdse Architectuurprijs 2009 in de catego-
rie nieuwbouw meergezinswoningen.

Het winnende ontwerp voor een nieuw zwembad wordt niet uitgevoerd omdat de overheid delen van het huidig zwembad als monument 
heeft beschermd. Het ontwerp en deze foto zijn van de hand van Dierendonck Blancke architecten – L.U.S.T. architecten.

De nieuwbouw Periscoop aan de Strandjutterslaan in Oostduinkerke.



inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval

  zone 1 (rood)

Toeristische zone bij de zeedijk tot 
en met Koninklijke Baan / Albert 
I-laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag, don-
derdag en zaterdag. Opgelet, 
belangrijke wijziging: sedert april 
zijn er op zondag geen ophalingen 
meer van restafval!

PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 10 
en 24 juni
Papier en karton: dinsdag 1 
en 29 juni
GFT: elke dinsdag

  zone 2 (groen)

Centraal deel van de badplaat-
sen, strook onder Koninklijke 
Baan / Albert I-laan
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 10 en 
24 juni
Papier en karton: woensdag 2 
en 30 juni
GFT: elke woensdag

  zone 3 (blauw)

zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdag 11 en 25 juni
Papier en karton: donderdag 3 juni
GFT: elke woensdag

  zone 4 (oranje)

Koksijde-dorp en westelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
Koksijde-dorp tot aan Oostduin-
kerke-dorp)
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 9 
en 23 juni
Papier en karton: vrijdag 4 juni
GFT: elke donderdag – uitgezon-
derd OLH Hemelvaart donderdag 
13 mei geen ophaling, wel op 
woensdag 12 mei

  zone 5 (geel)

Wulpen en oostelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan 
nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 9 
en 23 juni
Papier en karton: dinsdag 1 
en 29 juni
GFT: elke vrijdag

Actie afvalarm 
winkelen: winnaar 
van de maand 
In de voorbije maand mei 
werd mevrouw Denise Pinte 
gespot met de boodschap-
pentas in de hand. Ze wint 
hierdoor aankoopbonnen 
van plaatselijke handelaars. 
De dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling wenst haar van 
harte proficiat!

Sinds het begin van 2010 is de ge-
meente in vijf nieuwe afvalzones in-
gedeeld. Voor sommige inwoners is 
het even aanpassen: de ophalingen 
kunnen immers op een andere dag 
plaatsvinden dan voorheen. U vindt 
alle correcte ophaaldata van uw 
zone terug in de afvalkalender.

Hou deze afvalkalender goed bij 
zodat u uw afval op de juiste dag 
aan uw deur plaatst. U vindt de 
data ook op de gemeentelijke 
website (www.milieu.koksijde.
be/ophaaldata). Hieronder de 
ophaaldata voor mei.

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor 
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond 
vòòr de ophaling na 21 u. (op-
haling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaat-
sen de avond vòòr de ophaling 
na 21 u. (ophaling tussen 6 en 
22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en 
8 u.



Het gras moet gemaaid, het onkruid gewied, de 
tuinresten nog afgevoerd naar het containerpark… 
nog zoveel werk te doen. wist u dat het ook anders 
kan? U kunt immers het stukje gazon in de voortuin 
vervangen door bodembedekkers.

Ze creëren net als gras een open ruimte, maar 
vragen niet om wekelijks, zeven maanden lang, een 
trimbeurt te ondergaan, en ze zadelen u niet op met 
die vochtige massa maaisel waar u niet altijd plaats 
voor hebt.
Bent u bezorgd dat die wekelijkse trimbeurt verandert 
in een wekelijkse wiedbeurt? Een fijn laagje compost 
op de open plekken onderdrukt uw onkruid, houdt 
de bodem vochtig en fleurt uw planten op.
Deze twee tips brengen de kringloopgedachte in 
uw tuin: u voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze. Er 
zijn nog meer kringlooptechnieken: planten kiezen 
die zich goed voelen in uw tuin, resten omtoveren in 
zwart goud… De compostmeesters vertellen het u 
tijdens de activiteiten van juni Compostmaand.
Info: www.junicompostmaand.be.

Compostnamiddag op 5 juni
Met steun van de Vlaamse overheid organiseert de 
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling op zaterdag 
5 juni van 13.30 tot 16 u. op het gemeentelijk contai-
nerpark de gebruikelijke compostdag. U wordt er 
overspoeld met praktische tips. Er is ook een kring-

loopwedstrijd met als eerste prijs een compostvat vol 
tuingereedschap ter waarde van 250 euro! Ook gratis 
tombola, drankje en zakje compost voor bezoekers.
Programma:
- Voorstelling door een gediplomeerd compostmees-
ter: hoe composteren, wat kringlooptuinieren?
- Infostanden: Ecotuinteam in Koksijde, FSC-hout, 
streekeigen groen, compost en Co, gifvrij tuinieren
- Het kruidenhoekje
- Balkonpotten in originele combinaties
Voor de kinderen is er “Kriebelbeestjes onder de 
loep” en “Kruidjes fijn voor groot en klein” (proef- en 
doe-stand).
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 
T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Juni compostmaand:
plant uw tuin vol vrije tijd!

In het kader van het project Springplank wordt vanaf maandag 14 juni in het 
Duinenhuis de cursus “Duinenhuis Doestations” georganiseerd. Deze cursus 
is bedoeld om kinderen van 9 tot 14 jaar de natuur en het milieu aan zee te 
leren ontdekken.

Het project Springplank is een samenwerking onder vier organisaties: de 
gemeente, de provincie, vzw Horizon Educatief en het Kust Actie Plan. Een 
onderdeel van Springplank is de ontwikkeling van doestations, en een cursus 
daarover. In die cursus leer je niet alleen hoe je met het geheel aan de slag 
kan, maar je krijgt ook tips om kinderen bij natuur en milieu te betrekken.
Om de cursus te volgen is geen voorkennis nodig. Interesse voor de natuur 
en met het jonge volkje op ontdekkingstocht willen gaan, zijn wel vereist! Na 
de cursus ben je voldoende gewapend om zelf een groep in het Duinenhuis 
te begeleiden.
De cursus vindt plaats in het Duinenhuis zelf, Bettystraat in Koksijde, op de 
maandagen 14, 21 en 28 juni van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. Inschrijven tot 
maandag 7 juni, gratis. Het Duinenhuis ligt diep in de duinen en er is geen 
parking. Een avontuur op zich.
Info: T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be

Doestations in het Duinenhuis



1. Samenwerken met de natuur = 
een arbeids- en afvalarme tuin

2. De juiste plant op de juiste 
plaats

3. Rekening houden met de groei-
dynamiek van planten

4. Een gelaagde begroeiing: 
verhoogde duurzaamheid en 
ecologische waarde

5. Draag bij tot het behoud & 
herstel van de kwaliteit van de 
natuur, het landschap, het milieu

6. De schoonheid van de natuur in 
je eigen tuin herontdekken

7. Het harmonieuze samenleven 
van mensen, planten en dieren 
in de hand werken.

ecotuinteam zoekt: m/v
Spreekt een ecologische tuin u wel 
aan, maar weet u niet goed waar 
te beginnen? Of wil u weten of u 
goed bezig bent? Sluit u dan aan 
bij het Ecotuinteam en laat de na-
tuur voor u werken.

Aldus zoekt men:

- minstens vijf deelnemers uit onze 
gemeente met interesse in ecolo-
gisch tuinieren

- die bovendien bereid zijn om hun 
tuin ter beschikking te stellen voor 
een bijeenkomst

- vijf eigen tuinen: zowel ecologische 
tuinen als tuinen waar men op eco-
logisch vlak nog nergens staat, zijn 
welkom.

wat krijgt u in ruil?
- gratis en deskundige begeleiding 

(in eigen tuin) tijdens deze tuinbe-
zoeken

- interessante vorming samen met 
andere deelnemers uit je buurt

- mogelijkheid om inspirerende tips 
en plantgoed uit te wisselen

De data van de bijeenkomsten 
worden vastgelegd na overleg met 
de deelnemers. Streefdatum eerste 
bijeenkomst: juni 2010.

Inschrijven kan tot 15 juni bij de 
dienst Milieu en Duurzame Ontwik-
keling (milieu@koksijde.be).

Meer info: http://www.velt.be

nieuw: ecotuinteam zoekt leden!
Genieten en plezier beleven aan wat de tuin te bieden heeft, dat is de bedoeling van een ecologische siertuin. 
Zo’n tuin is niet zomaar een verzameling planten, struiken en bomen. elk plantje en diertje heeft zijn eigen plaats, 
rekening houdend met de zeven principes van het ecologisch tuinieren.

ik kyoto 2010: samen naar het werk is leuker!
Ons gemeentebestuur Koksijde neemt deel aan de campagne “Ik kyoto”. Deze positieve actie van de 
Bond Beter Leefmilieu staat voor samen pendelen, fietsen, stappen, bussen of treinen naar het werk.
Onze gemeente gaat de uitdaging aan om zoveel mogelijk personeelsleden op de been te krijgen om 
van 1 juni tot 16 juli op een milieuvriendelijke manier naar het werk te pendelen. Dat kan te voet, per 
fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend. Zo sparen zij met z’n allen tonnen CO2 uit. Zij maken 
bovendien ook kans op een reeks tot de verbeelding sprekende prijzen!



Programma
- 14 u., voorstelling van 

de hondenpoepactie 
Honde-Beregoed-
Geen poep op de 
stoep

- 14.05 en 16 u., 
voordracht toneelgroep Kip van Troye

- 14.15 en 16.15 u., demo politiehonden  
door Jorn Claeys (met medewerking van de 
brandweer)

- 17.45 u., prijsuitreiking van de wedstrijd
Doorlopend: demo blindengeleidehonden door 
de Vrienden der Blinden, honden trimmen door 
Syntra West, medische info door dierenartsen, demo 
positieve gehoorzaamheidstherapie voor puppies 
door Hondenclub De Westhoek, foto-expo dierenasiel 
Ganzeweide, infostand dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling, straatanimatie toneelgroep Kip van Troye.

Hondentoiletten
Hondentoiletten leveren overal de beste 
resultaten op. De bodem is bedekt met een 
laagje zandkleurige dolomiet, die de urine 
volledig neutraliseert. De plaspalen verhinderen 
ook dat honden tegen gevels plassen. 

In onze gemeente zijn de hondentoiletten (bord 
met wit hondje) op volgende plaatsen gelegen.
- Sint-Idesbald: Pieterlaan, hoek Willem 

Elsschotlaan–Strandlaan
- Koksijde: hoek Prof. Blanchardlaan–Ster Der Zee, 

Steekspelstraat, Viooltjesperk, Zeedijk ter hoogte 
van de Vredestraat, Gaston Lejeunestraat,  
Middenlaan.

- Oostduinkerke: Zeedijk ter hoogte van het  
IJslandplein, Zeedijk ter hoogte van de 
Barkenstraat, Europaplein, Fairybankhelling–
strand, Zonneplein, Biedenkopflaan, 
Jacquetlaan, Duindistelpad, hoek 
Zuidwindhelling–Paardenvissersweg.

Op zaterdag 19 juni pakt de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling van 14 tot 18 u. op het Theaterplein in 
Koksijde-bad uit met een hondenpoepactie! Het is het 
startschot van een campagne met tal van activiteiten 
en met steun van de Vlaamse overheid. De baasjes 
kunnen mooie prijzen winnen in een wedstrijd, en voor 
elke aanwezige hond is er een hondensnoepje.

Geen hondenpoep op de stoep!



Algemene vergadering seniorenraad

Sportdriedaagse voor senioren

20ste lente-ontmoeting seniorendans

De jaarlijkse algemene vergadering van de seniorenadviesraad vindt plaats op zondag 6 juni om 10 u. in ’t  Oud 
Schooltje in Koksijde-dorp. Alle Koksijdse senioren, al dan niet lid van een seniorenvereniging, zijn op deze vergade-
ring welkom.

De voornaamste agendapunten: verslag over de werking van het voorbije jaar en voorstelling activiteiten voor 
het komende jaar / voorstellen van de nieuwe statuten / aanvaarding nieuwe leden / financieel verslag 2009 / 
woordje van schepen Greta Delie van seniorenbeleid / voordracht

De vergadering wordt besloten met een receptie.

maandag 14 juni
Geleide fietstocht met start om 14 
u. aan de zaal voor vloersporten 
(sporthal in Koksijde-dorp, achter 
het politiekantoor). De dag zelf 
inschrijven. Er wordt aan een rustig 
tempo gefietst. Na de tocht biedt 
het feestcomité Koksijde-dorp een 
drankje aan.

Dinsdag 15 juni
Geleide wandeling met vertrek 
om 14 u. aan de dienst Toerisme 
in Koksijde-bad. Na de tocht biedt 
het feestcomité Koksijde-dorp een 
drankje aan.

woensdag 16 juni
Pétanquetornooi om 13.30 u. in het 
gebouw Ameubla, hoek Leopold 
II-laan / Demeyerelaan) in Oost-
duinkerke- dorp. Er wordt gespeeld 
met ploegen van 3 spelers. Deel-
nemende ploegen (al gevormde 
tripletten) dienen zich vóór 11 juni 
in te schrijven bij Dorine Van Steer-
tegem, seniorenconsulent, ge-
meentehuis (T 058 53 30 72, dorine.
vansteertegem@koksijde.be). De 
seniorenadviesraad trakteert met 
een drankje. Org. seniorenadvies-
raad m.m.v. het gemeentebestuur 
en het feestcomité Koksijde-dorp.

De seniorendansgroep De Golfbrekers 
organiseert op donderdag 24 juni 
van 14 tot 17.30 u. in zaal Witte Burg in 
Oostduinkerke de 20ste lente-ontmoe-
ting voor seniorendans. De eerste ont-
moeting vond plaats ter gelegenheid 
van de kermis in Koksijde-dorp in 1990. 
Inmiddels is stichter Robert Ockerman 
al 20 jaar voorzitter.
Zes groepen nemen aan het festival 

deel: Koksijde, Westende, Nieuwpoort, 
Knokke-Heist, Diksmuide en Loppem. 
Ze brengen de volgende dansstij-
len: rumba, cha-cha, polka, tango, 
foxtrot, mambo, paso, doble, wals en 
quick-step.
Het publiek, overigens gratis toegang, 
kan ook meedoen aan de demo- en 
lijndansen.
Info: Gilbert Vercamer, T 058 51 23 97

oPenDeURDAG
Vrienden der Blinden
De Vrienden der Blinden organiseren op zaterdag 5 juni in hun opleidingscentrum 
voor blindengeleidehonden (Ganzenstraat in Oostduinkerke) vanaf 14 u. hun 
jaarlijkse opendeurdag. Het centrum bestaat 13 jaar. Het programma vermeldt: 
demonstraties met blindengeleidehonden, bezoek aan de accommodaties, op-
tredens van Jean-Pierre Faict, Gunther Vandentroost en Rudolf Stevens, tombola, 
standen van dierenasiel Ganzeweide en van Licht in het Duister (Rwanda).

Info: voorzitter Raymond Van Duüren, T 058 51 30 50



Op zondag 13 juni organiseert de gemeentelijke 
Sportdienst in samenwerking met de sportraad, de 
VVV en het feestcomité van Sint-Idesbald de 11de 
motortoertocht (ca. 220 km) in Frans-Vlaanderen. 
Vorig jaar schreven er 703 deelnemers in. Deze toeris-
tische rondrit wordt verreden op roadbook, met het 
zeer gebruiksvriendelijk bolletje-pijltjesysteem. Er is ook 
mogelijkheid om de route te downloaden op een 
Garmin GPS voor versies 9, 2008 en 2009.
Inschrijven kan van 8.30 tot 12 u. in de sporthal van 
Koksijde-dorp. De prijs bedraagt 5 euro voor de piloot 
en 3 euro voor de duozitter. Volgende zaken worden 
door de organisatie gratis ter beschikking gesteld: 
koffie en koffiekoek bij inschrijving en consumptie bij 
aankomst; een reuzetombola met voor 5.000 euro 
aan prijzen; een depannagedienst. Bovendien krijgen 
de 3 motorclubs met de meeste ingeschreven leden 
(met lidmaatschapskaart) een cheque van respectie-
velijk 300, 150 en 75 euro.

Twee zomersportkampen

11de motortoertocht in 
Frans-Vlaanderen

Trofee der sportverdienste
De sportraad organiseert de uitreiking van de Trofee der Sportverdienste en de huldiging van de 
sportlaureaten 2010 op vrijdag 25 juni om 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke.

In juli organiseren de sportdienst en sportraad 
twee zomersportkampen in de sporthal 
Hazebeek van Oostduinkerke voor kinderen van 
het derde tot het zesde leerjaar. Ook de kinderen 
die overgaan van het tweede naar het derde 
leerjaar en van het zesde leerjaar naar het 
eerste middelbaar kunnen deelnemen.

Sportkamp 1: van maandag 5 tot vrijdag 9 juli; 
sportkamp 2 van maandag 12 tot vrijdag 16 juli.
Op het programma: strand-, water- en omnisporten 
zoals golfsurfen, beachtennis, vlottentocht, 
sportkriebels in Jabbeke, beachsoccer, rafttocht, 
windsurfen,… en nog veel meer
Elke dag is er voor iedereen een drankje. Bij het 
afsluiten van de week ontvangt elke deelnemer 
een T-shirt. De deelnameprijs bedraagt 55 euro per 
sportkamp (verzekering, vervoer en sportmateriaal 
inbegrepen). Aan elke deelnemer wordt gevraagd 
een kopie van het zwembrevet van minstens 
50 meter te bezorgen aan de sportdienst vóór 
aanvang van het kamp.

Inschrijven bij de sportdienst van Koksijde, 
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (T 058 53 20 01 
of via www.sport.koksijde.be).
Betaling enkel via overschrijving op rek. nr.  
142-0651613-89 van de sportraad met  
vermelding van “naam  + voornaam deelnemer + 
zomersportkamp 1 en/of 2”.
Info: sportdienst 058/53.20.01 of www.sport.koksijde.be





Zomerspeelplein de Speelvleugel
De Speelveugel (Helvetiastraat in Koksijde, domein 
Noordduinen) is er voor kinderen van 6 tot 14 jaar 
(°1996-°2004) die graag buiten spelen. De Speelveu-
gel biedt: avontuur, uitstappen en plezier op een 
uitzonderlijk groot terrein, van speelduinen tot een 
voetbalveld.

Opendeurdag - Op donderdag 1 juli mogen kinderen 
van 10 tot 12 en 14 tot 16 u. proeven van de Speel-
veugel. Er is een speciale gast die de kinderen zal en-
tertainen. De monitoren zorgen voor extra animatie.

Monitoren - De kinderen worden dagelijks begeleid 
door 13 ervaren monitoren. Ze hebben een cursus 
gevolgd en behaalden het attest van “animator in het 
jeugdwerk”. Ze worden door een jury geselecteerd 
aan de hand van een sollicitatiegesprek.

De monitoren worden door een hoofdmonitor bege-
leid en opgevolgd. De hoofdmonitor heeft al enkele 
jaren ervaring op de Speelveugel. Alle monitoren wor-
den op hun beurt opgevolgd door de medewerkers 
van de jeugddienst. Elke avond is er tussen 17 en 18 
u. een evaluatievergadering. De voorbije speelveu-
geldag wordt dan overlopen en de volgende wordt 
voorbereid. Als er problemen waren, worden die in de 
vergadering besproken.

Vragen of problemen - Met vragen over de Speel-
veugel kun je bij Carine of Thierry van de jeugddienst 
terecht, zowel voor als tijdens de zomer.

Openingsuren - Gewone uren van 9 tot 17 u.; uitge-
breide uren van 8 tot 17.30 u. (voor- en naopvang).

Programma - In de zomer is de Speelveugel elke week-
dag open, maar niet op 21 juli, 30 en 31 augustus.

Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen de 
kinderen zwemmen. Op vrijdag is er ook altijd een 
speciale activiteit. Dat kan bv. een groot  
themaspel zijn, een daguitstap, enz. Daarnaast ook 
filmvertoningen en kindervoorstellingen.

Betaling - Dit gebeurt door de aankoop van beur-
tenkaarten. Het is ook mogelijk een probeerkaart te 
kopen (voor 1 dag). De kaarten kosten 5, 10 of 25 
euro. Een dag Speelveugel kost 5 euro.

Inschrijven – Vanaf donderdag 3 juni, zowel in de 
jeugddienst als in de BKO.

Maaltijden - Maaltijden hoeven niet te worden gere-
serveerd en zijn al in de prijs inbegrepen. Reserveren 
hoeft niet. Enkel aanduiden op de speelveugelkaart. 
Er is voor iedereen een vieruurtje.

opvang nodig van de zomer?
De Speelplekke, de Speeldune en de Speelveugel slaan de handen in elkaar om de kinderen een 
onvergetelijke zomer te bezorgen.
De Speelplekke en Speeldune richten van de zomer vooral op de kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In het 
weekend kun je zelfs al met kindjes van 2 jaar in de Speelpekke (Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke) terecht.
De Speelveugel specialiseert zich in de lagereschoolkinderen en tieners (van 6 tot 14 jaar)

Infodag - Op donderdag 3 juni kun je met je vragen over zomeropvang terecht in De Speelplekke in 
Oostduinkerke. Medewerkers zullen er van 19.30 tot 21 u. al je vragen beantwoorden. Dezelfde avond 
kan je je kind ook inschrijven.

Meer info: jocdepit@koksijde.be of T 058 53 34 44, Speelplekke@koksijde.be of T 058 51 34 74



Yamakasi
Deze werking (die vroeger SWAP 
heette) is er voor jongeren vanaf 12 
jaar. Ook tijdens het schooljaar zul-
len er activiteiten plaatsvinden die 
telkens door twee ervaren monitoren 
begeleid worden.
Nieuw in het aanbod zijn de Yama-
kasi plus-activiteiten voor jongeren 
vanaf 15 jaar.
In principe zijn er wekelijks drie 
activiteiten. Je moet je wel vooraf 
inschrijven. Info en programmaboekje: 
www.depit.be en nl.netlog.com/
yamakasi009

west-Vlaamse 
studenten scoren!
Laat je niet van slag brengen als je niet direct geslaagd bent. 
Je maakt nog een kans in de tweede zittijd. Zie het niet als 
een verloren jaar. Want wat is één “verloren jaar” op een heel 
mensenleven? En je zult er ongetwijfeld veel uit hebben geleerd.

De VUB voerde een onderzoek naar regionale verschillen 
in studieprestaties. Daaruit blijkt dat studenten uit West-
Vlaanderen het opvallend beter doen. Vooral de studenten 
uit de arrondissementen Ieper, Kortrijk, Diksmuide, Roeselare 
en Tielt scoren zeer goed! West-Vlaanderen piekt met een 
slaagpercentage van 53,9%, Vlaams-Brabant en andere 
Vlaamse provincies schommelen rond de 44%, Brussel blijft ver 
achter met een slaagpercentage van 38,8%.  
(Bron: Gazet van Antwerpen)

De speeltrappers zijn twee monitoren van de 
Speelveugel die op locatie (Voorduinen en 
Silicowijk) animatie aan kinderen aanbieden. Ze 
hebben spelmateriaal bij zich en bieden activiteiten 
aan.

Voorduinen - In juli en augustus elke maandag- en 
woensdagnamiddag van 14.30 tot 16.30 u. op het 
centrale binnenplein.

Silicowijk - In juli en augustus elke 
woensdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 u., elke 
dinsdag- en donderdagnamiddag, van 14.30 
tot 16.30 u., op het pleintje bij de overdekte 
lummelhoek.

De voetbalvereniging KVVC organiseert eind juni 
begin juli opnieuw Summerfoot 2010, waaraan liefst zes 
eersteklasseploegen en Koksijde zelf deelnemen. In het 
Henri Houtsaegerstadion worden vier matchen gespeeld, 
aanvang telkens om 19.30 u.

Programma:
Zaterdag 26 juni: Club Brugge KV – KVV Coxyde
Woensdag 30 juni: SV Zulte-Waregem – KRC Genk
Woensdag 7 juli: Club Brugge KV – KV Oostende
Woensdag 21 juli: Cercle Brugge – KSK Lierse
De toegang bedraagt 10 euro per wedstrijd. Een 
abonnement voor de vier wedstrijden kost 30 euro.
Voorverkoop: zie www.kvvc.be.

Animatie op locatie met Speeltrappers

Summerfoot 2010

De plezantste 
quiz
Op woensdag 9 juni zoekt de jeugd-
dienst vanaf 14 u. weer de slimste 
quizzers van Koksijde. Wie wint deze 
keer de wisselbeker? Wie kan de 
Freekies verslaan? Ze wonnen al 
twee keer.

De quiz (tot 16 u.) is voor meisjes en 
jongens van 6 tot 12 jaar. Er zijn leuke 
prijzen en een wisselbeker voor de 
beste ploeg. Je mag maximum met 
vier vrienden of vriendinnen deel-
nemen.

Vooraf inschrijven:  
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
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De voorbije maand  
in woord en beeld

Op vrijdag 16 april vond de prijsuitreiking plaats 
van de lentewandelzoektocht van het feest-
comité van Koksijde-dorp, i.s.m. de VVV’s van 
Koksijde en Veurne. Er waren 184 deelnemers. 
Winnares werd Myriam Verkaemer uit Beveren-
Leie. Tweede tot de vijfde prijs: Luc Uytten-
hove (Koksijde), Luc Nicasi (Nijlen), Noël Engels 
(Beveren-Leie), Marcel Moons (Oostduinkerke). 
Van 1 juli tot 31 augustus kunnen liefhebbers weer 
deelnemen aan De Gordel rond Koksijde, een 
toeristische fietszoektocht van ongeveer 35 km 
langs de mooiste wegen van Koksijde. Deelname-
prijs (degustatie in eetcafé Sint-Elooi inbegrepen): 
10 euro. Er zijn veel waardevolle prijzen te winnen, 
waaronder een nieuwe fiets. Formulieren vanaf 1 
juli in alle toerismekantoren van Koksijde, Veurne 
en in Estaminet In De Peerdevisscher.

Van 14 tot 16 april trokken negentien Koksijdse 
jongeren (13-14 jaar) en hun enthousiaste 
begeleider op expeditie door (on)gekende 
stukjes natuur in de Westhoek. De trektocht, 
doorspekt met uiteenlopende opdrachtjes 
en diverse verplaatsingsmiddelen, werd 
georganiseerd door de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling en kon daarvoor 
rekenen op de deskundige medewerking van 
vzw De Boot.

Het gemeentelijk kleuteronderwijs werd geboren in 1984 en is dus een kwarteeuw jong. Toen konden er 
vijf kleuterjuffen aan het werk. Ondertussen tellen de kleuterscholen acht klassen in Koksijde en zeven in 
Oostduinkerke. Ter gelegenheid van deze verjaardag trakteerde de directie de kleuters op een prachtig 
poppentheater.

meeR 
FoTo’S oP 
www.KoKSiJDe.Be > 

FoToALBUmS
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Tijdens de einde-draaiperiode-receptie van David op vrijdag 23 april overhandigde burgemeester Marc Van-
den Bussche een cheque van 36.000 euro aan Nathalie Meskens, meter van Cumina en aan de organisatoren 
van “What if your world got rocked”. Onder de vleugels van Codeart vertegenwoordigen zij het project “les 
ateliers-écoles du Camp-Perrin” ten voordele van Haïtiaanse schoolprojecten.

Uit handen van Vlaams minister Geert Bourgeois werd Noel Paelinck op donderdag 29 april het erevoor-
zitterschap van het OCMW-Koksijde toegekend. Op de foto zittend rechts de h. Paelinck met echtgeno-
te. Verder zijn zonen en schoonkinderen, burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, 
eresecretaris Willy Thabert en OCMW-raadslid André Cavyn. Minister Bourgeois opende vijf dagen eerder 
ook de 5-art-expo Gebaseerd op een waar verhaal? in de kapel Ster der Zee.
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De eerstesteenlegging van de nieuwe accom-
modatie voor petanque op het sportdomein 
Hazebeek in Oostduinkerke vond plaats op 
donderdag 29 april. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche metste vakkundig de symbolische eerste 
steen. Er komen 12 binnen- en 20 buitenbanen. 
Ook de beoefenaars van de duivensport zullen 
er onderdak vinden.

Op maandag 3 mei vond in de Kerkepannezaal 
in Sint-Idesbald de viering plaats van het tienjarig 
bestaan van de handelaarsbond Sint-Idesbald.

Op zondag 16 mei vond op het Theaterplein in Koksijde-bad de officiële bevelsoverdracht plaats bij de 
brandweer. Kapitein-dienstchef Werner Tyteca schouwde er voor het laatst zijn manschappen van Koksijde 
en Oostduinkerke, en droeg tegelijk de fakkel over aan kapitein-dienstchef Werner Dorné. Het protocol 
werd bijgewoond door de Koksijdse prominenten en door delegaties van brandweerkorpsen uit naburige 
gemeenten.

meeR 
FoTo’S oP 
www.KoKSiJDe.Be > 

FoToALBUmS
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Proficiat aan 
onze jubilarissen!

Zaterdag 17 april was een gezellige feestdag voor het echtpaar Albert Malfait (°Ieper) en Jacqueline 
Wallaert (°Ieper) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Ieper, 21 mei 1960). Albert 
was gemeentebediende bij het stadsbestuur van Ieper. Albert en Jacqueline hebben twee kinderen en 
twee kleinkinderen.

Zaterdag 24 april was een feest voor de echtelingen Petrus Liekens (°Houtvenne) en Paula Verschooren 
(°Oostende) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest. Ze huwden 60 jaar gele-
den op 26 april 1950 in Oostende. Petrus was eerst officier in het leger, later groothandelaar in melkpro-
ducten. Ze hebben vier kinderen en acht kleinkinderen.

echtpaar malfait-wallaert

echtpaar Liekens-Verschooren
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Zestig jaar geleden, op 29 april 1950, stapten Roger Deschuymere (°De Panne) en Albertine De Saedeleer 
(°Bambrugge) in Adinkerke in het huwelijksbootje. Beide jubilarissen waren actief in de horeca: Roger als 
patissier in Brussel, samen als uitbaters van een gasthof in Opwijk en vooral van Driekoningen in Beauvoor-
de. Roger werkte daarna ook nog tien jaar in Valeureux Liégeois. Het echtpaar heeft een zoon en een 
kleinzoon. Ten huize kregen ze bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur.

echtpaar Deschuymere-De Saedeleer

Gilbert De Kreijger (°Bredene) en Monique Vanderhaeghen (°Jumet) waren op zaterdag 8 mei de derde in de rij om 
de gouden bruiloft te vieren. Ze huwden op 30 april 1960 in Jumet. Gilbert werkte bij Caterpillar en later als kaderlid 
bij Volkswagen in Vorst. Monique was administratief bediende. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

echtpaar De Kreijger-Vanderhaeghen

Jules Delo (°Asse) en Lea Vertommen (°Asse) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Asse (7 mei 1960) eeuwige 
trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 8 mei in het gemeente-
huis ontvangen. Jules was ambtenaar bij de gerechtelijke politie in Brussel, Lea baatte een schoen- en lederwin-
kel uit, en verrichte vrijwilligerswerk in het ziekenhuis van Asse. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

echtpaar Delo-Vertommen



38

Diamanten palmen waren er op zaterdag 17 mei voor de echtgenoten James Vanbiervliet (°Kortrijk) en 
Yvonna Frere (°Kortrijk) die huwden op 15 april 1950 in Kortrijk. James was directeur en marketing manager in 
diverse textielfabrieken. Het echtpaar heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Het echtpaar Albert Verstraete (°Poperinge) en Jeannine Vandaele (°Veurne) beloofde elkaar 50 jaar 
geleden in Veurne (17 mei 1960) eeuwige trouw! Dag op dag een halve eeuw later viel de familie een 
ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Kunstenaar Albert was bouwkundig tekenaar, binnenhuisarchi-
tect en antiekdeskundige. Ze hebben zes kinderen en twaalf kleinkinderen.

Op zaterdag 8 mei was het ook de beurt aan de echtgenoten Nicolaas Geerts (°Borgerhout) en Leonia 
Claessens (°Borgerhout) om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (6 mei 1950, Antwer-
pen). Nicolaas was expediteur in de haven van Antwerpen. Ze hebben twee kinderen en een kleinkind. In 
het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

echtpaar Verstraete-Vandaele

echtpaar Vanbiervliet-Frere

echtpaar Geerts-Claessens



Op zaterdag 15 mei was het echtpaar Roger Vanhoutte (°Fontainebleau) en Hilda Calcoen (°Koksijde) het 
derde in de rij voor de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden op 14 mei 1960 in Koksijde. Roger werkte 
35 jaar bij de administratie van de technische dienst van onze gemeente. Ze hebben een dochter en twee 
kleinkinderen.

En ten slotte was er op zaterdag 15 mei nog een vijfde jubilerend echtpaar: Philip Vincke (°Oudenburg) 
en Paula Vanhee (°Moorslede) die huwden op 16 mei 1960 in Vlissegem. Philip was kaderlid bij het agent-
schap Servimo in Koksijde en kaderlid-kassier in het Casino van Middelkerke. Paula was een tijdlang ver-
pleegster. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Georges Vandewoude (°Poperinge) en Maria Vandenberghe (°Sint-Rijkers) waren op zaterdag 15 mei het vierde  
jubilerende gouden echtpaar. Ze huwden op 14 mei 1960 in Alveringem. Georges was zijn loopbaan lang kantoor-
houder van de BBL in Oostduinkerke. Ze hebben drie kinderen en negen kleinkinderen.

echtpaar Vincke-Vanhee

echtpaar Vandewoude-Vandenberghe
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echtpaar Vanhoutte-Calcoen



zie jij de ontknoping 
van David als eerste?

Koksijde verwelkomt vtm

Piet kookt tussen de ruïnes
Vanaf 11 u. zijn er in het Abdijmuseum Ten Duinen staan verschillende workshops met Piet 
Huysentruyt. Een signeersessie met deze ex-leerling van de hotelschool Ter Duinen is daar 
eveneens voorzien vanaf 15.30 u.. Het belooft een kleurrijk geheel te worden met de kunst-
werken van de Pet Therapy-expo op de achtergrond!

vtmKzoom verwent de kids!
vtmKzoom trapt hun zomertour af in Koksijde. Op het Kerkplein verschijnt van 11 tot  

16.30 u. een vtmKzoomdorp met een basketspel, een hindernissenparcours, een eend-
jeskraam, grote springkastelen, glijbanen, een doolhof,… kortom een locatie waar 
kinderen tussen 4 en 12 jaar zich volop gratis kunnen uitleven. Er zijn tal van vtmKzoom-
figuren aanwezig. Er staat ook een optreden van de vtmKzoomband op stapel!

Zeelaan: muzikaal infopunt
In de Zeelaan komen enkele attracties van Defensie (o.m. een death ride!) en vindt u ook 

de vtm infostand. Alle gegevens over het evenement (plannetje, programma,…) kan u daar 
bekomen. Op het Theaterplein zal de hele dag een DJ voor ambiance zorgen. Tussendoor zullen Bram Van 
Outryve (Tim uit David) en Guillaume Devos (Pierrot uit Familie) optreden.

David duikt in het gemeentehuis
De werken van David worden de hele dag tentoongesteld in het gemeentehuis. 

Iedereen kan deze expo vrij bezichtigen. Net voor het gemeentehuis (Zeelaan) kan 
u zelf als kunstenaar aan de slag met de pixelpaint. Dit zijn tal van kleine tegeltjes 
die samen één groot beeld vormen. Deze tegeltjes kunnen door de bezoekers 
individueel beschilderd worden.
In het atrium (benedenverdieping) vindt rond 15 u. ook een signeersessie plaats 
door de acteurs van David. Onder meer Jeroen Van Dyck (David), Nathalie 

Meskens (Sofie), Kürt Rogiers (Maarten), Pieter Bamps (Pieter), Daisy Van Praet 
(Delphine), Sandrine Andre (Lotte), …

PROGRAMMA

Op 26 juni staan 3 previews gepland in de theaterzaal van het c.c.CasinoKoksijde. In de voormid-
dag wordt de eerste aflevering van het nieuwe Familie-seizoen getoond, in de namiddag is er de 
preview van David. Tickets zijn te winnen via een voorafgaande actie op vtm. Maar speciaal voor de 
inwoners van Koksijde worden op zaterdag 26 juni om 20 u. de slotafleveringen van David in avant-
première getoond in de theaterzaal van c.c.CasinoKoksijde. De acteurs van David doen er een acte de 
présence. Er zijn 250 tickets te winnen. Wat moet u doen? Knip deze bon uit en kom vanaf woensdag  
2 juni naar de infobalie van het gemeentehuis van Koksijde en haal uw tickets op! Maximum 2 tickets  
per persoon.



mobiliteit en hinder
Omdat op 26 juni heel wat volk in Koksijde ver-
wacht wordt en men de hinder voor de inwoners 
tot een minimum wil beperken, werd samen met 
de politie Westkust een mobiliteitsplan uitgewerkt. 
Er wordt een grote randparking (6.000 wagens) 
voorzien op de luchtmachtbasis. Van daaruit rijden 
de hele dag pendelbusjes heen en weer richting 
Abdijmuseum Ten Duinen en terug. Het openbaar 
vervoer (trein & tram) wordt ook gepromoot.

Koksijde in de kijker!
De vtm-dag zorgt voor een nooit geziene 
promotie voor onze gemeente. De televisie-
campagne om het event aan te kondigen 
start op 14 juni en loopt op vtm en kinderzen-
der vtmKzoom. Radiospots worden vanaf van 
18 juni gelanceerd op Q-Music en Joe FM. In 
Het Laatste Nieuws verschijnt op vrijdag 25 juni 
een uitneembaar katern (oplage van 370.000 
exemplaren). Daarnaast komen er advertenties 
in de Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste 
Nieuws en Het Nieuwsblad. Ook online (via 
website vtm.be en de vtm nieuwsbrieven) gaat 
er speciale aandacht naar Zaterdag aan Zee. 
Dit pakket heeft een promotionele waarde van 
400.000 euro, de VVV van Koksijde - Oostduin-
kerke investeert 35.000 euro in deze dag.

op zaterdag 26 juni neemt vtm het roer over in onze gemeente. we 
verwelkomen Piet Huysentruyt, de cast van Familie en de cast van 
David. Het Kerkplein wordt omgetoverd tot vtmKzoomdorp. Het hele 
gezin wordt verwend van 10.30 tot 19 u. Alles is bovendien gratis. Voor de 
inwoners is er nog een verrassing : wie snel is kan die dag de slotafleveringen 
van David in avant-première bekijken in c.c.CasinoKoksijde. Lees snel verder of 
surf naar www.koksijde.be/David!

Familie maakt strand onveilig!
Op het strand ter hoogte van de horloge zullen de acteurs 
van de soap Familie samen met u strijden doorheen ver-
schillende strandspelen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Zin in 
zaklopen, petanque, touwtrekken, bouwen van zandkas-
telen? Rep je tussen 10.30 en 14 u. naar het strand! Na de 
spelletjes zullen ook de acteurs van Familie handtekenin-
gen uitdelen aan de horloge op de Zeedijk. Komen af: Mi-
chael Vroemans (Maarten Van den Bossche), Jacky Lafon 
(Rita Van den Bossche), Erik Goris (Rob Gerrits), Vicky Versa-
vel (Brenda Vermeir ), Jef De Smedt (Jan Van den Bossche),  
Caroline Maes (Mieke Van den Bossche), Chris van Tongelen 
(Bart Van den Bossche), Guillaume Devos (Pierrot Van den  
Bossche ), Gunther Levi (Peter Van den Bossche), …

Slot: sing-a-long!
Om 17.30 u. is het verzamelen geblazen op het Theaterplein. Alle acteurs en vtmK-
zoomfiguren komen op het podium en zetten een groot slotzangfeest in gang! Het einde is voorzien om 19 u.



Programma 61ste Garnaalfeest
Van 18 tot 27 juni 2010

VRIJDAG 18 JUnI:
20 u., zaal Witte Burg, feest van d’oostduinkerkse 
paardenvissers met voorstelling mieke Garnaal en 
eredames 2010 (kaarten aan 35 euro bij de dienst 
Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10)

zATERDAG 26 JUnI:
7 u., Astridplein, Start van de wedstrijd in het gar-
naalvissen. Deze wedstrijd is voorbehouden voor de 
garnaalvissers te paard, en voor de kruiersverenigin-
gen Spanjaardbank en Slepers. Na het wegen van 
de vangst wordt de buit gekookt en op de Zeedijk 
verkocht (9 u.).
8.30 u., Astridplein, Start van de wedstrijd garnaalvis-
sen voor kinderen.
van 11 tot 18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt “De vis-
serij en oude ambachten” met muzikale ambiance
11 u., Fabiolaplein, proeven van een dampende kop 
paardenvisserssoep, klaargemaakt door de Orde van 
de Paardenvisser

zOnDAG 27 JUnI:
9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering voor de zeewij-
ding
10.30 u., Zeedijk, PLeCHTiGe ZeewiJDinG in aanwe-
zigheid van de paardenvissers, kruiersverenigingen, 
folkloristische groepen, de reddingsdienst en iedereen 
die leeft en werkt met de zee
11-12 u., Astridplein, folkloristische dansen en muziek - 
demonstratie visbakken
14 u., Zeedijk, optreden van de show- en drumband 
drumband el Fuerte
15.15 u., Astridplein, overhandiging van de diploma’s 
aan de kruiers van de Slepers en de Spanjaardbank 
en aan de garnaalvissers te paard

15.30 u., 61ste GRoTe FoLKLoRiSTiSCHe GAR-
nAALSToeT - omloop: Oostduinkerke-bad - IJsland-
plein Zeedijk - Europaplein -Albert I-laan - Leopold 
II-laan – Vrijheidstraat in Oostduinkerke-dorp (17 
u.) - De stoet brengt met een 60-tal groepen een 
sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing 
naar enkele historische momenten uit de geschie-
denis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht 
aan de paardenvissers, de Oostduinkerkse folklo-
regroepen, Mieke Garnaal en eredames, en aan 
koning Garnaal. De stoet besteedt ook aandacht 
aan IJslandvaart. In de tweede helft van de 19de 
eeuw maakten veel inwoners van Koksijde-Oost-
duinkerke de overtocht naar IJsland om er zes 
maanden lang kabeljauw te vissen.
17 u., 7de GRoTe GARnALenwoRP vanop de pui 
van het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke; 
elke gevangen namaakgarnaal is goed voor een 
portie verse garnalen op het binnenplein van het 
Nationaal Visserijmuseum.



“Beide irrationele fenomenen hebben 
een totaal andere achtergrond,” 
merkt conservator Dirk Vanclooster op, 
“maar hebben toch veel raakvlakken 
en vertonen zelfs gelijkenissen. Een 
daarvan is de vaststelling dat we over 
bekende personen, heiligen en zali-
gen meestal bijzonder weinig weten. 
De enige informatie die er is, wordt 
aangereikt door de media of schaarse 
historische bronnen. Het beeld dat we 
vormen, wordt door anderen gekleurd 
en gestuurd. Vreemd genoeg storen 
we ons niet aan het gebrek aan 
feiten. We vullen die zelf in met eigen 
gevoelens en verwachtingen.” De 
personages krijgen mythische propor-
ties aangemeten waardoor ze deel 
gaan uitmaken van het collectieve 
geheugen.

Bedevaartsoorden
De grote impact van beide personen 
gaf de plekken die met hen worden 
geassocieerd de status van bede-
vaartsoord. Jaarlijks vindt in Koksijde 
op de eerste maandag na 18 april de 
bedevaart naar Baaldjes Kruus plaats. 
Op Graceland stromen jaarlijks hon-
derdduizenden mensen toe die het 
graf en het vroegere domein van Elvis 
Presley willen bezoeken. Aanwezig 
zijn op die specifieke plaats is cruciaal 
in de beleving. Op die bewuste plek 
voelen ze zich dichter bij de figuur die 
voor hen een belangrijke betekenis 
heeft.

De tentoonstelling peilt naar de roots 
van de volksdevotie rond de Zalige 

Idesbald, de belangstelling voor Elvis 
Presley, alsook naar verschillende 
nevenfacetten zoals het ontstaan van 
verzamelingen, het bewaren van relie-
ken, de berichtgeving over deze histo-
rische figuren en voorstelling ervan.

Pronkstukken
“Hoe belangrijk deze relieken voor ve-
len zijn, blijkt uit de vele verzamelingen 
waaruit we voor deze tentoonstelling 
konden putten”, geeft de conservator 
aan. “De twee reliekkistjes, het met 
ivoor bekleedde merovingische kistje 
(ca 7de eeuw) en het ivoren koffertje 
in romaanse stijl (11de eeuw), uit de 
schatkamer van de kathedraal van 
Doornik, behoren tot de kostbaarste 
stukken van deze tentoonstelling. De 
keuze voor het zeldzame ivoor als 
materiaal en de verfijnde bewerking 
van beide reliekhouders, wijst op de 
waarde en het belang die de middel-

eeuwse mens aan relieken toekende.”
Het verhaal over de volksdevotie rond 
streekfiguren als de Zalige Idesbald 
van der Gracht en de Heilige Gode-
lieve van Gistel wordt tastbaar door 
kostbare werken uit de rijke collecties 
van het Grootseminarie te Brugge, de 
Brugse stedelijke musea, de Annuntia-
ten te Veurne en verschillende private 
verzamelingen. 

elvis Presley
Elvis Presley is manifest aanwezig in 
de tentoonstelling in de stukken uit de 
omvangrijke verzameling memorabilia 
van Sylvain Vertez, voorzitter van de of-
ficiële Belgische fanclub Elvis Memories 
Belgium. Ook de sport ontbreekt niet 
dankzij stukken uit het Wielermuseum 
van Roeselare over Jean-Pierre Mon-
seré, een van de meest dramatische 
figuren uit de wielersport.

Van 1 juli tot 24 oktober kan men in 
het Abdijmuseum Ten Duinen unieke 
historische stukken bewonderen in de 
tentoonstelling “Van Sint-Idesbald tot 
Graceland. Onsterfelijke aanbidding, 
eeuwige roem”. De expo zoomt in 
op twee irrationele fenomenen: de 
volksdevotie en de hedendaagse 
celebrity-cultuur. Uitgangspunten van 
het verhaal zijn de derde abt van de 
Duinenabdij Idesbald van der Gracht 
en rock ’n roll-icoon bij uitstek Elvis 
Presley. De plaatsnamen in de titel 
van de expo verwijzen naar deze 
twee historische figuren.

Unieke, historische stukken
in het Abdijmuseum Ten Duinen

Tentoonstelling 

Van Sint-Idesbald
tot Graceland 
onsterfelijke aanbidding, eeuwige roem   
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Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koksijde
Tel. 058 53 39 50 | www.tenduinen.be

 



onze gemeente pakt van 1 juni tot 30 
september uit met een splinternieuw 
en prestigieus kunstproject: Kunstroute 
Koksijde 2010. Het is een initiatief van 
schepen van Cultuur Jan Loones dat 
door de gemeentelijke cultuurraad 
gestalte wordt gegeven. in totaal ne-
men er zo’n 160 kunstenaars aan deel, 
met beeldhouwwerken, schilderijen, 
glaswerk, fotografie, weefkunst, juwe-
len enz., in alle vormen en formaten…

De kleinere werken vinden een on-
derkomen in de vele etalages van de 
winkelstraten, terwijl ook de horeca  
zaken, agentschappen en banken 
een geschikt decor vormen. Zowat 
200 handelaars “met een hart voor de 
kunst” hebben aldus een plaatsje in 
hun zaak vrijgemaakt.
De monumentale werken komen 
op zogezegde hotspots, zoals op de 
Zeedijk, aan de Sint-Niklaaskerk, in 
het Nationaal Visserijmuseum en in 
het atrium van het gemeentehuis. Ze 
vormen een soort mini Middelheim 
en zijn onderling verbonden zijn door 
knooppunten met kunstwerken in 
particuliere tuinen.

Dicht bij het strand komt er een reus-
achtig werk van 12 meter lang en 6 
meter hoog. Waar, wat en van wie 
blijft voorlopig een verrassing.
Heel wat gekende kunstenaars met 
internationale uitstraling hebben hun 
medewerking toegezegd. Koksijde 
biedt dan ook een fantastisch podium 
voor hun werk: vier drukke seizoen-
maanden met een steeds wisselend 
publiek. Voor de vakantiegangers 
vormt deze kunstroute een interessant 
alternatief voor minder zonnige dagen 
en een extra troef voor het plaatselijk 
toerisme. Voor het eerst wordt het 
bestaande kunstpatrimonium (ten-
toonstellingen, musea) gelinkt aan het 
privaat initiatief van galerijen, handels-
zaken en individuele kunstenaars uit 
Vlaanderen, Brussel en Wallonie.
Om de kijkers wegwijs te helpen, ver-
spreiden de deelnemende handelsza-
ken en de toeristische diensten een 
folder, gratis aangeboden door de 
Cultuurraad. Met behulp van kaartjes 
en genummerde locaties kan men 
een boeiende speurtocht beginnen 
naar soms onvermoede culturele 
schatten.

Het project wordt gedragen door een 
kleine ploeg enthousiaste vrijwilligers 
die tijd noch moeite spaarden om 
een prima resultaat neer te zetten.
Schepen Jan Loones: “Door de diver-
siteit van kunstvormen en stromingen, 
van klassiek tot hedendaags, braaf en 
provocerend, wordt deze kunstroute 
een uniek en verrassend experiment!”

Info:
Projectcoördinator Jan Dieusaert  
(T 058 51 31 00, info@dieusaert.net)

Decadance Roxbeach  
op 14 augustus
Op 30 april was Koksijde getuige van 
een geslaagde Focus on the 90s 
met Milk Inc. De organiserende vzw, 
Xbeach, mocht 2.000 dansfanaten 
ontvangen. Op zaterdag 14 augustus 
volgt een nieuw evenement: Deca-
dance Roxbeach aan Ster der Zee 
op het strand. Het is de bedoeling elk 
jaar een eigenzinnig rockfestival in 
Koksijde op te zetten. Er wordt al kort 
na de middag om 13 u. gestart. De 
lijst van optredende groepen is nog 
niet volledig maar hier alvast een tipje 
van de sluier: Daan, The Opposites, 
Team William, Mayas’s Moving Castle 
en Gloria. Hoofdact om 20 u. is de 
Zweedse Ida Engberg met de goud-
gele lokken van Disco Volante.
Xbeach zoekt nog gemotiveerde 
vrijwilligers.
Info: info@xbeach.be en 
www.xbeach.be

Kunstroute Koksijde 2010
Kunstroute

Koksijde
01.06    tot    30.09.2010

www.kunstroutekoksijde.be

Gratis folder bij de dienst Toerisme en deelnemende handelszaken

Kermisprogramma KoksijdeDaan in Koksijde
ZATeRDAG 12 JUni
14-16 u., Oostduinkerke, duivenlokaal Ameubla, inkorving van de 
duiven voor vlucht uit Clermont voor oude en jonge duiven
18 u., opening van de kermis en barbecue in ’t Oud Schooltje

ZonDAG 13 JUni
16 u., wandelconcert door Hoger Op uit Woumen

mAAnDAG 14 JUni
10 u., Sint-Pieterskerk, eredienst voor de overleden parochianen, 
opgeluisterd door het Beauvartletkoor Koksijde, gevolgd door  
receptie in ’t Oud Schooltje
18.30 u., intermaatschappijen

DinSDAG 15 JUni
14 u., ’t Oud Schooltje, ontspanningsnamiddag voor andersvaliden

woenSDAG 16 JUni
15 u., kindernamiddag

DonDeRDAG 17 JUni
17 u., avondmarkt in de Zeelaan en de Noordstraat

ZonDAG 20 JUni
8 u., 27ste rommelmarkt, inschrijving vanaf 5 u. in ’t Oud Schooltje



JUnI 
01 dinsdag
Verrassingsfietstocht  
40-tal km 9.30u
Deelname leden Markant en partners: e 15, 
niet-leden: e 20 / Inschrijven: T 058 51 51 37 
of jacques-proot@skynet.be / Info 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan

02 woensdag
Causerie ‘Kerk en wereld’ 
door Bert De Craene (oud 
VRT-journalist) 14.30u
Van Johannes-Paulus II tot Benedictus XVI: 
speelt de kerk nog een rol in de internationa-
le politiek. / Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan / Info en organisatie Vlaamse 
Seniorenclub Koksijde, Hedwig Donceel,  
T 058 51 75 43,  
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

03 donderdag
Bloemschikken 13.30 & 19.30 u
Koksijde-dorp, Tulpenlaan 41, Parochiaal 
centrum / Info Leden: e 7; niet leden: e 10
Info en inschrijvingen: Gerda Van den Steen, 
Zeelaan 47, Koksijde, T 058 51 17 97

Bloedinzameling 17 – 20 u
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje; Kerkstraat /  
Info Marc Vandermeiren,T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be

05 zaterdag
Gratis compostnamiddag 
rond thuiscomposteren en 
kringlooptuinieren 13.30-16 u 
Koksijde-dorp, containerpark, Veurnestraat 
11 / Zie Tij-dingen blz. 23 / Info Milieudienst, 
T 058 53 34 39

open deur 14u
Oostduinkerke, Opleidingscentrum voor blin-
dengeleidehonden / zie Tij-dingen blz. 26 /  
Info Raymond Van Duüren, T 058 51 30 50, 
vrienden.der.blinden@skynet.be,  
www.koksijde.be/vriendenderblinden

open museumdag: museum 
en expo gratis toegankelijk  
14 -18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan

Geleide wandeling in het 
natuurreservaat 14u
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum  
Doornpanne, Doornpannestraat 2 
Info Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
www.iwva.be

interclub nieuwelingen  
wielrennen 15u
Koksijde / Info Veloclub Koksijde, 
T 0477 37 21 71

06 zondag
Rommelmarkt 7u
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk /
Info / feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee, 
T 058 51 12 47 

Geleide wandeling ‘van duin 
tot duin…’ oostduinkerke– 
De Panne (12 km) 14.30 - 17.30 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
Doornpanne / Nederlandstalige en  
Franstalige gids / Info T 058 53 38 33

wandelconcert Harmonie 
Sint-Cecilia Veurne 16 u 
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan / Info dienst 
Toerisme

08 dinsdag
Preventie van darmkanker 
door dr. Freddy Vanden-
bussche, AZ Sint-Augustinus 
Veurne 14u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Info CM Kan-
toor Koksijde-dorp, Zeelaan 29, t 058 51 62 45, 
koksijde@cm.be

Daguitstap naar Canterbury 
en Sandwich
Koksijde / Zie Tij-dingen blz. 13

09 woensdag
Dagreis naar oudenaarde en 
omgeving. 8-11u
Oostduinkerke, Witte Burg / Info en 
organisatie Hedwig Donceel, T 058 51 75 43, 
Vlaamse Seniorenclub,  
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Bloedinzameling 16.30 – 20 u
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje; Kerkstraat /  
Info Marc Vandermeiren,T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be 

10 donderdag
Politieke normvervaging,  
situatie in België 14.30u
Ingeleid en gemodereerd door Viktor Hoe-
brechts / Koksijde-aan-Zee, c.c. Casinokoksij-
de, W. Elsschotzaal / Info & org. A. Vermeylen-
fonds, toegang e 2,50 (koffie inbegrepen / 
Raoul Lema, T 0497 90 52 12,  
raoul.lema@telenet.be

12 zaterdag
Vrouwenstemmen op bezoek 
bij william Sweetlove 10u 
Oostduinkerke, Nieuwpoortsteenweg 155. /  
Deelname leden: e 2 en niet-leden: e 3 / 
Info & org. Vrouwenstemmen, 
erna.delancker@telenet.be 

Geleide wandeling, planten 
leren kennen en duinbeheer 
14u 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn-
panne / Info & org. T 058 53 38 33

natuurwandeling ‘grasduin-
enwandeling’ 14.30u - 16.30u
Koksijde-aan-zee, Bibliotheek / Zie Tij-dingen 
blz 15

12 zaterdag - 
17 donderdag
Kermisprogramma  
Koksijde-dorp 
Zie Tij-dingen blz 41

13 zondag
inschrijvingen 11de  
motortoertocht door  
Frans-Vlaanderen 10u 
Koksijde-dorp, sportzaal / Zie Tij-dingen blz 27

Agenda
doorlopend

 vanaf 03 april t.e.m. 
 30 oktober 2010
Verhuur elektroboot 
Koksijde01
Wulpen, aanlegsteiger 
Florizoonebrug /  Info  / Wielrijdersrust het 
Dorstige Hart / Dijk 33 / Wulpen
T 0474 40 99 69 / T 0474 20 22 03

 iedere vrijdag
Wekelijkse markt 8-13u
Marktplein / Koksijde
Vanaf 1 juli zal de wekelijkse markt op 
vrijdag niet meer doorgaan op het 
Marktplein, maar in de Zeelaan te 
Koksijde-aan-Zee

 Op 6, 13, 20 en 27 juni
Vrije rondleiding in het 
nederlands 14.30u (1,5 u.)
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /  
Koninklijke Prinslaan / Koksijde

 iedere dinsdag
Groenendijk markt
Info  dienst Toerisme



Familiale fietstocht
Info Davidsfonds, Greta Leye, 
leyegreta@hotmail.com

Aperitiefconcert Sint-Cecilia 
Veurne 11-12.30 u 
Sint-Idesbald, G. Grardplein / Info dienst 
Toerisme

Geleide wandeling in ter Yde, 
Hannecartbos 14 u 
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel / 
Info VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

Geleide wandeling ‘zoek-
tocht naar ezeltjes in de 
Houtsaegerduinen-Kerkepan-
nebos’s 14.15 u 
Sint-Idesbald, einde Veurnelaan, ingang 
Houtsaegerduinen, infopaneel / Info dienst 
Toerisme

16 woensdag
Garnaalvissers te paard 10u 
Oostduinkerke-aan-Zee, strand / Info dienst 
Toerisme

Bloedinzameling 17 – 19.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 
/ Info Marc Vandermeiren,T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be

17 donderdag
Daguitstap naar Parijs 
Koksijde / Vooraf inschrijven  
bij dienst Toerisme

Avondmarkt 17 u 
Koksijde-dorp / Info & inschrijvingen Dirk Van 
Buylaere, T 0477 37 12 18

Seizoenspresentatie2010 – 
2011 + voorstelling nieuwe 
website 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. casinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

18 vrijdag
Dag van de paardenvissers 
en aanstelling mieke Garnaal 
20u 
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /  
Info dienst Toerisme

19 zaterdag
Braderie 10u - 22u 
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan /  
Info Dienst Toerisme

Geleide duin- en schelpen-
wandeling 10u 
Koksijde-aan-Zee, einde Zeedijk, Elisabeth-
plein / Info dienst Toerisme

Hondegoed, Beregoed 14u - 
18u 
Koksijde, Theaterplein / Zie Tij-dingen blz. 25 

20 zondag
Rommelmarkt 8u 
Koksijde-dorp / Info dienst Toerisme

Braderie 10u - 22u 
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan /  
Info Dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard 14.30u 
Oostduinkerke-aan-Zee, strand /  
Info dienst Toerisme

23 woensdag
Congo/Zaïre: de film van Bart 
Castelein 19.45 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Zie Tij-dingen blz 13

24 donderdag
Garnaalvissers te paard 9u 
Oostduinkerke-aan-Zee, strand /  
Info dienst Toerisme

Lenteontmoeting seniorendans, 
Gratis toegang14u - 17.30u 
Oostduinkerke, Witte Burg / zie Tij-dingen  
blz 26 / Info seniorendansgroep de Golfbre-
kers, T 058 51 23 97

26 zaterdag 
en 27 zondag
61ste garnaalfeesten 
Zie Tij-dingen blz 39

26 zaterdag
Garnaalvissers te paard +  
koken van de garnalen 7u 
Oostduinkerke-aan-Zee strand /  
Info dienst Toerisme

VTm presenteert ‘Zaterdag 
aan Zee’ 10.30u - 19u 
Koksijde / zie Tij-dingen blz. 36-37

Geleide duin- en schelpen-
wandeling 10u 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn-
panne / Info dienst Toerisme

27 zondag
Aperitiefconcert Kon. Fanfare 
Ridder Jans Zonen - Dadizele 
11u - 12u30
Sint-Idesbald, G. Grardplein /  
Info dienst Toerisme

30 woensdag
Garnaalvissers te paard 9.40u 
Oostduinkerke-aan-Zee, strand /  
Info dienst Toerisme



Info: Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 
T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

Info & tickets: 
c.c. CasinoKoksijde  

T 058 53 29 99 
www.casinokoksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 
Bibliotheek Koksijde  

T 058 53 29 53 
koksijde@bibliotheek.be

Info: 
dienst Toerisme  
T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 
www.koksijde.be

Info: 
Het Bedrijf

T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

LeGenDe

Tentoonstellingen
	 tot 31 augustus 
Tentoonstelling Dann 
Cortier (fotografie)
De	expo	‘Mijn	zeetje’	toont	hoe	kleurrijk	
de	Noordzee	is	en	hoe	golven,	wind,	zon	
maar	ook	mensen	en	dieren	dit	vlakke	
land	een	eigen	dynamiek	geven	/		
Koksijde-aan-Zee,	Gemeentehuis,	Zeel-
aan	303	/	di,	do,	vrij	en	zat:	9-12,	ma	
&	woe:	9-12	&	13.30	–	16	u,	gesloten	
op	zon-	en	feestdagen	/	Info	dienst	
Toerisme

	05 juni & 12 juni 
Expo WAK: Lagere Graad 
Sint-Idesbald,	Kapel	Ster	der	zee	/		
Open	14-17	u	/	Info	WAK,	T	058	53	27	00,	
els.desmedt@koksijde.be

	19 juni - 20 juni 
Expo WAK: Middelbare +  
Hogere Graad + 
Specialisatie 
Cc	Taf	wallet,	veurnelaan	109,	zaal		
Vrijzinnigen	/	Open	14-17	u	/	Info	WAK,	
T	058	53	27	00,	els.desmedt@koksijde.be

	19 juni - 30 juni 
Expo WAK: 
afgestudeerden 5de 
Hogere Graad + 2de 
Specialisatie Graad 
Sint-Idesbald,	kapel	Ster	der	zee,	Konink-
lijke	Baan	/	Open	14-17	u	/	Info	WAK,	
T	058	53	27	00,	els.desmedt@koksijde.be

	27 juni - 31 augustus
Expo WAK: grafiek
Museum	voor	Sleutel	en	Slot,	Nieuw-
poortsteenweg	336	/	Open:	elke	dag	
13.30-17.30,	maandag	gesloten	/		
Info	WAK,	T	058	53	27	00,	
els.desmedt@koksijde.be

	 01 juni - 30 september
Kunstroute Koksijde 2010
Deze	loopt	op	diverse	locatie	in	de	ge-
meente	Koksijde.	een	kunstroutebrochu-
re	zal	beschikbaar	zijn	in	de	verschillende	
toeristische	verdeelpunten	/	Info	dienst	
Toerisme,	www.kunstroutekoksijde.be

	 19	juni	-	12	september	
SUN-LIGHT	010
Yves Coussement; intergemeentelijk 
project/ hedendaagse kunst. Foto’s die 
tussen zonsopgang en zonsondergang 
op een verrassende manier kunnen wor-
den bekeken / Oostduinkerke-aan-Zee, 
Zomerkapel, Leopold II-Laan / Open elke 
dag 10-18 u / Info dienst Toerisme 

 5	juni	-	01	augustus	
Tentoonstelling	Claudy	
Gielczynski	(schilderijen)	
&	Serge	Gangolf	
(sculpturen)	
Open: Juni: vrij, zat & zon: 14-18 u
Juli: elke dag 14-18 u (gesloten din & 
woe) / Oostduinkerke, Art Gallery De 
Meulenaere Lefevere / Info Art Gallery 
De Muelenaere & Lefevere / 
T 058 51 47 57, T 0475 38 66 02,  
www.dmlgallery.be, dml@skynet.be

 tot	9	januari	2011	
Het	museum	presenteert	
naast	de	vaste	
collectie	drie	unieke	
tentoonstellingen	over	
het	oeuvre	van	de	
kunstenaar	Paul	Delvaux	
Sint-Idesbald, P. Delvauxmuseum, 
Delvauxlaan  42 / Herinneringen aan 
de Noordzee / Thema / Zoom op een 
nog nooit tentoongesteld werk / Info 
Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

 tot	20	juni	
‘Het	zweet	van	de	zee’	–	
Jo	Clauwaert	
Oostduinkerke-dorp, Nationaal Visse-
rijmuseum van Oostduinkerke / Open: 
dagelijks 10 – 18 u , weekends en feest-
dagen 14-18 u, maandag gesloten /  
Info Vissserijmuseum: T 058 51 24 68

	 tot	13	juni	
Haa	Twee	Ooh
Een tentoonstelling over ‘water in de 
wereld’ / Oostduinkerke, bezoekerscen-
trum Doornpanne, Doornpannestraat 2 
/ Info bezoekerscentrum Doornpanne / 
T 058 53 38 33 /www.iwva.be 

 11	juni	-	20	juni	
Ann	Vieren	(Ardooie)
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaen-
laan 40 / Schilderkunst / Abstract figura-
tief werk waarin suggestieve elementen 
verwijzen naar het mens zijn met zijn 
emoties./ Sint-Idesbald, Keunekapel,  
H. Christiaenlaan 40 / Open elke dag 
15–18 u / Info dienst Toerisme

 24	april	-	31	oktober	
Cracking	Art	Group	–		
PET	THERAPY:	
hedendaagse	kunst	
PET Therapy’ roept de mens op tot res-
pect voor de dieren en het milieu: laat 
geen plastiek (PET) rondslingeren, laat 
de dieren (Eng. ‘pets’) niet in de steek 
en draag zorg voor de toekomst en vol-
gende generaties. / www.crackingart-
group.com / Di. t.e.m. vrij.: 10-18 u, zat, 
zon- en feestdagen: 14-18 u., gesloten 
op ma. / Toegang archeologische site: 
e 1 / Combinatie met museumticket: 
gratis toegang / Koksijde / Abdijmu-
seum Ten Duinen 1138 /  
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan / 
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138 / 
T 058 53 39 50

 juni	
Clif	Ardi	(Holsbeek)
Klei en glazuur / Sint-Idesbald, kapsalon 
Lievino, Strandlaan / Open 9–18 u / Zon. 
en ma. gesloten / Info www.clifardi.be 

	 19	juni	-	12	september	
SUN-LIGHT	010
documentatiecentrum – hedendaagse 
kunst / Galerie Welnis is informatiecen-
trum van het intergemeentelijk project 
SUN-LIGHT 010. Info over het oeuvre 
van de deelnemende kunstenaars en 
over het volledige SUN-LIGHT parcours / 
Oostduinkerke-aan-Zee, galerie  
Welnis, Toerismekantoor, Astridplein 6 / 
Open elke dag 10–12 & 14– 16.45 u  / 
Info dienst Toerisme 



Zaterdag aan Zeedag

Zaterdag 26 juni 2010
van 10.30 - 19.00 uur
Abdijmuseum Ten Duinen, Kerkplein,
gemeentehuis, Zeelaan, strand Koksijde

Info: www.koksijde.be


