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Foto van de maand

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u auto matisch 
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 wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

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 aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen 
schepen van Communicatie Frederic Devos

Eindredactie:
Ilse Chamon

Hoofdredactie:
Jan Huyghe

Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

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

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. 
nr. BE88 0910 1750 0041 van 
Gemeentebestuur Koksijde,  
dienst Communicatie, 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde, 
(BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen - 
juli tot december 2012”

Gemeente info

DOE MEE 
EN WINGetijden juli

dag hoogwater laagwater
zo 1 11.33 en 23.58 05.50 en 18.27
ma 2 12.31 06.55 en 19.26
di 3 00.52 en 13.20 07.49 en 20.16
wo 4 01.41 en 14.05 08.36 en 21.02
do 5 02.27 en 14.49 09.21 en 21.46
vr 6 03.12 en 15.33 10.04 en 22.30
za 7 03.58 en 16.18 10.47 en 23.14
zo 8 04.45 en 17.06 11.30 en 23.59
ma 9 05.36 en 17.56 12.14
di 10 06.28 en 18.49 00.45 en 13.00
wo 11 07.22 en 19.44 01.33 en 13.50
do 12 08.18 en 20.41 02.26 en 14.46
vr 13 09.18 en 21.45 03.23 en 15.50
za 14 10.27 en 22.55 04.26 en 17.09
zo 15 11.36 05.39 en 18.24
ma 16 00.00 en 12.30 06.43 en 19.17
di 17 00.48 en 13.11 07.29 en 19.56
wo 18 01.25 en 13.44 08.02 en 20.27
do 19 01.57 en 14.12 08.30 en 20.57
vr 20 02.26 en 14.40 09.03 en 21.31
za 21 02.58 en 15.13 09.41 en 22.10
zo 22 03.34 en 15.50 10.22 en 22.51
ma 23 04.13 en 16.30 11.04 en 23.34
di 24 04.56 en 17.14 11.48
wo 25 05.42 en 18.03 00.18 en 12.34
do 26 06.37 en 19.03 01.06 en 13.24
vr 27 07.46 en 20.16 02.01 en 14.24
za 28  08.58 en 21.28 03.03 en 15.33
zo 29 10.10 en 22.41 04.12 en 16.51
ma 30 11.23 en 23.51 05.30 en 18.15
di 31 12.24 06.44 en 19.16

Getijden augustus
dag hoogwater laagwater

wo 1 00.47 en 13.11 07.38 en 20.04
do 2 01.32 en 13.52 08.22 en 20.46
vr 3 02.13 en 14.31 09.03 en 21.27
za 4 02.54 en 15.11 09.43 en 22.08
zo 5 03.36 en 15.53 10.23 en 22.49
ma 6 04.19 en 16.36 11.03 en 23.30
di 7 05.03 en 17.20 11.42
wo 8 05.49 en 18.05 00.11 en 12.22
do 9 06.35 en 18.53 00.53 en 13.03
vr 10 07.27 en 19.48 01.39 en 13.54
za 11 08.25 en 20.53 02.34 en 15.01
zo 12 09.34 en 22.06 03.35 en 16.11
ma 13 10.50 en 23.21 04.39 en 17.30
di 14 11.54 05.52 en 18.41
wo 15 00.16 en 12.38 06.54 en 19.26
do 16 00.55 en 13.12 07.33 en 20.00
vr 17 01.28 en 13.42 08.07 en 20.34
za 18 02.00 en 14.14 08.43 en 21.10
zo 19 02.34 en 14.50 09.23 en 21.50
ma 20 03.12 en 15.29 10.04 en 22.31
di 21 03.52 en 16.09 10.46 en 23.13
wo 22 04.34 en 16.53 11.29 en 23.57
do 23 05.19 en 17.40 12.12
vr 24 06.11 en 18.36 00.43 en 13.01
za 25 07.17 en 19.51 01.36 en 14.00
zo 26 08.36 en 21.11 02.39 en 15.12
ma 27 09.55 en 22.32 03.51 en 16.35
di 28  11.14 en 23.48 05.18 en 18.05
wo 29 12.15 06.35 en 19.03
do 30 00.40 en 12.58 07.25 en 19.48
vr 31 01.20 en 13.35 08.06 en 20.28

Referentieplaats is Nieuwpoort. Opgemaakt 
in zomertijd.

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.

Is deze mysterieuze foto genomen bij een ondergaande zon aan een 
moeras in de onherbergzame Dartmoors in County Devon, zuidwest-En-
geland? In dat onheilspellende veengebied waar schrijver Arthur Conan 
Doyle speurder Sherlock Holmes op pad stuurde om het raadsel van de 
vreselijke Hound of the Baskervilles te ontmaskeren..? Het lijkt erop, maar 
zo’n vaart loopt het gelukkig niet. Het is de trouwe viervoeter van Brian 
Decrop uit Koksijde die met onschuldige blik naar de duinen mijmert bij 
de dag die alweer slapen gaat… De jury vond dit de maandprijs waard! 
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 
woensdag 8 augustus. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.



Golf
Van 8 tot 10 september, tijdens 
een heuse driedaagse, vindt 
de opening van het eerste 
deel van Koksijde Golf ter Hille 
plaats. In deze Tij-dingen het 
programma, de tarieven, en alles 
over initiaties, voordeeltarieven, 
golfvaardigheidsbewijs enz.

16-19
Koket Koksijde Floralia
Het Theaterplein en het 
gemeentehuis worden van 6 tot 
10 september omgetoverd tot één 
grote bloemensymfonie onder de 
frivole naam Koket Koksijde Floralia… 
De beste bloemenkunstenaars 
van het land zullen ongelooflijke 
bloemsierkunst presenteren!

20-21
“Jaa, a watra kon!”
Dat is de kreet van de Carib-
indianen uit Galibi in Suriname 
toen het drinkwater voor het 
eerst uit het kraantje stroomde. 
Een geslaagd project van de 
stedenband Koksijde-Marowijne 
en de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening! Achthonderd 
indianen hebben voortaan veilig 
leiding-drinkwater. In Koksijde is 
ontwikkelingssamenwerking geen 
holle slogan!

23
Zomerbruis
Een bruisende zomer is begonnen! 
Van sport tot natuur, van folklore 
tot tentoonstelling, van festival tot 
zoektocht… Onze gemeente bruist 
een zomer lang van activiteiten voor 
jong en minder jong. Een axioma: in 
Koksijde heeft niemand het recht zich 
te vervelen..!

29-43

En verder:

Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad 4

De burgemeester aan het woord 5

Cultuur

Cursussen in de bibliotheek 8
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Fun voor heel de familie in 
gemeentelijke musea 13
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Aankopen
Geluidsinstallatie - Voor c.c.
CasinoKoksijde is een nieuwe geluids-
installatie nodig. Raming 75.000 euro. 
Unaniem.

Diensten
Riolering - Het reinigen van de riolering 

Zeedijk Oostduinkerke en Groenendijk is 
een jaarlijkse opdracht. Nadien wordt een camera-
inspectie uitgevoerd ter controle. Raming 66.835 euro. 
Unaniem.

Projecten
Vloeren school - De huidige bevloering van de acht 
klassen (ca. 600 m2) in de gemeenteschool Oostduin-
kerke is versleten. Raming nieuwe vloeren 40.000 euro. 
Unaniem.
Skatepark - De bestaande toestellen hebben meer 
dan 10 jaar lang goed dienst gedaan. De Koksijdse 
skaters zijn vragende partij om de bestaande toestel-
len te vervangen door betonnen varianten. Beton 
biedt veel voordelen: duurzaam, geluidsarm, onder-
houdsvriendelijk, esthetischer. Raming 200.000 euro. 
Unaniem.
Duivenwering - De duivenwering op de toren van de 
Sint-Niklaaskerk vertoont veel schade (hoofdzakelijk 
door wind). Hierdoor kunnen vogels toch binnen in de 
toren en grote vervuiling veroorzaken. De bestaande 
duivenwering dient dus vervangen. Raming 18.000 
euro. Unaniem.
Dakafdichting - Voor c.c. Taf Wallet, afdeling Tan-
dem, is renovatie van de dakafdichting noodzakelijk 
want er is waterinsijpeling en er zijn losliggende stuk-
ken. Raming 28.000 euro. Unaniem.
Bodemsanering - OVAM legt de gemeente bodem-
sanering op in de Kerkstraat en de Veurnestraat in 
Koksijde-Dorp. Gezien de omvang en de complexiteit 
van deze sanering dient een extern bureau te worden 

Snippers uit de raad van 21 mei
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.

aangesteld voor het ontwerp en de volledige opvol-
ging. Raming 25.000 euro. Unaniem.
Nutsleidingen - In de Christiaenlaan gaat het bundel-
net ondergronds en wordt de OV vernieuwd. Raming 
43.743 euro. Unaniem. In de Marie-Joséstraat, Dage-
raadstraat en Veurnelaan wordt de OV vervangen 
door energievriendelijke toestellen. Raming 15.592 
euro. Unaniem. 

Varia
Duivelsput - Er wordt een natuurwetenschappelijk 
onderzoek uitgeschreven van bodemstalen uit de 
mysterieuze Duivelsput (Koksijde Golf ter Hille). Doel is 
ontstaan en functie van de put aan het licht te bren-
gen. De provincie West-Vlaanderen heeft 10.000 euro 
(50% van de raming) subsidiëring toegezegd. Raming: 
20.000 euro.
Hondenclub - De nieuwe hondenclub De Westhoek 
mag van de gemeente een perceel van 2.490 m2 op 
het voormalig munitiedepot gebruiken, voor 9 jaar 
met ingang op 1 september 2012. Jaarliijkse vergoe-
ding 50 euro. Unaniem.

Aankopen
Geluidsinstallatie -
CasinoKoksijde is een nieuwe geluids-
installatie nodig. Raming 75.000 euro. 
Unaniem.

Diensten
Riolering -

Zeedijk Oostduinkerke en Groenendijk is 

LIVE
OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN

LIVE OP INTERNET

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK

DE VORIGE ZITTINGEN

OP DEZELFDE SITE!

Oproep voor mooie zomerkiekjes..!
De grote vakantie is begonnen! Voor velen onder ons een tijd voor aangename wandelingen, lange 
fi etstochten, frisse zwempartijen, genieten in de tuin met een goed boek, of gewoon zalig nietsdoen. Of u 
vertrekt voor een korte of verre reis, met de tent, caravan of camper? Naar de noordse fjorden of het zon-
nige zuiden? Eén ding is zeker: het fototoestel is altijd erbij, zowel heinde als verre… Als een trouwe vriend 
die de mooiste momenten van uw vakantie vereeuwigt! Onze redactie heeft een idee! Neem ludieke, 
speelse, sprekende, keineige en coole foto’s die de gemeente zou kunnen gebruiken voor illustratie van 
zijn vele uitgaven: Tij-dingen, website, brochures, affi ches, fl yers, enz. IJsjelikkende kinderen, golfbrekersprin-
gende hond, duinenklauterende opa’s en oma’s, schuimbekkende zwemmers, lekkebandstoppende fi et-
sers… Een afspraak! Ze moeten verband houden met onze gemeente. Wat daarom niet wil zeggen dat ze 
in onze gemeente moeten genomen zijn. Want originele reiskiekjes die naar Koksijde verwijzen, bv. dankzij 
de Koksijde-K op kledij en voorwerpen, komen uiteraard ook in aanmerking…
Bij eventueel gebruik wordt de maker van de foto vermeld. Zend ze naar foto@koksijde.be! Bedankt.



T-d: “Burgemeester, het nieuwe 
zomerseizoen boordevol activitei-
ten is begonnen!”
Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Inderdaad, ik verwijs graag 
naar onze website www.koksijde.
be waar je op de homepage de 
activiteitenkalender kan vinden. 
Daar staan alle activiteiten per dag 
vermeld. We hebben uiteraard 
ook nog steeds een evenemen-
tenbrochure, die gratis opgehaald 
kan worden bij de dienst Toerisme. 
Zodat onze inwoners niets moeten 
missen van het toeristisch aanbod! 
Ook nog even meegeven dat 
huisje Nys, nabij de grote kerk, van 
de zomer opnieuw open is.”

T-d: “Is de zomer voor u een ac-
tieve periode?”
Burgemeester: “Neen, voor mij is 
dit net de rustigste periode. Alles 
werd de voorbije maanden vooraf 
georganiseerd. Alle vergaderingen 
staan op een laag pitje. Zowel het 
Vlaamse gewest als de provincie 
zijn met vakantie. De bouw is ook in 
verlof. Daarom trek ik er in deze tijd 
ook even tussenuit.” (Lacht)

T-d: “De gemeentelijke diensten 
draaien wel op volle toeren?”
Burgemeester: “Inderdaad, we 
denken in de eerste plaats aan de 
dienst Toerisme o.l.v. Mieke Ghes-
quière die heel wat activiteiten 
organiseert en bezoekers ontvangt 
aan de balies van de drie kanto-
ren. Uiteraard is er ook de techni-
sche dienst Logistiek onder leiding 
van Rudy Baelen. Deze mensen 
zijn nagenoeg dag en nacht in de 
weer om alle activiteiten het juiste 
en voldoende materiaal te bezor-
gen. Daarnaast hebben ook de 
straatveeg- en reinigingsdiensten 
extra werk. Zo organiseren we meer 
huisvuilophalingen in de toeristische 
zones. De hoeveelheid afval is im-
mers groter in de zomermaanden. 
Van 80 ton tot een piek van 180 ton 
in één week!”

De burgemeester aan het woord
De helft van het lopende jaar 2012 is alweer voorbij. De tijd vliedt onherroepelijk… In een kustgemeente, zoals 
Koksijde-Oostduinkerke, zijn juli en augustus uiteraard de hoogseizoenmaanden bij uitstek! Als de zon wat be-
ter meewil dan de voorbije maanden, staat ons een heerlijke tijd te wachten. In zijn maandelijks woordje blikt 
burgemeester Marc Vanden Bussche vooruit op veel vakantiegenoegens in eigen gemeente..!

T-d: “We kunnen ook buigen op 
heel wat jobstudenten?”
Burgemeester: “Absoluut. Zelfs op 
de meest diverse gebieden! Denk 
maar aan de redders in de zwem-
baden en op onze acht kilometer 
stranden. Verder zijn er de afdelin-
gen Speelplekke en Speeldune van 
de buitenschoolse kinderopvang, 
en het groot vakantiespeelplein de 
Speelveugel bij de Noordduinen. 
Jobstudenten werken er ook bij de 
dienst Toerisme, de reinigingsdienst, 
de sportdienst, de musea. Dat 
geeft veel studenten de gelegen-
heid om iets bij te verdienen, kennis 
te maken met onze gemeente 
en een beetje werkervaring op te 
doen. En eigenlijk zijn het vooral 
jongeren, zowel jongens als meisjes 
van Koksijde zelf. Zij krijgen voor-
rang om deze jobs in te vullen!”

T-d: “Koksijde steekt nog een tand-
je bij de komende maanden?”
Burgemeester: “Inderdaad. Ik 
vraag aan onze inwoners en twee-

de residenten een extraatje ver-
draagzaamheid tijdens de zomer-
maanden. Ze moeten onze mooie 
gemeente delen met heel wat 
dagjesmensen. Maar toerisme is 
onze absolute bron van inkomsten, 
doet de kassa rinkelen bij onze 
handelaars. We hebben de bezoe-
kers zeker nodig. Een aansluitend 
aspect is wel dat het politioneel 
werk in de zomertijd omvangrijker 
wordt. Daarom wordt de politie 
van de zone Westkust versterkt met 
enkele mensen van andere zones, 
met een hondenpatrouille en een 
paardenpatrouille.”

T-d: “Nog een slotboodschap?”
Burgemeester: “Ik wens iedereen 
een fijne vakantie, een mooie 
zomer met veel zon en veel aan-
gename momenten. In september 
gaan we er dan meteen tegenaan 
met de opening van de driving 
range van de golf!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Onze diensten zijn klaar voor twee drukke 
zomermaanden boordevol activiteiten!”



Openbaar onderzoek GRUP 
sportpark Oostduinkerke–west
In het kader van de opmaak van een aantal gemeentelijke ruim-
telijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) wordt momenteel het ontwerp 
GRUP Sportpark Oostduinkerke–west onderworpen aan een open-
baar onderzoek dat loopt van 18 juni tot 19 augustus.
Het betrokken gebied voorziet een uitbreiding van het bestaande 
Sportpark in Oostduinkerke-Dorp. Door de aanleg van het golfter-
rein is immers een gebiedje ontstaan van 2 à 3 ha ontstaan, dat 
volgens het gewestplan agrarisch gebied is, maar dat volledig 
wordt ingesloten door recreatieve functies. Aangezien er nood 
is aan uitbreiding van de sportvoorzieningen ligt het voor de 
hand dat dit gebeurt aansluitend bij bestaande sites. Het wijzigen 
van de bestemming van het ingesloten agrarisch gebied naar 
zone voor sport en recreatie is dan ook een logische en ruimte-
lijk aanvaardbare keuze. De focus voor deze bijkomende zone voor sport en recreatie ligt op openlucht-
sportvelden (vb voetbalvelden). Het is dus niet de bedoeling om hier grootschalige volumes bij te bouwen. 
Aan dit GRUP hangt een onteigeningsplan vast aangezien de huidige landbouwgronden grotendeels in 
privé-eigendom zijn. Het GRUP is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei en wordt nu on-
derworpen aan een openbaar onderzoek van 18 juni tot 19 augustus. De plannen liggen voor iedereen ter 
inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (dienst Stedenbouw, van maandag tot vrijdag elke 
voormiddag tussen 9 en 12 u. en ook op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30-16 u.). Men kan er 
opmerkingen of bezwaren indienen. Binnen de periode van het openbaar onderzoek moeten deze tegen 
ontvangstbewijs worden afgegeven aan het loket van de dienst Stedenbouw of aangetekend worden ver-
zonden naar Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Stedenbouw, Zeelaan 303, Koksijde

Bestendige deputatie keurt GRUP
Ter Duinenlaan/Marktplein goed
In het kader van de opmaak van een aantal ge-
meentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) 
heeft de bestendige deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen onlangs het GRUP Ter Duinenlaan 
en Marktplein goedgekeurd.

Tot voor kort bestond voor de omgeving van het 
Marktplein in Koksijde-Bad het BPA Maartenoom 
(goedgekeurd 6 september 1994). Het gemeentebe-
stuur wilde dit BPA herzien om diverse redenen.
Enerzijds was het verouderd en erg detaillistisch opge-
maakt. Daardoor was er weinig marge voor recente 
ontwikkelingen wat aanleiding gaf tot vele afwijkings-
vragen voor stedenbouwkundige vergunningen.
Anderzijds waren in het BPA een aantal delen van 
goedkeuring onthouden omdat men toen ook be-
zig was met de afbakening van het duinendecreet. 
Uiteindelijk zijn de meeste uitgesloten zones niet 
weerhouden in het duinendecreet waardoor het BPA, 
vooral rond de Markt, weinig continuïteit vertoonde.
Daarnaast moest ook ten aanzien van het openbaar 
domein, van de pleinomgevingen en de inrichting 
ervan meer soepelheid kunnen worden gehanteerd. 
Ten slotte dateerde het BPA van voor het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan.

Op 26 april 2012 heeft de deputatie het GRUP Ter 
Duinenlaan en Marktplein nagenoeg integraal goed-
gekeurd, wat op 29 mei in het Belgisch Staatsblad 
verscheen. Daardoor trad het GRUP op 12 juni 2012 
in werking. Met dit GRUP wordt vooral de zone rond 
het Marktplein ruimtelijk beter omschreven met een 
aantal randvoorwaarden, waar er voorheen geen 
concrete voorschriften golden. De voorschriften voor 
de bestaande villawijken zijn thans meer up to date, 
en langs de invalswegen is een zone voor meergezins-
woningen voorzien.

Koningstraat
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Campuskaart: 
25% tussenkomst gemeente
In zitting van 19 december 2011 besliste de gemeenteraad om vanaf schooljaar 2012–2013 een tussen-
komst van 25% toe te kennen aan studenten-inwoners van Koksijde bij aankoop van een Campuskaart. De 
aanvragen kunnen vanaf 25 augustus op de dienst Burgerzaken gebeuren.

De Campuskaart is een voordelige treinkaart waarmee personen tussen 0 en 26 jaar vijf keer dezelfde 
heen- en terugreis mogen afleggen tussen 2 Belgische stations binnen een periode van 49 kalenderdagen. 
Ideaal dus voor studenten die enkele keren per week heen en terugreizen bijvoorbeeld elke maandag of 

vrijdag naar of van hun kot. Ons gemeentebestuur komt vanaf 
1 september 2012 voor 25% tussen in de aankoopprijs van een 
Campuskaart. Studenten die van zo’n kaart gebruik wensen te 
maken moeten via een recent schoolattest wel het bewijs van 
hun student-zijn leveren.
Het formulier om een Campuskaart bij de NMBS aan te vragen is 
te bekomen bij de dienst Burgerzaken, gemeentehuis, Zeelaan 
303 in Koksijde-Bad. Het recent schoolattest dient ook aan deze 
dienst overgemaakt. Met het ingevulde aanvraagformulier kan 
men vervolgens in een treinstation naar keuze de NMBS-kaart 
laten aanmaken.

Dienst buurtbemiddeling
helpt bij ruzie of overlast
De buurtbemiddelaar komt tussenbeide wanneer er onenigheid of 
een bepaalde vorm van overlast is onder buren of in de nabije om-
geving. In 2011 werd de dienst Buurtbemiddeling (Langestraat 85 in 
Nieuwpoort) o.a. gecontacteerd voor volgende zaken: beplanting, 
pesterijen en geluidsoverlast. Het is inderdaad veel beter samen 
naar een oplossing te zoeken in plaats van onmiddellijk naar de 
politie te stappen. Men kan bij de dienst Buurtbemiddeling terecht 
voor o.a. overhangende takken, blaffende honden, kraaiende 
hanen en elke andere vorm van overlast…
Hebt u overlast in de buurt en komt u er samen niet meer uit? 
Contacteer dan de dienst Buurtbemiddeling (Phaedra  
Eggermont) en samen wordt naar een oplossing gezocht: 
058 22.49.98 of 0473 89.27.95, buurtbemiddelaars@gmail.com.

Vacatures aan het gemeentebestuur in de kijker
Er zijn twee vacatures met een specifiek profiel:
Voor de dienst technisch bureau:

voltijds expert Technieken B1-B3 in contractueel dienstverband, met een vervangingsovereenkomst

Voor Koksijde Golf ter Hille: 
voltijds administratief medewerker Golf C1-C3 in contractueel dienstverband met een contract voor 
bepaalde duur

Kandidaturen indienen tot vrijdag 13 juli 2012.

Informatie over alle vacante betrekkingen kan u terugvinden op www.koksijde.be, doorklikken naar 
inwoner, bestuur en diensten, gemeentediensten, personeelsdienst, vacatures bij het gemeentebestuur.
U kan de volledige publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR of telefonisch aanvragen op 
nummer 058 53 34 41.
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Cursussen in de bibliotheek
Basiscursus: hoe werkt een 
computer?
Ideale start voor een beginner en een goede basis 
voor wie een cursus Word en/of internet overweegt. 
Kennismaking met klavier, muis en computer, eerste 
handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, 
enz. Kostprijs 15 euro. Op vrijdag 7, donderdag 13 en 
dinsdag 18 september, van 13.30 tot 16 u.
Op de pc’s wordt gewerkt met Windows 7.

Basiscursus digitale fotografie
Compacte camera - Overbrengen van beelden naar 
de computer en printen van foto’s! Dat is het onder-
werp van de cursus compacte camera op donder-
dag 13 en 20 september, van 13.30 tot 16 u. Er is een 
tweede reeks op donderdag 15 en 22 november. 
Kostprijs: 10 euro.
Hobbyfotografie - Voor wie weinig ervaring heeft met 
digitale fotografie, maar toch beschikt over een ca-
mera met veel mogelijkheden wat dus een minimum 
aan basiskennis vereist. Op maandag 10, 17 en 24 
september, van 13.30 tot 16 u. Er is een tweede reeks 
op vrijdag 9, 16 en 23 november. Ook nuttig voor wie 
een camera wil aankopen. Kostprijs: 15 euro.

Hoe orde houden op je pc?
Vroeger stopten we foto’s in een schoenendoos die 
in de kast bleef liggen. Die dozen zijn vervangen door 
pc’s die de mogelijkheid bieden om foto’s te orde-
nen zodat ze altijd eenvoudig te vinden zijn. In deze 
les leer je hoe je mappen aanmaakt, foto’s klasseert, 
namen geeft aan je foto’s enz. Lesnamiddagen op 
donderdag 20 en vrijdag 21 september, van 13.30 tot 
16 u. Kostprijs 10 euro.

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of 
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen, 
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het uit-
gangspunt van deze initiatie is het persoonlijke, 
praktische gebruik van het internet. Na een korte 
theoretische introductie wordt er veel geoefend. 
Lessen op dinsdag 25 en donderdag 27 september, 
dinsdag 2, donderdag 4 en dinsdag 9 oktober, van 
13.30 u. tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Cursus Word 2010
In deze cursus komt de basis van het tekstverwerken 
en het opmaken van teksten uitgebreid aan bod. 
Start met een initiatie om het programma Word te 
ontdekken en in te stellen naar eigen wens. De vol-
gende cursusnamiddagen verdere kennismaking 
met een nieuwe manier van werken in Word 2010. 
Voorkennis: pc basisvaardigheden en vertrouwd zijn 
met het toetsenbord en de muis. Op donderdag 18, 
vrijdag 19, dinsdag 23 en maandag 29 oktober, van 
13.30 tot 16 u. Kostprijs 20 euro.

Adobe Photoshop Elements
Werken met Photoshop Elements is moeilijker dan 
het lijkt maar met een goede start kan veel bereikt 
worden. De cursus wordt gegeven op maandag 8, 
donderdag 11, maandag 15 en donderdag 18 okto-
ber. De eerste week handelt vooral over het “orga-
niseren” van foto’s. Tijdens de tweede week wordt 
aangetoond hoe je met “verbeteren” op een simpele 
manier meer waarde aan je foto’s geeft. Breng de 
laptop mee met een versie 7, 8, 9 of 10 van PSE. 
Kostprijs 20 euro.

Inschrijven voor de cursussen kan vanaf donderdag 5 juli. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

GSM cursus
Leer stap voor stap hoe je een GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek je een opgeslagen nummer op? Van wie 
kwam de gemiste oproep? Hoe verzend je een SMS-bericht? Na een volledige cursusdag heb je alles onder de 
knie. Op dinsdag 9 oktober van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.
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Zoek de schat van Vlieg!

Ook deze vakantie 
is Vlieg weer van de 
partij in de bieb. Ze 
daagt de kinderen uit 
om een echte schat 
te zoeken! Dit jaar 
heeft Vlieg diamant-
jes in schatkisten ver-
stopt! Los de vragen 
op en zo vind je de 
verstopplaats van 
de schatkist! Schrijf 
daarna je naam in 

het logboek en voer de ge-
heime code in op UiTmetVlieg.be. Misschien ga je wel 
aan de haal met een fi ets van Vlieg en een diamant-
pas voor een jaar gratis cultuur!
Deze schatkist is trouwens niet de enige die in de 
bieb verstopt zit. Wedden dat je ook een schat van 
een boek vindt om lekker mee weg te dromen? Kom 
maar lekker zoeken in de bieb!

Boekenverkoop
Van zaterdag 30 juni tot zaterdag 1 september loopt 
er in de bibliotheek weer een boekenverkoop. Kom 
zeker eens een kijkje nemen.

Bibliotheek
exposeert werken van
Jan Hoever
Werken van kunstenaar Jan Hoever staan van 1 juli tot 31 augustus tij-
dens de openingsuren te kijk in de gemeentelijke bibliotheek. Jan Hoe-
ver (°Mechelen, 1923) groeide op in een kunstenaarsfamilie en werd 
zelf een veelzijdig kunstenaar. In 1971 vestigde hij zich in Oostduinkerke 
waar hij in 2005 overleed.
Aanvankelijk was hij een gewaardeerde pianist die vooral plezier vond 
in het vertolken van jazz en blues. Vooral het experimenteren zou zijn 
verdere kunstenaarsloopbaan bepalen. Vanaf 1955 volgde hij avond-
lessen aan de academie van Berchem. Hij kreeg ook enkele jaren 
privé-les van wijlen grafi cus Jos Hendrickx. Jan Hoever beoefende de 
disciplines tekenen, grafi ek, schilderen, beeldhouwen en keramiek.
Hij stelde tentoon in binnen- en buitenland. In februari 1974 behaalde 
hij in Cannes een “diplôme d’Honneur Finaliste” bij deelname aan de 
Grand Prix de Peinture de la côte d’Azur. 

Frans lezen?
Waarom niet?
Clic-ado is een nieuwe reeks Franse jeugdboeken, 
ideaal om tijdens de vakantie je Frans op peil te hou-
den. De boeken tellen niet te veel pagina’s en zijn rijk 
geïllustreerd. Na elk hoofdstuk volgen leuke oefenin-
gen om je woordenschat nog meer uit te breiden. De 
taal is niet schools en regelmatig worden de moeilijke 
woorden in een woordenschat uitgelegd . De vier 
hoofdrolspelers 
zijn Marianne, 
Jean-Pierre, Ma-
thilde en Paul. Ze 
hebben elkaar le-
ren kennen via het 
internet en komen 
allemaal uit een 
ander land: Frank-
rijk, België, Zwitser-
land en Canada. 
Samen beleven 
ze avonturen vol 
muziek, gevoelens, 
vriendschap en al-
les wat adolescen-
ten fascineert. Je 
vindt de boekjes in 
de jeugdafdeling.

Gesloten 
Op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus is de bibliotheek gesloten.

Jan Hoever aan het werk



Drie waardevolle schenkingen
aan Abdijmuseum Ten Duinen

Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 is dankzij schenkingen drie collectiestukken rijker. Het gaat om een gedrukt 
boek van arts Matthias De Lobel uit de 16de eeuw, een etsafdruk van de Duinenabdij door de 17de eeuwse 
etser Creite en een 19de eeuws zegel waarmee de reliekschrijn van zalige Idesbald werd verzegeld. De voor-
werpen zijn in zeer goede staat en werden in de maand mei binnengebracht.

Kruydtboeck

Schepen van Cultuur Jan Loones is in de 
wolken met de schenkingen. “Een eerste 
schenking mochten we ontvangen van 
een anonieme gever”, zegt hij. “Het gaat 
om het Kruydtboeck oft beschyvinghe van 
allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren 
ende gheboomten van Matthias de Lobel, 
ook bekend als Lobelius.”
Dit lijvige boek werd gedrukt bij de Ant-
werpse drukkerij Plantijn in 1581. “De Lobel 
was een Vlaamse plantkundige en arts die 
leefde tussen 1538 en 1616”, zegt directeur 
Dirk Vanclooster van het abdijmuseum. 
“Zijn grote reputatie blijkt onder meer uit 
het feit dat hij niet alleen de lijfarts was van 
Willem van Oranje, maar ook een van zijn 
raadsheren. Hij slaagde erin om het werk 
van zijn illustere voorgangers te verbeteren 
door zijn grote kennis van planten.”
Deze schenking kwam er dankzij sympa-
thie voor de Vriendenkring Familiares de 
Dunis met haar uitstekende werking. De 
Vriendenkring van het Abdijmuseum viert 
dit jaar bovendien zijn tiende verjaardag.

Zegel

“Een tweede schenking werd gegeven 
door mevrouw Willems-Van Buggen-
hout”, gaat burgemeester Marc Vanden 
Bussche verder. “Ze schonk een zegel 
van de reliekhouder van Idesbald van 
der Gracht met het wapen van bisschop 
Waffelaert. 

Het Kruydtboeck van Matthias de Lobel, in 1581 gedrukt op de 
persen van Plantijn in Antwerpen.

Het zegel van de reliekhouder van 
abt Idesbald van der Gracht



Het zegel stamt uit het einde van de 19de eeuw en 
werd wellicht aangebracht naar aanleiding van 
de officiële erkenning van de cultus rond de Zalige 
Idesbald in 1894 en de feestelijke optochten in 1896 
te Brugge.” Het zegel werd vermoedelijk bij de ope-
ning van het reliekschrijn in 1968 verwijderd. “De kans 
is groot dat burgemeester Van Buggenhout het zegel 
heeft gekregen naar aanleiding van de opening”, 
zegt burgemeester Vanden Bussche. “Het wordt alvast 
in de toekomst opgenomen in de vaste opstelling.”

Ets van de abdij

Ten slotte schonk gids Arnold Torsy een ets van de 
Duinenabdij door Creite. Hij was een etser uit de 2de 
helft van de 17de eeuw en maakte tijdens zijn leven 
een kaart van Sint-Winnoksbergen, Bergues in Frans-
Vlaanderen. “Opvallend zijn de vergelijkingen met de 
Sanderus-voorstelling van de Duinenabdij, maar met 
een aantal afwijkingen en variaties”, aldus Dirk Van-
clooster. “De kans bestaat dat het een heel recente 
afdruk is (begin 20ste eeuw) omdat een tweetalig 
opschrift dat doet vermoeden. Al is dat heel moeilijk 
te bepalen. De ets wordt verder onderzocht door het 
team van wetenschappers.”

Dank

“We zijn de schenkers uiteraard zeer dankbaar”, 
besluit burgemeester Marc Vanden Bussche. “Stuk 

voor stuk zijn de schenkingen zeer waardevol voor 
het erfgoed van Koksijde. Fantastisch dat mensen de 
moedige stap durven nemen om hun waardevol stuk 
vol geschiedenis te delen met de gemeenschap. Het 
is tevens een mooie aanvulling voor de collectie van 
het Abdijmuseum Ten Duinen 1138.”

De oorspronkelijke ets van de abdij werd ruim 300 jaar geleden 
gekerfd door Creite. Deze afdruk dateert vermoedelijk uit begin 
20ste eeuw.

Info: Dirk Vanclooster (directeur abdijmuseum), T 058 53 39 56, dirk.vanclooster@koksijde.be, Nick Herweyers 
(publiekswerker), T 058 53 39 50, nick.herweyers@koksijde.be

Tentoonstelling van 23 juni tot 12 augustus

Grijs of wit? Kleurrijke abten van de Duinenabdij
Bezoek in de Campmanszaal van het abdijmuseum tussen 23 juni 
en 12 augustus gratis de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Grijs of 
wit? Kleurrijke abten van de Duinenabdij.
De cisterciënzers staan ook bekend als witte monniken. Al zag hun 
ongewassen pij er al snel eerder grijs uit, zoals ze op de befaamde 
reeks grisailles afgebeeld staan. Deze unieke reeks panelen, -top-
stuk van het Vlaams erfgoed-, toont de graven van Vlaanderen 
en de abten van de befaamde abdij.
De tentoonstellening bouwt verder op de succesvolle eerste ex-
positie over de grisailles. Reproducties van deze grisailles beklem-
tonen immers enkele kleurrijke abten die voor de abdij hun sporen 
verdienden: Niklaas van Belle, die ca. 1250 bouwde aan de grote 
abdij; Lambert Uppenbroek die een eeuw later de financiële 
moeilijkheden te boven kwam; Adriaan Cancellier, die na de geu-
zen op Ten Bogaerde een nieuwe abdij probeerde te organiseren.
Er wordt daarbij wordt overvloedig geput uit de waardevolle 
eigen collectie van het museum. Sommige bijzondere stukken of 
aanwinsten worden zelfs voor het eerst aan het publiek gepresen-
teerd zoals enkele voorwerpen die op de site van Koksijde Golf 
Hof Ter Hille gevonden werden. Gratis toegang. Open maandag 
tot vrijdag van 10 tot 18 u., zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.



Win een iPad met je “zeeschatten”-foto’s
Nog tot eind september gaat NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op zoek naar landrotten met 
fototalent! Stuur je beste “zeeschatten”-foto(’s) en misschien verover je de hoofdschat: een 

Ipad! Een professionele jury zal de beste foto’s aanduiden. Het publiek kan meestemmen.

Met de tentoonstelling Zeeschatten duikt het NAVIGO-museum diep de geschiedenis in, op zoek 
naar verloren schatten en verdronken beschavingen. Het museum verbindt aan de expo ook een 

fotowedstrijd met als hoofdprijs een iPad, aangeboden door Vanm@rcke Computercenter Veurne. Ben je 
ouder dan 18? Dan kom je in aanmerking om deel te nemen. Het volledige reglement staat op
www.navigomuseum.be
Een korte handleiding:
* Het thema is “Zeeschatten”. Je foto heeft te maken met de Noordzee én met haar rijkdom en/of

armoede (vervuiling). Als inspiratie geldt de tentoonstelling (verplicht!). Deelnemende fotografen
bezoeken de tentoonstelling gratis na een registratie aan het onthaal.

* Stuur nog tot en met woensdag 31 oktober maximum 3 foto’s in goede resolutie met digitale fl essenpost 
naar zeeschatten@koksijde.be. Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer, woonplaats en de datum van 
je bezoek aan de tentoonstelling.

* Je krijgt een bevestiging als je foto(’s ) goed ontvangen zijn (belangrijk!)
* Alle foto’s verschijnen op www.facebook.com/navigo.nationaalvisserijmuseum. Elke duim bij je foto geldt 

als een stem. Stemmen kan tot en met zondag 11 november.
* Een professionele jury zal zich opsluiten in een kajuit om na rijk beraad een top drie bekend te maken. 

Drie fotografen zullen met hun beste foto overblijven. De foto uit die top drie met het hoogste aantal 
facebookstemmen wint de wedstrijd. De winnaar wordt midden-november gecontacteerd en zal
bekend gemaakt worden in de decembereditie van Tij-dingen.

Win een 
Nog tot eind september gaat NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op zoek naar landrotten met 
fototalent! Stuur je beste “zeeschatten”-foto(’s) en misschien verover je de hoofdschat: een 

Ipad! Een professionele jury zal de beste foto’s aanduiden. Het publiek kan meestemmen.

Met de tentoonstelling 
naar verloren schatten en verdronken beschavingen. Het museum verbindt aan de expo ook een 

DOE
 MEE EN 

WIN

Op de opening van de 
tentoonstelling Zeeschatten won 
Simon Declerck uit Adinkerke alvast 
een mooie prijs omdat hij de vinder 
was van de fl essenpost. Een fi ere 
Simo n met opa Johan Hennebel 
uit Koksijde, burgemeester Marc 
Vanden Bussche en de bestendig 
afgevaardigden Guido Decorte en 
Gunther Pertry.

Erfgoedzoektocht langs tramtraject
De Erfgoedkring Ernest Schepens van het Willemsfonds Kortrijk organiseert van 1 juli tot 31 augustus zijn 4de zo-
merzoektocht. De zoektocht volgt het traject van de kusttram Koksijde-Oostduinkerke. Thema deze keer is het 
bouwkundig erfgoed en het Willemsfondserfgoed met aandacht voor Beaufort 04. Deelnameformulieren (7 
euro) in de toerismekantoren van Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad. Er vallen mooie prijzen te winnen: kunst-
werk, mini-ciytrip, winterweekend aan zee, talrijke boeken. Het best gerangschikte Willemsfondslid wint een 
verrassingsprijs. Info: www.willemsfonds.be, www. erfgoedkring-ernestschepens.be

Besparingen VVM De Lijn
Om de begroting in evenwicht af te sluiten, moet de VVM De Lijn dit jaar 60 miljoen euro besparen. Het 
aanbod wordt hier en daar dan ook aangepast. Concreet voor Koksijde zijn er wijzigingen voor buslijn 68/69 
vanaf 15 juli 2012 en wijzigingen voor de belbus Veurne Zuid-Oost vanaf 23 juli 2012.
Meer info? www.delijn.be/aanpassingen of schrijf u in via www.delijn.be/blijfopdehoogte



Fun voor de hele familie
in de gemeentelijke musea!
De gemeentelijke musea hebben een prachtig zomerprogramma. Daarbij is ruimschoots gedacht aan gezin-
nen en de jongste schattenzoekers. Heel de zomer lang kan je in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en NAVI-
GO-museum deelnemen aan schatzoektochten en andere spannende activiteiten.

In de twee gemeentelijke musea kan je in de zomer zoeken naar de schat van Vlieg. Deze keer heeft Vlieg dia-
mantjes in de schatkisten verstopt! Kinderen schrijven hun naam in het logboek en voeren de geheime code in 
op UiTmetVlieg.be. De hoofdprijzen zijn een fi ets van Vlieg en een diamantpas voor een jaar gratis cultuur!
Een ander heel groot avontuur is de grote Schattenjacht Bo4Kids op zondag 22 juli doorheen Koksijde. Eet best 
veel boterhammen ’s morgens, want het wordt een te gekke en spannende zoektocht! De pientere meeuw Bo 
en Vlieg verstoppen die ochtend een echte schatkist op een plek die je moet vinden! Starten kan tussen 10 en 
15 u. op het Casinoplein. Deelnemen is gratis.

NAVIGO-museum

In het Nationaal Visserijmuseum loopt ook de zomer-
tentoonstelling Zeeschatten die jong en oud boeit. 
Bewonder de schatten van de zeven wereldzeeën. 
Droom weg bij kunstwerken die onder water werden 
gecreëerd. Kijk in het glanzende hars van barnsteen.
Waan je Jack Sparrow terwijl je staart naar een pira-
tenschip uit lego en koffers vol parels en goud. Een 
spannend avontuur voor groot en klein.
Ook zijn er speciale opdrachten voor kinderen. Ont-
cijfer een boodschap uit een aangespoelde fl es en 
toon hoe goed jij piratentaal kent! Je kan de op-
drachten nadien ook meenemen naar huis, want in 
het museummagazine over Zeeschatten staat een 
speciale kids-pagina.

Met het hele gezin kan je het museumparcours S.O.S. 
Zeemonsters volgen. Daarbij moet je een schipper uit 
de nood helpen. Wees dus niet bang voor de zeven 
zeemonsters, neem je zeekaart, een fl inke portie 
moed en breng de opdrachten tot een goed einde.

Op 4 juli, 25 juli en 1 augustus, telkens van 14.30 tot 
16.30 u. kunnen kinderen meedoen aan de work-
shops Bo4Kids - Family Mapping. In deze workshop 
breng je je eigen familie in kaart! Breng zeker 
mama, papa, grootvader of-moeder mee en ook 
drie foto’s: van jezelf, van je ouder(s) en van je 
grootouder (s)! Deelnemen 1 euro. Inschrijven via T 
058 51 24 68 of onthaal@visserijmuseum.be. 

Op het binnenplein van NAVIGO zijn er elke vrij-
dag in juli en augustus weer Visserijfolkloreavon-
den. De volledige programmatie daarvan leest u 
op blz. 38. Maar de bijzondere workshops (19.30 
u.) voor kinderen hier nog eens in focus: workshop 
piratenvingerpopjes maken (13 juli) / voorlees-
avond (20 juli) / Bubbelkes poppentheater met 
De avonturen van de Rosten Durang (27 juli) / 
piratenrondleiding in de tentoonstelling Zeeschat-
ten (3 aug.) / Bubbelkes poppentheater met 
De avonturen van de Rosten Durang (17 aug.) / 
voorleesavond (24 aug.)

Abdijmuseum Ten Duinen 1138

In het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 kunnen kids van 
6 tot 12 jaar meedoen aan Zandlopers. Dat zijn toffe 
rondleidingen waarbij de kinderen zelf in de huid van 
een archeoloog kruipen en daarna in het museum 
het dagelijkse leven van een monnik beleven… Elke 
woensdag in juli en augustus om 15 u.

Naar jaarlijkse traditie worden in het Abdijmuseum 
ook de Abdijavonden georganiseerd. Terwijl er mid-
deleeuwse muziek is en gratis rondleidingen voor de 
(groot)ouders, kunnen de kinderen op woensdag 18 
juli het pageparcours doen om 17 u. Om ridder te 
worden moet je wat aankunnen. Toon op het par-
cours je kunnen in het patathakken en het ringsteken, 
red een prinses en bak je eigen stokbroodje. Pret 
verzekerd! Op woensdag 8 augustus kunnen kinderen 
vanaf 17 u. een workshop kalligrafi e volgen en mooie 
letters maken zoals monniken vroeger! Het abdijmu-
seum is op de abdijavonden gratis toegankelijk van 
16 tot 22 u.
Meer info op www.tenduinen.be en
www.navigomuseum.be.



De Vakantie-academie van de gemeentelijke West-
hoekacademie vindt in 2012 al voor de 9de keer plaats. 
Inwoners van gemeente en regio, tweederesidenten en 
bezoekers kunnen dankzij dit initiatief een korte maar 
intensieve opleiding in een of andere kunsttechniek 
genieten. Er zijn lessen in juli en augustus.

De docenten-kunstenaars zijn Fernand Vanderplan-
cke (beeldhouwen, boetseren, metaalsculptuur), 
Svitlana Lyashchuk Lebiga (tekenen en schilderen), 
Suzanne Venema (glasfusie) en Pieter Denuwelaere 
(vrije grafiek).
1. Maandag 9 tot vrijdag 13 juli: tekenen en schilderen
2. Maandag 16 tot vrijdag 20 juli: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen
3. Maandag 23 tot vrijdag 27 juli: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen / 
glasfusie / vrije grafiek
4. Maandag 30 juli tot vrijdag 3 augustus: tekenen en schilderen / glasfusie / vrije grafiek
5. Maandag 6 tot vrijdag 10 augustus: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen 
/ glasfusie / vrije grafiek
6. Maandag 13 tot vrijdag 17 augustus: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen
De ateliersessies zijn per week georganiseerd en kunnen flexibel gecombineerd worden. In de gemelde peri-
ode vinden alle lessen plaats van 10 tot 16.30 u. in het hoofdgebouw van de gemeentelijke Westhoekacade-
mie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. Max. 10 deelnemers per atelier. Deelnemen kost 175 euro per persoon, 
per sessie, per atelier, over te schrijven op rek. nr. BE 86-0910.1275.7650, met vermelding “Vakantie-academie 
2012”, de gekozen cursus(sen) en periode(s). Studenten tot 25 jaar betalen 125 euro. Info: coördinator Guy Van 
Beckevoort, T 0477 79 45 91.

Dunia 2012: zinderend 
wereldfeest!
Het gratis wereldfeest Dunia slaat op zaterdag 4 augustus voor de negende maal zijn tenten op in het 
mulle zand van het Oostduinkerkse strand. Het gratis feest, van 11.30 tot 18.30 u. is een gezellig gebeuren 
voor jong en oud.

Wereldmarkt
Centraal op Dunia staat de feestelijke wereldmarkt. Geen puur commercieel gedoe, maar eerlijke stan-
den van hardwerkende projecten uit Koksijde, Vlaanderen en Brussel. Kleurrijke kraampjes vol snuisterijen, 
informatie, lekkernijen, tropische cocktails en leuke spulletjes! U reist er over Brazilië, naar India, het hele 
Afrikaanse continent en Thailand, Roemenië naar de stedenbandpartners in Suriname en dan weer naar 
Koksijde. Een stukje wereld snuiven en een feest voor alle zintuigen.

Live optredens
Dunia biedt ook een levendige partij live mu-
ziek aan. Deze keer geeft de organisatie de 
kans aan jongeren uit Koksijde om het feest op 
te luisteren. Wouter Van Den Broeck bijt de spits 
af om 14 u. Lize Colson brengt haar show om 
15.30 u. en Landfill sluit het festival om 17 u. af.
In de backstage van Dunia staat eerlijke (fair-
trade), streekproducten en biohandel cen-
traal. 
Info: www.dis.koksijde.be bij Dunia, of bij 
dienstverantwoordelijke Mieke Mutton, 
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke,  
0486 91 02 98, mieke.mutton@koksijde.be

Het wereldfeest Dunia: een wereldreis op het strand…

Word artiest in de vakantie!



Like it Love it
C.c. CasinoKoksijde: wat in 2012-2013?
Op donderdag 7 juni werd in c.c. CasinoKoksijde de brochure 2012-2013 voorgesteld. Aan de hand van het 
nodige beeld- en geluidsmateriaal wist het Casinoteam de bezoekers te verlekkeren op alweer een geva-
rieerd seizoen vol bekende en minder bekende pareltjes, verrassingen, vaste waarden en nieuwe acts. Eén 
ding hebben ze allemaal gemeen: we like it, we love it!

Het in elkaar puzzelen van een 
volledig cultureel seizoen is elk jaar 
weer een uitdaging die de kiesda-
mes en –heren van het c.c. met 
plezier aangaan. Dit is het resul-
taat van hun noeste arbeid.

Theater
Vaste waarden in het theater 
zijn niet voor niets vaste waar-
den. Ultima Thule, NTGent, De 
Tijd, ’t Arsenaal, Vernieuwd 

Gents Volkstoneel bewezen in het verleden met sterke 
producties de zaal een avondlang te kunnen boeien. 
Daarnaast jongere gezelschappen zoals Lazarus, 
maar ook aanstormend talent als Jonas Van Thielen 
en oud-Koksijdenaar Kasper Vandenberghe.

Dans
Drie voorstellingen vinden plaats in eigen huis (Koen 
De Preter & Maria Ibarretxe, Les Ballets C de la B/
Het Kip en Jan Martens/Benjamin Vandewalle). Via 
de busuitstappen naar Kortrijk en Brugge krijgt het 
Koksijds publiek ook de kans om grotere, internationa-
le gezelschappen aan het werk te zien (Michèle Anne 
De mey & Jaco Van Dormael, Carte Blanche/Sharon 
Eyal & Gai Bachar en Daniel Léveillé).

Humor
Vlaanderen valt voor comedy. Voor volgend seizoen 
stelde c.c. CasinoKoksijde een mix samen van grote 
namen (Urbanus, Kommil Foo, Adriaan Van den Hoof 
of Wim Helsen) en jong talent (Piv Huvluv, Steven Ma-
hieu en Guga). Ass-Dur zorgt voor de hilarische inter-
nationale noot met piano-slapstick.

Muziek
Met Laïs & Maandacht, Raymond van 
het Groenewoud, Geike Arnaert en 
Helmut Lotti staan alvast enkele grote 
kleppers in de brochure. Daarnaast ook 
heel wat  andere (binnen- en buitenland-
se) artiesten: Manuel Hermia Trio, Saint-
Marteau (met een unieke Gainsbourg 
tribute), Het Zesde Metaal, Aranis, Filia, 
April Verch Band, Antonio Zambujo,…. 
Jazz, wereldmuziek, rock, salsa, folk,… 
Voor elk wat wils.

Familie/Circus
Familievoorstellingen zijn dikwijls een 
plezier voor het oog. Niet alleen op het 
podium, maar ook in de zaal. Onverge-
telijke herinneringen voor de kleine be-

zoekers! La Cité Moderne brengt een wondermooie 
en soms bizarre voorstelling over een professionele 
vogelbegraafster. 4Hoog biedt de allerkleinsten een 
eerste theaterervaring en Theater Tieret transformeert 
de “Vos en Haas”-boekjes naar het podium. Daar-
naast zijn ook de circusvoorstellingen van Cie Circon-
centrique en Cirque Mandigue voor het hele gezin 
aan te raden!

Klassiek
Klassiek Op Zondag: een hoogstaand klassiek concert 
(Liebrecht Van Beckevoort, Dimitri Bateman, Anne 
Cambier, Trio Khaldei), een uniek kader (Abdijhoeve 
Ten Bogaerde) en een gezellige drink achteraf.
Een succesformule. Elk jaar opnieuw groeit het en-
thousiasme voor deze voorstellingen.

Buitenbeentjes
Grenzen overschrijden levert dikwijls interessante voor-
stellingen op. Tom Van Bauwel en Ben Sluijs bundelen 
de krachten in de voorstelling “Paul Van Ostaijen” 
en brengen een pakkende hommage. Daarnaast 
twee “fi lmvoorstellingen”. Jan Verheyen brengt op z’n 
eigen manier een overzicht van 100 jaar fi lmgeschie-
denis, doorspekt met anekdotes, fi lmfragmenten en 
leuke weetjes. Tuur Florizoone brengt een live-sound-
track bij de documentaire “L’Amour des moules”. Wie 
wil, geniet na het concert van een lekkere pot mosse-
len in het c.c. CasinoKoksijde.

Ticketverkoop
De abonnementenverkoop start op woensdag 1 augus-
tus vanaf 8 uur. Bestellen via het formulier in de brochu-
re, of nog makkelijker via www.casinokoksijde.be. Losse 
tickets vanaf donderdag 16 augustus vanaf 9 u.

Like it Love it
C.c. CasinoKoksijde: wat in 2012-2013?



Programma 
openingsdriedaagse
Tijdens het kermisweekend in 
Oostduinkerke wordt op het fon-
kelnieuwe oefenterrein de eerste 
bal geslagen. Iedereen is welkom 
om het “golfgras” te ruiken en te 
voelen!
De opendeur vindt plaats op za-
terdag 8, zondag 9 en maandag 
10 september telkens van 10 tot 
18 u. In sporthal Hazebeek wordt 
om het half uur (op groot scherm) 
info verschaft over het golfterrein, 
vervolgens kan u doorlopend een 
bezoek brengen aan het terrein 
zelf. Daar zijn permanent gidsen 
(aanspreekpunten) aanwezig om u 
te informeren. En ook tentoonstel-

lingsborden met info helpen u op 
weg. 
Op zaterdag en zondag wordt om 
11 u. een golfdemonstratie gege-
ven door Peter “Pete” Cowen, een 
Engelse golfcoach met wereld-
faam. 
Na uw bezoek op het terrein kan u 
in de petanquehal Bolledroom een 
drankje nuttigen op de golfbeurs. 
Hier komt u o.m. alles te weten over 
de Koksijdse golfclub. Op de golf-
beurs kan u ook een jaarabonne-
ment voor het golfterrein winnen.

Zin om zelf een 
balletje te slaan? 
Schrijf u snel in!
Misschien bent u al een begena-

digd golfer? Misschien zit er diep 
verborgen een Tiger Woods in uw 
slagen? Dat kan u gratis ontdek-
ken tijdens het openingsweekend 
in september. Onder leiding van de 
golf pro’s kan u de fonkelnieuwe 
driving range uittesten.
Let wel! U dient zich hiervoor vooraf 
in te schrijven met melding van 
voornaam, familienaam, telefoon-
nummer en voorkeursdag. Wie 
eerst komt, eerst maalt! Inschrijven 
via communicatie@koksijde.be of 
T. 058 53 30 30. In totaal kunnen 
zo’n 400 personen inschrijven. 
Tijdens de laatste week van augus-
tus zal u gecontacteerd worden 
met het definitieve tijdstip voor uw 
golftry-out.

Openingsdriedaagse voor Koksijds golfterrein

Bezoek als eerste 
Koksijde Golf ter Hille!
Het aftellen is nu echt begonnen. Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 september 2012 gaan de deuren 
van Koksijde Golf ter Hille open. De driving range (d.i. het oefenterrein) is dan speelklaar én wordt officieel 
geopend. Meteen zal ook de eerste steen voor het clubhuis gelegd worden. Het grote publiek kan meegenie-
ten en voor het eerst met het golfterrein kennismaken. Gedurende drie dagen wordt duiding gegeven over de 
golf en het golfspel en kan u een bezoek brengen op het terrein. Geniet van de golfdemonstraties en probeer 
zelf de driving range eens uit!
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Alles over het lidmaatschap
van Koksijde Golf ter Hille

Indien u lid wil worden van Koksijde 
Golf ter Hille of indien u vanaf 8 
september 2012 wil deelnemen 
aan golfinitiaties, dan kan u con-
tact opnemen met het secretariaat 
via secretariaat@koksijdegolfter-
hille.be, jan.deramoudt@koksijde.
be of 058-53 34 10. In dit golfdossier 
ontdekt u de basisinfo, maar alles 
is tot in detail te vinden op www.
koksijdegolfterhille.be.

Hoe word ik lid?
Inschrijven kan vanaf 1 augustus 
2012. De lidmaatschappen lopen 
vanaf 8 september 2012 tot 31 
december 2012. Het lidmaatschap 
van 2012 geeft je gedurende 4 
maanden (sept.-dec.) onbeperkte 
toegang tot de driving range. Elke 
dag open van 8.30 tot 21 u. (met 
avondverlichting). 

Tarieven LIDMAAT-
SCHAP 2012

Driving Range 
fee

Federatie- 
bijdrage

Totaal

Volwassene
€ 110 € 20 € 130 

Junior <18 jaar
niet-inwoner 
Koksijde

€ 50 € 10 € 60 

Junior <18 jaar 
inwoner Koksijde

€ 0 € 10 € 10 

•	15%	korting	voor	inwoners	en	tweede	residenten
•	jongeren	t.e.m.	18	jaar	uit	Koksijde	betalen	geen	lidgeld,	maar	wel	een	

(verplichte) federatievergoeding
•	u	betaalt	enkel	nog	extra	voor	het	gebruik	van	de	oefenballen	(prijzen	

voor deze laatste op www.koksijdegolfterhille.be).

De driving range, klaar om in september de eerste golfers te ontvangen…

D
O

SSIE R G
O

LF



Golfinitiaties in de 
Golf Academy

Onder de deskundige leiding van 
onze twee head golf pro’s David 
Petrie en George Mc Kechnie 
wordt er een zeer gevarieerd 
aanbod van golfinitiaties verzorgd. 
Zowel voor beginnende als voor 
gevorderde spelers. De verschil-
lende initiatiepakketen (zie verder) 
zorgen ervoor dat u als begin-
nende golfer op een relatief korte 
termijn de basistechnieken en de 
spel- en etiquetteregels van het 
golfspel aanleert. Bij het behalen 
van het golfvaardigheidsbewijs 
bent u klaar om alleen of samen 
met uw partner of vrienden de 
baan op te gaan.

Gratis initiatie
Indien u graag kennis wil maken 
met de golfsport, dan kan u deel-
nemen aan een gratis initiatieles 
in groep. Deze lessen zullen twee 
maal per maand plaatsvinden, tel-
kens op zondagnamiddag tussen 
16 en 17 u. Hiervoor moet u vooraf 
inschrijven in het secretariaat (se-

cretariaat@koksijdegolfterhille.be). 
Er is een maximum van 20 deelne-
mers.

Starterspakket
Het starterspakket bevat een les-
senprogramma dat gespreid is 
over een periode van 6 maanden. 
Het pakket heeft als doel om een 
niet-golfer de basistechnieken van 
de golfswing, de golfregels en de 
etiquette aan te brengen zodat de 
speler zijn golfvaardigheidsbrevet 
(GVB) kan halen. Het starterspakket 
kan individueel of in groepjes van 
max. 4 personen gevolgd worden. 
Vooraf inschrijven via het secretari-
aat (secretariaat@koksijdegolfter-
hille.be).

Klassieke Lessen
U kan ook privé of in groep les vol-
gen bij de golf-pro.

Juniorlessen
Koksijde Golf ter Hille zal heel veel 
aandacht besteden aan de ont-
plooiing van een goede dynami-
sche jeugdwerking, waarin zowel 
de recreatieve als meer competi-
tieve ingestelde spelers hun gading 

zullen vinden. Er is alvast een intro-
ductieprogramma voorzien voor de 
jeugd (tot 18 jaar). Dit programma 
loopt van 16 september 2012 tot 
eind december 2012 en van januari 
2013 tot mei 2013. Gedurende 3 
weken 1 uur les (niet in de vakan-
tie- en examenperiodes) Er zijn drie 
groepen voorzien op woensdag-
namiddag van 14 tot 17 u. en op 
zondagvoormiddag van 9 tot 12 u. 
De groepen bestaan uit max. 6 tot 
8 junioren. De groepen worden ver-
deeld per leeftijd (>10 j, 11-14 j., 15-
18 j.) Kostprijs: 265 euro per junior. Dit 
pakket omvat 33 weken 1 uur les, 
gratis gebruik van de driving range, 
putting green en chipping zone. 
Vooraf inschrijving bij het secretari-
aat is noodzakelijk (secretariaat@
koksijdegolfterhille.be).

Juniorstage
Tijdens de kerstvakantie wordt er 
een driedaagse juniorstage geor-
ganiseerd. De groepen bestaan uit 
max. 6 tot 8 junioren. Kostprijs: 65 
euro per junior. Vooraf inschrijven 
bij het secretariaat ( secretariaat@
koksijdegolfterhille.be)
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Wie kan spelen op 
Koksijde Golf ter Hille?
•	Leden	van	Koksijde	Golf	ter	Hille.
•	Niet-leden	in	het	bezit	van	een	

geldige federatiekaart, mits beta-
ling van een greenfee (10 euro). 

•	Alle	mensen	die	lessen,	clinics,…	
volgen bij de golf pro’s.

Speciale doelgroepen 
met voordeeltarief:
Inwoners en tweede 
residenten krijgen 15% 
korting
•	Inwoners van Koksijde kunnen 

zich melden aan het secretariaat. 
De identiteitskaart zal met een 
kaartlezer gecontroleerd worden.

•	Eigenaars van een tweede 
verblijf in Koksijde die ingekohierd 
zijn in het belastingkohier van de 
gemeente Koksijde kunnen op de 
financiële dienst in het gemeente-
huis een attest krijgen. De aan-
vraag wordt beperkt tot maximum 
twee attesten per adres waar 
het tweede verblijf in Koksijde is 
gelegen. Dit attest dient te wor-

den afgegeven bij de inschrijving 
op het secretariaat. Om in aan-
merking te komen voor de korting, 
moet u bij elke vernieuwing van 
en/of aanvraag tot lidmaatschap 
een attest afgeven.

Jeugd 
•	Jongeren tot 18 jaar die in 

Koksijde wonen, kunnen zich 
melden aan het secretariaat. De 
identiteitskaart zal met een kaart-
lezer gecontroleerd worden.

Golfvaardigheids-
bewijs en handicap
Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) 
is zowat het rijbewijs op de golf-
baan. Het kan behaald worden 
door het afleggen van een the-
oretische proef, een technische 
proef en een praktische proef. 
Door het slagen in deze proeven, 
bewijst de speler dat hij de regels 
kent en het spel kan spelen. Zo kan 
de golfsport overal ter wereld op 
dezelfde manier en met eerbied 
voor zijn tradities beoefend wor-
den. Na het behalen van het GVB 
wordt ook een handicap aan de 
speler toegekend. Dit is een cijfer 
dat het spelniveau van elke golfer 
weergeeft en staat voor het aantal 
extra slagen dat men mag maken 
over een volledige ronde. Hoe 
lager het cijfer, hoe minder bonus-
slagen en dus hoe beter de speler.

Lidmaatschap 2013
Met Pasen 2013 opent de short 
course van Koksijde Golf ter Hille. 
Tarieven zijn nu al bekend en kun-
nen gecheckt worden op  
www.koksijdegolfterhille.be
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Van 6 tot 10 september: Koket Koksijde Floralia

Bloemsierkunst met grote K!
Koksijde én bloemen. Het blijft een mooi huwelijk. Zo was er jaren de bebloemde praalstoet, kon Flor Kos 
bedekt met mozaiek-plantjes zelfs Shangaï bekoren, is er de jaarlijkse bloemenmarkt en het dynamische 
bloemencomité… In 2008 paradeerde de laatste Bebloemde Praalstoet ter Verheerlijking van de Vlaamse 
Schilderkunst... De tijd was rijp voor iets nieuws… En zo ontstond Koket Koksijde Floralia. We krijgen duiding van 
de projectbezieler Ides Leys (hoofd Groendienst) en Neal Baelen (diensthoofd Technieken). Ze zitten volop in 
de voorbereidingsfase.

T-d: “Hoe rijpte Koket Koksijde 
Floralia?”
Ides Leys: ”Vijf jaar geleden vroeg 
het bestuur me om in onze ge-
meente “iets nieuws” rond bloe-
men te creëren. Na het afscheid 
van de bebloemde praalstoet 
begon ik te brainstormen over de 
nieuwe uitdaging. Even werd de 
piste van een bloementapijt voor 
het gemeentehuis bewandeld, 
maar daarmee lok je geen nieuw 
publiek. Bedoeling was ook om 
in tegenstelling tot de stoet, een 
meerdaags evenement te organi-
seren. Zo kunnen meer mensen van 
de bloemenpracht genieten en 
zijn we ook minder afhankelijk van 
het weer. De investering in men-
sen en middelen is natuurlijk niet 
gering. Uiteindelijk kreeg het idee 
dan stilaan vorm om één grote 
meerdaagse bloemensymfonie te 
creëren. Als naam werd gekozen 
voor Koket Koksijde Floralia!”

T-d: “Wat mogen we van dit 
nieuwe project verwachten?”
Ides: ”Het evenement vindt plaats 
op de site bij het gemeentehuis. 
Er zijn twee aspecten. Voor het 
outdoorluik, op het Theaterplein, 
legt onze eigen groendienst een 

volledige duin aan met zand, duin- 
en helmplanten, bomen, houtbus-
sels enz. In dat geheel komen 18 
strandcabines, meteen een knip-
oog naar onze kustgemeente. De 
bloemen komen uit de veiling van 
Aalsmeer. Achttien meesters-floris-
ten gaan er hun creatieve gang in 

hun eigen cabine. Het betreft bijna 
allemaal West-Vlaamse bloemkun-
stenaars, maar ook alle bloemen-
handelaars van Koksijde werken 
mee! De helft vrouwen, de helft 
mannen, ha! Het evenement be-
gint bij de professionals thans echt 
te leven, want de Belgische kam-
pioen bloemsierkunst, Stephan van 
Berlo, heeft zelf aangeboden om 

een bloemstuk te maken. Een grote 
eer en bijzonder deugddoend! Bo-
vendien zal de Belgische unie voor 
Floristen tijdens het evenement ook 
demonstraties bloemschikken in het 
gemeentehuis verzorgen.”

T-d: “Naast het aanleggen van de 
duin wordt ook de opbouw van 
de cabines een huzarenstukje?”
Neal Baelen: ”Klopt! De cabines 
komen op 3 september recht-
streeks van zee. De schrijnwerkers 
plaatsen aan elke cabine nieuwe 
voorgevels en een luifel. Onze 
schilders hebben deze vooraf 
klaargemaakt en bekleden ook de 
cabines vanbinnen. Daarna zullen 
de elektriciens belichting voor de 
bloemstukken aanbrengen terwijl 
de decorateurs mooi afgewerkte 
naamborden zullen plaatsen. Op 5 
september verhuizen ze dan naar 
het Theaterplein… Hectische da-
gen dus.” (Lacht)

T-d: “Het tweede luik speelt zich 
af in het gemeentehuis zelf?”
Ides: “Als tegengewicht aan de 
prachtige architectuur van het ge-
bouw komen er binnen gigantische 
bloemsierkunstwerken.”
Neal: ”Onze smederij heeft drie 

“Verrassing 
en beweging 

daarmee zullen 
de bezoekers 
gecharmeerd 

worden!”

Het Theaterplein wordt 
omgetoverd tot een 
decor van duinen, bomen, 
strandcabines…



unieke, kolossale driedimensionale spinnen gemaakt die in het gemeente-
huis hun plaats krijgen. 
Deze spinnen zullen in stukken naar binnen worden ge-
bracht en ter plaatse weer opgebouwd worden. Daar-
naast produceren we ook nog twee bloemenkokers (Ides 
inspireerde zich hiervoor op De Pappenheimers, nvdr) met 
een rotatiesysteem binnenin, zodat de enorme bloemstuk-
ken ronddraaien. Het vinden van de juiste materialen en 
alles mooi op elkaar afstemmen is bijzonder boeiend. Zon-
der onze vakmannen zou dit niet mogelijk zijn.”
Ides: ”Met het indoorluik spelen we echt in op de ruimte! 
Bovendien werken we met gerenommeerde bloemkun-
stenaars. Het versieren van de spinnen en de stukken in de 
kokers zal gebeuren door Geert en Jo Pattyn. Een mooie 
tegenstelling dus: kleine en fi jne kunst buiten, grootschalige, 
monumentale werken binnen.”

T-d: “Jullie hebben ook nog een verrassing in petto?”
Ides: “Inderdaad, de mensen moeten in het gemeentehuis 
zeker ook een bezoekje brengen aan de Kokpit, de raad-
zaal! Daar komt het pièce de résistance van de expo…. 
Meer vertellen we niet, kom gewoon kijken!”

 oket Koksijde Floralia in cijfers
❀ In totaal zullen 25 meesters-fl oristen bloemsierkunst creëren
❀ 60 personeelsleden van de gemeente zetten zich hiervoor in
❀ 600 ton zand
❀ 400 houtbussels
❀ 625 m te plaatsen betonnen keerelementen om de duintjes af te boorden
❀ 15 bomen
❀ 18 cabines
❀ Bloemenkokers: 1 koker met een lengte van 13,50 en een diameter van 3 m / 1 koker met een lengte 

van 10 m en een diameter van 2,50 meter
❀ 6 reuzenpaddenstoelen
❀ Hoogte van de spinnen: 5,5 m, 4,2 m en 2,8 m
❀ 3 dagen opbouw

Openingsuren
Koket Koksijde - 
Floralia

doorlopend open
Donderdag 6 september:
18.30 tot 22 u.,
Vrijdag 7 en zaterdag
8 september: 10 tot 22 u.
Zondag 9 en maandag
10 september: 10 tot 18 u.
Gratis toegang

unieke, kolossale driedimensionale spinnen gemaakt die in het gemeente-

De groendienst zal op het Theaterplein een 
duinlandschap aanleggen en 18 strandcabines 
bouwen.
Ides Leys: “Ook in het gemeentehuis 
zelf komen er gigantische 
bloemsierkunstwerken.”
Neal Baelen: “Zonder onze vakmannen zou 
Koket Koksijde Floralia niet mogelijk zijn.”



Adviezen voor veilig omgaan
met barbecue en flessengas…
Elk jaar worden jammer genoeg vele honderden vakanties afgebroken door ongevallen met de barbecue of 
flessengas. Ook thuis kan een gezellig etentje door een ongeluk nare gevolgen hebben. In dit artikel geven 
brandweercommandant Kristof Dorné en brandpreventieadviseur Danny Geryl een aantal adviezen voor een 
veilig gebruik van de barbecue en flessengas.

BARBECUE
- Plaats de barbecue 
op een vlakke on-
dergrond. Zorg dat 
kinderen of huisdieren 
uit de buurt blijven.
- Scherm de bar-
becue af met een 
niet-brandbaar 
windscherm, want 
wegvliegende vonken 
kunnen brand aan 
tenten veroorzaken. 
Sluit daarom ook 
ramen en deuren van 
caravan, bungalow of 
tuinhuisje.
- Draag geen licht 
ontvlambare kleding.
- Brandwonden direct minstens vijf 
minuten afkoelen met zacht stro-
mend leidingwater. Is dat water er 
niet, dan is een sloot, regenton of 
plas ook goed.
- Gebruik uitsluitend houtskool of 
briketten (die veiliger zijn omdat 
ze geen vonken geven). Gebruik 
bij het aanmaken aanmaakblok-
jes of aanmaakvloeistof. Gebruik 
nooit benzine, petroleum of spiritus. 
Blaas nooit in het vuur, gebruik een 
blaasbalg.
- Hou altijd een brandblusser, een 
emmer water of zand bij de hand.
- Dek een nog brandende barbe-
cue na gebruik af met zand. Ga er 
nooit mee lopen.

FLESSENGAS 
INSTALLEREN
In caravan of tent - Lees aan-
dachtig de gebruiksaanwijzing en 
veiligheidsvoorschriften. Experimen-
teer nooit. Plaats een gasfles nooit 
los in uw caravan of camper. De 

meeste caravans en campers zijn 
voorzien van een disselbak of een 
speciale plaats voor een gasfles. 
Zorg voor voldoende ventilatieope-
ningen en plaats geen spullen bij 
deze openingen. Maak dat de fles 
niet kan omvallen.
Apparatuur op gas - Let erop dat 
de apparaten met een koperen 
gasleiding zijn aangesloten, en dat 
elk apparaat afzonderlijk kan wor-
den afgesloten.
Installatie op schepen - Gebruik 
op schepen altijd propaan en voor 
de leidingen een gegloeide kope-
ren pijp. Gebruik altijd klemfittin-
gen; zachtsoldeerverbindingen zijn 
verboden. Plaats bij gebruik van 
een leiding van 10 mm om elke 40 
cm een beugel, bij een leiding van 
12 mm om de 50 cm.

FLESSENGAS VEILIG 
GEBRUIKEN
- Gasflessen moeten altijd rechtop 
staan, ook bij vervoer. Bewaar ze 

op een koele, goed 
geventileerde plaats. 
Dat geldt ook bij ge-
bruik van de fles.
- Zet het gastoestel 
niet te dicht bij het 
tentzeil, en gebruik bij 
het koken een meta-
len spatscherm.
- Verwissel gasflessen 
altijd buiten de cara-
van of de tent.
- Kom nooit met een 
vlam of brandende 
sigaar of sigaret bij 
een gasfles.
- Gebruik altijd een 
drukregelaar tussen 
fles en gasapparaat. 

De vereiste gasdruk staat op het 
typeplaatje van het apparaat. 
Vervang drukregelaars om de vijf 
jaar, met het oog op slijtage van 
de bewegende delen.
- Gebruik geen slangen die langer 
zijn dan één meter en let erop dat 
het goedgekeurde hogedrukslan-
gen zijn. Vernieuw de slangen om 
de twee jaar. Zorg dat de slangver-
bindingen aan beide zijden voor-
zien zijn van slangklemmen die het 
losraken van de slang voorkomen.
- Sluit de fleskraan als u uw gastoe-
stel niet gebruikt. Open en sluit fles-
kranen altijd met de hand, gebruik 
er nooit gereedschap bij.
- Spoor lekkages op met een kwast-
je met vloeibaar afwasmiddel. Als 
er belletjes ontstaan, is er een lek.
- Lees vòòr het gebruik van weg-
werpgastankjes aandachtig de ge-
bruiksaanwijzing en gebruik geen 
tankjes die ouder zijn dan drie jaar.
- Zorg dat u altijd een brandblusser 
en/of blusdeken bij de hand hebt.
Info: www.brandweer.nl



de dorpshoofden het eerste glas 
zuiver drinkwater konden tappen. 
In de indianencultuur staat Moeder 
Aarde centraal. Het eerste glas wa-
ter werd dan ook, conform hun tra-
ditie, aan Moeder Aarde gegeven. 
De mensen konden het nauwelijks 
geloven. Veelvuldig klonk de kreet: 
“Jaaa, a watra kon!” Een mijlpaal 
in de stedenbandwerking Koksijde-
Galibi met als drijvende kracht het 
vierspan schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking en 
de beheerders Marc Vanthienen, 
Cyriel Caudron en Albert Serpieters, 
die inmiddels voortwerken aan 
andere projecten: studiefonds, 
boekenfonds, ontwikkeling van het 
vrouwenhuis.

Meer info: lees het Galibi-dagboek 
van het VMW-team op 
www.vzw-marowijne.net

Stedenband met Galibi in Suriname
Dankzij Koksijde & VMW veilig
drinkwater voor 800 indianen!
Onze gemeente Koksijde heeft sinds 2008 een stedenband met het district Marowijne in het Zuid-Amerikaanse land 
Suriname. Daarbij gaat de meeste aandacht naar het carib-indianendorp Galibi. Van meet af aan werd gefocust 
op een aantal domeinen zoals jeugd, visserij, toerisme, onderwijs, energie en drinkwater. Voor dit laatste item is een 
reuzenstap gezet: eind mei werd voor het eerst drinkwater van Moeder Aarde uit het kraantje getapt!

Galibi haalde tot voor kort het 
drinkwater uit open waterputten 
die regelmatig overspoeld werden 
door het zoute oceaanwater. Dan 
moesten de dorpelingen drinkwa-
ter aansleuren uit een naburig dorp 
op meer dan een uur varen over 
de rivier… De droom ontstond in 
2009 toen de gemeente Koksijde 
en de vzw Koksijde-Marowijne een 
enthousiaste partner vonden in de 
directie Buitenlandse Projecten van 
de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW). 
Uniek in dit verhaal was de onver-
wachte hulp van de andere zijde 
van de Marowijnerivier, in Frans-
Guyana. Op die plaats stond een 
ongebruikte maar nog perfecte 
drinkwaterzuiveringsinstallatie. 
Onderhandelingen leidden tot een 
schenking van al dat materiaal aan 
Galibi. Met mankracht werd alles in 
het voorjaar van 2011 overgevaren.

Officiële regeringssteun
Op aanwijzingen van de VMW 
werden op verschillende diepten 
vijf putten geboord tot meer dan 
dertig meter diep. Het opgepomp-
te water bleek van goede kwaliteit! 
Er werd een watertoren gebouwd 

en een zonepanelenpark voor de 
energie voor filters en pompen. Be-
gin 2012 volgde de aanleg van het 
leidingennet zodat elk huis (200) 
een aftappunt zou hebben.
In mei installeerden vijf man van de 
VMW in drie weken tijd de pompen 
en bouwden ze de zuiveringsin-
stallatie op. Hiertoe hadden ze 
weken voordien een container 
volgestouwd met materiaal (t.w.v. 
100.000 euro) en vanuit Vlaande-
ren verscheept.

Historisch moment
Het team, onder leiding van Frank 
De Poortere en Ortwin Deroo heeft 
letterlijk dag en nacht doorgewerkt 
om dit titanenwerk te klaren. Ze 
moesten vaak “hun plan trekken”, 
want werken in een jungle, ver 
van alle comfort en bevoorrading 
is niet zo simpel als hier. Met de 
hulp van ongeveer 15 mensen uit 
dorp werden de aanvoerleidingen 
getrokken naar de zuiveringsin-
stallatie, terwijl de elektrische en 
andere technische kanten van de 
zaak door de techniekers van VMW 
uitgevoerd werden.
Op dinsdag 22 mei beleefde Galibi 
een historisch moment wanneer 

De mannen van de VMW tijdens de vergadering met de Surinaamse overheid op het 
kabinet van minister Betterson van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Trots met het eerste drinkwater…



Het Dommelplekje in
september weer van start!
Voor het derde jaar op rij organiseert de gemeentelijke dienst Onthaalouders namiddagslapen voor peuters en 
kleuters in het Dommelplekje (lokalen van de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke in Oostduinkerke).

Oxfam Trailwalker: stappen voor meer solidariteit
Sport en sociaal engagement met elkaar combineren kan tijdens Oxfam Trailwalker! Je stapt 100 km in min-
der dan 30 uur in teams van 4 personen én profiteert van de gelegenheid om uw vriendenkring te mobilise-
ren rond de acties van Oxfam-Solidariteit tegen onrecht en armoede. Oxfam Trailwalker vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 25 en zondag 26 augustus in de Hoge Venen.
Drijvende kracht achter Oxfam Trailwalker is de solidariteit met het Zuiden. Om die reden engageert elk 
team zich om minstens 1.500 euro in te zamelen voor de projecten van Oxfam-Solidariteit rond duurzame 
landbouw, toegang tot water en onderwijs, de strijd tegen geweld op vrouwen, ...
Info: www.oxfamtrailwalker.be of via isabel@oxfamtrailwalker.be.

De onthaalouders Vicky Sagaer 
en Isabelle Vanthournout, die ook 
begeleiders zijn in de BKO, vangen 
met veel zorg en toewijding peu-
ters op die in de namiddag nog 
eventjes willen wegdommelen. 
Voor de jongste kleuters wil het 
Dommelplekje de overgang van 
dagopvang naar een voltijdse 
schooldag vlotter laten 
verlopen.

Hoe?
Een onthaalouder haalt de 
kindjes na het middageten 
van school en brengt hen 
naar het Dommelplekje, 
waar ze kunnen indomme-
len onder toezicht van de 
onthaalouder tot de school 
bijna uit is. De onthaalou-
der brengt de kindjes tegen 
het einde van de school-
tijd terug naar de klas. Als 
een ouder langer opvang 
nodig heeft, dan kan het 

kindje na schooltijd tot 19.15 u. 
door het team van de Speelplekke 
opgevangen worden.

Kostprijs?
Voor de namiddagopvang betaalt 
de ouder een bijdrage (1/3de dag-
deel) aan de BKO. Deze bijdrage 
wordt berekend aan de hand van 

het belastbaar gezinsinkomen en 
geldt voor de opvang van 13 tot 
16 u. (einde schooltijd). Voor de 
opvang na schooltijd betaalt de 
ouder een bijdrage berekend per 
begonnen half uur. Beide worden 
maandelijks verrekend via factuur.

Hoe inschrijven?
Elke aanvraag gebeurt via 
de BKO in volgorde van 
aanmelding. Samen met 
de onthaalouder beslist de 
ouder of zijn kind al dan niet 
voldoende rijp is om voltijds 
naar school te gaan.
Bent u zelf ouder van een in-
stappertje of denkt u dat uw 
peuter nog wat slaap nodig 
heeft in de namiddag? Dan 
kan u voor meer informatie 
terecht bij de BKO, Leopold 
II-laan 4 in Oostduinkerke 
(T 058 51 80 74 of 
onthaalouders@koksijde.be)

Wandelen door de Hoge Venen op passerelles…



Zomer in het Duinenhuis!
Bezoek de tentoonstellingen Land van Zand en Buik vol van strandafval in het Duinenhuis en neem een kijkje 
op het adembenemend dakterras! Beide tentoonstellingen zijn van 2 juli t.e.m. 31 augustus te bezoeken op 
weekdagen van 9 tot 12 u. en 13 tot 16.30 u.

Hogeschool Gent 
verfijnt voorwaarden 
taxussnoeisel
Zoals gemeld in de editie juni van Tij-dingen kan men van 15 juni tot 31 augustus weer met taxussnoeisel 
terecht op het containerpark. Taxussnoeisel bevat de grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen 
voor kankerbestrijding. Tijdens de vorige acties werd steeds gevraagd om het snoeisel droog en vers aan te 
leveren. Wat de inzameling bemoeilijkte. Uit een onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool van Gent blijkt 
thans dat het taxussnoeisel nat, verhit en zelfs een week oud mag zijn. Wel dient het snoeisel nog steeds 
ZUIVER (vrij van andere soorten snoeisel, grassen, ...) en JONG (niet langer dan 30 cm en geen dikke tak-
ken) te zijn.
Meer info: www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 058 53 34 39.

Land van Zand werd ontleend bij het 
natuureducatief centrum De Vroente. 
Wat is zand? Welke soorten zand be-
staan er? Welke dieren voelen zich thuis 
in zand?
Ook de ludieke tentoonstelling Buik vol 
van strandafval laat u in strandcabines 
meekijken in de buik van het probleem 
en ironisch genoeg zo ook in de eigen 
buik. Wat brengt strandafval allemaal 
teweeg, en hoe kan u het voorkomen? 
Afval op het strand en in zee is een 
zwaar onderschat probleem en gaat 
verder dan men denkt…tot in de Stille 
Oceaan én in onze maag! 

Bereikbaar Duinenhuis - Dankzij de 
unieke locatie midden in de Schipgat-
duinen kan men genieten van een 
adembenemend breed duin- en zee-
zicht. Geef de voorkeur aan de tram of bus (halte 
Lejeunelaan) of kom te voet of met de fiets langs de 
autovrije Bettystraat en geniet van het duinengebied. 
Parkeren kan op het Elisabethplein. Ga dan te voet 

In het Duinenhuis lopen van 2 juli tot 31 augustus twee interessante 
tentoonstellingen.

via de Rolandstraat en het rustige duinpad, de Bet-
tystraat, tot aan het Duinenhuis.
Info: www.duinenhuis.koksijde.be

Containerpark
Het containerpark is gesloten op 
- zaterdag 21 juli + gewone wekelijkse sluiting op zondag 22 en maandag 23 juli
- woensdag 15 augustus
- woensdag 29 augustus wegens onbereikbaarheid tijdens de opendoor op de luchtmachtbasis.

Het team herinnert iedereen eraan dat huishoudelijk restafval niet wordt ingezameld op het containerpark. 
Dat afval moet in de officiële gemeentelijke restafvalzak aangeboden worden voor de inzameling aan huis. 
Grof brandbaar materiaal dat niet in de restafvalzak kan (vb. matras) kan men wel kwijt in de (pers)contai-
ner op het containerpark.



Cursus fruitbomen snoeien
Fruitbomen in onze tuin hebben een niet te onderschatten waarde. Ze 
verblijden ons in de lentemaanden met hun prachtige bloei en leveren 
vers en gezond fruit in de herfstmaanden. Ook tal van vogels en insec-
ten vinden er een schuil- en voortplantingsplaats en de bijen halen er 
hun nectar.
Om al deze redenen, maar ook omdat veel fruitbomen onvoldoende 
of op een ondeskundige manier gesnoeid worden, organiseert de 
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling een cursus snoeien van fruitbo-
men in drie luiken: theorieles, zomersnoei en wintersnoei.
De theorieles vindt plaats op donderdag 6 september, vanaf 19 tot 22 
u. in het Duinenhuis.
De zomersnoei kent verschillende voordelen voor appel en perenbomen, zoals een beperkte reactiegroei 
en het beter genezen van snoeiwonden. Snoei in de zomer gaat niet ten koste van de vruchtdracht voor 
de daarop volgende seizoenen. Deze praktijkles vindt plaats op zaterdag 8 september.
De les wintersnoei is voorzien op zaterdag 9 februari 2013 in tuinen in Koksijde.
Lesgever is Wouter Demey van de Hoogstam uit Oostkamp. Gratis, wel vooraf inschrijven op uiterlijk 30 au-
gustus via milieu@koksijde.be.

Nieuwe tuinmeubelen of pak printpapier?

Kies voor het FSC- of PEFC-label

Ga voor houtartikelen met het FSC- of PEFC-label en voorkom wildkap 
van ’s werelds groene long en de uitbuiting van de plaatselijke bevol-
king. Dankzij een controle “van kap tot schap”, weet je zeker dat uw 
gelabeld product afkomstig is uit duurzaam beheerd natuurbos of plan-
tage. Het bosbeheer beperkt de negatieve impact op het milieu en 
eerbiedigt de rechten van de plaatselijke bevolking. Bovendien is het 
hout legaal, want de producent heeft taksen betaald aan het land van 
herkomst van het hout.

Hoe zo’n product herkennen? Afgewerkte producten, zoals een tuin-
meubelset of een pak printpapier, dragen doorgaans een van beide lo-
go’s. Bij half afgewerkte (bv. constructiehout) of producten op maat (bv. 
een raam in je huis) daarentegen garanderen gecertificeerde bedrijven 
u dat het om een duurzaam hout gelabeld product gaat. De gecertifi-
ceerde leverancier moet telkens op de factuur vermelden welk product 
gemaakt is uit duurzaam geëxploiteerd hout en welk product niet.

Waar deze producten vinden? De verkooppunten staan op: 
www.ikzoekfsc.be en http://www.pefcbelgium.be/nl/recherche/

Afvalarm 
winkelen – 
winnaar juni
Mevr. Priscille Dubois en haar 
kleindochtertje werden in de 
Zeelaan gespot met de K-zak. 
Priscille wint enkele aankoop-
bons bij lokale handelaars! 

Proficiat!



Interessante milieudata in de zomer
Big Jump aan de Knokkebrug
Op zondag 8 juli springen om 14.30 u. op precies hetzelfde tijdstip in heel Europa duizenden mensen in ri-
vieren, waterlopen en meren omdat ze propere en levende rivieren willen. In onze streek vindt de Big Jump 
plaats aan de Knokkebrug, IJzerdijk 1, Diksmuide.
Aan deze manifestatie wordt meegewerkt door vzw De Boot, vzw GREEN, vzw De Bron, gemeenten Lo-
Reninge en Houthulst, stad Diksmuide, vzw Hengelbelangen IJzervallei en Duikschool Maanvis. Met de 
steun/medewerking van ANB en Infrax. Mooie handdoeken te winnen.

Vlinder mee
Natuurpunt pakt uit men de jaarlijkse tuinvlindertelling in het weekend 
van 4 en 5 augustus. Vlinders reageren snel op veranderingen en vor-
men daarom een soort van barometer voor de toestand van de natuur. 
Cijfers over het aantal vlinders worden pas écht interessant wanneer ze 
kunnen vergeleken worden over een langere periode. Hoe meer tellers, 
hoe betrouwbaarder de gegevens. Meer info: www.vlindermee.be.

Nacht van de Vleermuis
Nieuwsgierig hoeveel soorten vleermuizen je opspoort in Koksijde-Dorp? 
Doe dan mee aan de wandeling met vleermuisdetector op zondag 26 
augustus om 20.30 u. met start aan de Sint-Pieterskerk.

Vrolijke verhalen samen met
c.c. CasinoKoksijde en milieuraad

De gemeentelijke milieuraad en c.c. CasinoKoksijde bieden een heer-
lijke (én overtuigende!) familievoorstelling Vrolijke Verhalen over Dode 
Stadsvogels met Janne Desmet aan. Het wijdse strand van surfclub 
Windekind vormt een ideaal decor voor de mobiele installatie met 
fiets, boekjes, projector, dingetjes en andere verrassende objecten van 
de eerste productie van La Cité Moderne.
Workshop Vogelhuisjes: de voorstelling vindt plaats op zondag 16 
september om 19 u. in surfclub Windekind. Voorafgaand van 14 tot 
17 u. is er een workshop Vogelhuisjes maken in FSC-hout.
Tickets: c.c. CasinoKoksijde 058 53 29 99 vanaf 1 augustus in 
abonnement, vanaf 16 augustus losse tickets.
Meer info: c.c. CasinoKoksijde en dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling, milieu@koksijde.be.

Word natuurgids
Van 15 september 2012 tot 29 juni 2013 loopt 
elke zaterdagvoormiddag de CVN-cursus 
Natuurgids in de kinderboerderij De Lens-
polder in Nieuwpoort. Dertig activiteiten, 
waarvan de helft natuurexcursies, brengen 
u voldoende kennis bij over ecosystemen in 
onze natuurgebieden en de toe te passen 
gidsmethodieken om, na een terreinstudie 
en gidsbeurt, aan een doorsneepubliek een 
eenvoudige natuurwandeling aan te bieden.

Meer info: 
www.c-v-n.be, ann.dheedene@c-v-n.be.



Transcript zoekt
jong artistiek talent!
Kun je goed schilderen? Heb je een paar unieke foto’s 

genomen? Heb je een ruimte nodig om je werk te to-

nen? JOC de PIT is voor de tentoonstelling Transcript op 

zoek naar beeldhouwers, dichters, schilders, fotografen, 

grafi ci, kortom jong talent, vol artistiek geweld. Transcript 

is een tentoonstelling waar je je werk aan het publiek 

kan tonen. Alle kunstvormen zijn welkom. Niets is te gek! 

De tentoonstelling vindt plaats van 2 tot 10 november. 

Aan de wedstrijd is een prijs verbonden: een reis ter 

waarde van 400 euro. Dit jaar is er ook een publiekprijs. 

Winnares van vorig jaar was Sophie Vanhomwegen. 

Meer info of inschrijven: jocdepit@koksijde.be of 

058 53 34 44.

Nog taxicheques in voorraad
Ben je tussen 16 en 20 jaar? Dan heeft de jeugddienst 
vervoer voor jou in de vorm van taxicheques. Er zijn 
nog een aantal gratis pakketten over. Elk pakket is 25 
euro waard. In het weekend en op feestdagen kan je 
dan gebruik maken van Koksijdse taxi’s.
De cheques kunnen elke werkdag van 9 tot 12 u. en 
van 13.30 tot 16 u. afgehaald worden bij de jeugd-
dienst. Breng je identiteitskaart mee en een offi cieel 
document waarop je adres vermeld staat.
Je kan de taxicheques ook aankopen op de jeugd-
dienst. Eventueel als cadeau? Of om zeker te zijn dat 
je om 3 u. nog geld hebt om een taxi te nemen…

Beachparty scouts Casa
De klassieke strandfuif van de scouts Casa vindt 
plaats op vrijdag 27 juli aan het openluchtzwembad 
in Oostduinkerke. Zon, zee, koele dranken, zomerse 
gasten, shaken op muziek… Start om 20 u. met een 
kinderdisco voor de allerjongsten. Vanaf 21 u. komen 
de oudere fuifgangers aan de beurt. Gratis toe-
gang. Info: www.casaodk.be

Een zomer met Yamakasi
Twee keer per week zijn er Yamakasi-activiteiten: Bob-
bejaanland, Walibi, snowboarden (ja, in de zomer), 
graffi ti, paint ball en nog veel meer. Haal het pro-
gramma bij de jeugddienst of kijk op www.depit.be of 
www.facebook.com/yamakasi.koksijde. Inschrijven bij 
de jeugddienst: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

 Gezocht: lesgevers gitaar
De Muze is op zoek naar extra lesgevers, vooral naar goeie gitaristen want de lessen gitaar zijn elk jaar een groot succes. Heb je nog wat tijd over om je kennis door te geven? Je onkosten worden ver-goed. Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Cult Fiction
Jonge acteurs veroveren
het strand
Samen met een aantal jongeren heeft Kasper Van-
denberghe een performance gemaakt die op 11 
augustus op het strand plaatsvindt. Het exacte uur 
en de locatie vind je via www.koksijde.be/cultfi c-
tion of www.facebook.com/cultfi ctionpresents. Het 
centrale thema is thuis. Op het strand wordt een 
aangepast decor voorzien. Er zijn nog een paar 
plaatsen voor jonge, enthousiaste acteurs over. 
Vòòr de repetities wordt nog een auditie georgani-
seerd. De repetities zelf vinden plaats van 30 juli tot 
3 augustus, en van 6 tot 10 augustus, telkens van 13 
tot 18 u. Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Skating, a way of life
In het kader van het project Cult Fiction start op 23 
juli een openluchttentoonstelling rond skaten. De 
jeugddienst trok de baan op met een fototoestel 
om skaters te vereeuwigen en op verschillende 
plaatsen spandoeken te plaatsen. Op deze plek-
ken ontmoet je alvast de Koksijdse skaters: Ster der 
Zee, JOC de PIT, skatepark Hazebeek, de Burg-
weg, Noordduinen. Info: www.koksijde.be/cultfi c-
tion of www.facebook.com/cultfi ctionpresents



Twee zomermaanden Sport aan Zee
Van 2 juli tot en met 29 augustus (niet op zon- en feestdagen) is er op de drie sportstranden weer Sport aan 
Zee onder leiding van sportmonitoren. Elke morgen turnen de sportmonitoren u flink wakker met strand-
gymnastiek. In de loop van de dag staan ze in voor gratis sportanimatie en voor het uitlenen van sportma-
teriaal.

Strandgymnastiek
Van 3 juli (!) tot 29 augustus is er op de sportstranden conditiegymnastiek voor jong en oud. De sportmo-
nitoren verzorgen er elke dag (niet op zon- en feestdagen) van 10.30 u tot 11 u een half uur gevarieerde 
oefenstof waarbij zowel kracht, uithouding en lenigheid aan bod komen.
In Sint-Idesbald is het sportstrand gelegen t.h.v. het Lucionplein, in Koksijde t.h.v. de Jacob Jordaenstraat en 
in Oostduinkerke t.h.v. het openluchtzwembad.

Strandsporten
’s Namiddags komen op de drie sportstranden (zie hoger) volgende sporten komen aan bod: baseball, 
beachbal, beachtennis, beachvolley, beachhandbal, basketbal, frisbee, beachsoccer, en diverse strand-
spelen voor kinderen. Op de sportstranden zijn er dagelijks tornooien. ‘s Morgens kan men inschrijven bij de 
monitor, men kan nog ploegen ter plaatse vormen, het tornooi start om 13.30 u.: beachtennis op maandag 
2 on 2, beachvolley op woensdag 2 on 2 en op zaterdag 3 on 3, beachsoccer op donderdag 4 on 4 en 
basketbal op vrijdag 3 on 3 (enkel in Sint-Idesbald).

Koepeltornooien
Wekelijks wordt op dinsdag een overkoepe-
lend tornooi georganiseerd waarbij teams 
van de verschillende sportstranden het 
tegen elkaar opnemen. Het tornooi start om 
13.30 u.
Juli - Op 10 juli 2 on 2 beachtennis in Sint-
Idesbald / op 17 juli 4 on 4 beachsoccer in 
Koksijde / op 24 juli 2 on 2 beachvolley in 
Oostduinkerke / op 31 juli 3 on 3 basketbal in 
Sint-Idesbald
Augustus - Op 7 augustus 2 on 2 beachten-
nis in Sint-Idesbald / op 14 augustus 4 on 4 
beachsoccer in Koksijde / op 21 augustus 2 
on 2 beachvolley in Oostduinkerke / op 28 
augustus 3 on 3 basketbal in Sint-Idesbald

Oostduinkerke - Het openluchtbad is 7 op 7 
open tot en met 2 september. In juli en au-
gustus van 9 tot 19.40 u. (onthaal tot 19 u.), 
in september van 9 tot 12.30 u., en van 13 tot 
18.15 u. (onthaal tot 17.45 u.). Het openlucht-
bad blijft ook in het seizoen 2013 open voor 
het publiek. In juni 2014 gaat het nieuwe 
badencomplex open.

Koksijde - Het zwem- & recreatiebad Hoge 
Blekker is 7 op 7 open van 8.30 tot 11.45 u. 
(onthaal tot 11.15 u.), en van 14 tot 19.45 u. 
(onthaal tot 19 u.). Het zwembad is gesloten 
voor onderhoud van zondagmiddag 2 sep-
tember tot en met vrijdag 7 september.

Gemeentelijke zwembaden



Twee zomersportkampen

Recreatief petanquetornooi
Op woensdag 22 augustus or-
ganiseert de sportdienst Koksijde 
i.s.m. de VVV een recreatief 
petanquetornooi op het evene-
mentenplein voor het gemeente-
huis in Koksijde-Bad. Het tornooi 
start om 14 u, er wordt gespeeld 
met vaste tripletten over 3 ron-
den. Deelnemen kost 6 euro 
per triplet. Elke deelnemer krijgt 
een aandenken en de winnaars 
gaan met mooie prijzen en een 
beker naar huis.
Inschrijven kan vanaf maandag 
23 juli via www.sport.koksijde.be 
of bij de sportdienst, Hazebeek-
straat 11, Oostduinkerke. Wees 
er snel bij, er kunnen slechts 30 
tripletten deelnemen.

In juli organiseren de 
sportdienst en sportraad 
twee zomersportkam-
pen voor kinderen van 
het derde tot het zesde 
leerjaar in de sporthal Ha-
zebeek in Oostduinkerke. 
Kinderen die overgaan 
van het tweede naar het 
derde leerjaar en van het 
zesde leerjaar naar het 
eerste middelbaar kun-
nen ook deelnemen.
Sportkamp 1: van maan-
dag 2 tot en met vrijdag 
6 juli, sportkamp 2 van 
maandag 9 tot en met 
vrijdag 13 juli (niet op 11 
juli). Elke deelnemer dient 
vóór aanvang van het 
kamp een kopie van het 
zwembrevet (minstens 50 
m) te bezorgen aan de 
sportdienst.
Op het programma: 
strand-, water- en omnis-
porten zoals golfsurfen, 
beachtennis, vlotten-
tocht, Sportkriebels te 
Jabbeke, beachsoccer, 

rafttocht, windsurfen,… 
en nog veel meer.
Elke dag krijgt iedereen 
een drankje en bij het af-
sluiten van de week een 
T-shirt. De deelnameprijs 
bedraagt 55 euro voor 

zomerkamp 1 en 44 euro 
voor zomersportkamp 2 
(verzekering, vervoer en 
sportmateriaal inbegre-
pen). Betaling enkel via 
overschrijving op rek. nr. 
142-0651613-89, sport-

kampen, met vermelding 
“(voor)naam + zomer-
sportkamp 1 en/of 2”.
Inschrijven en info: sport-
dienst, Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke, T 058 53 20 
01, www.sport.koksijde.be).



Internationale erkenning voor
U19-Eurofoot-voetbaltornooi
Eurofoot, het jaarlijkse voetbaltornooi voor juniors (U19) is inmiddels al aan zijn 13de editie toe. In het eerste 
weekend van augustus kan men op het sportpark Hazebeek de voetbalvedetten van morgen weer aan 
het werk zien.

Dat het tornooi inmiddels een gevestigde waarde 
is geworden, blijkt uit de alsmaar groter wordende 
internationale belangstelling. Voor de derde keer 
op rij komt er een ploeg uit Brazilië: Atletico Paran-
aense. De drie andere buitenlandse nieuwkomers 
zijn: Hajduk Split (KR), West Ham United (GB) en FC 
Nordsjaelland (DK). De overige deelnemers: twee-
voudig tornooiwinnaar Tottenham Hotspurs (GB), FC 
Utrecht (N), Club Brugge, Cercle Brugge, RSC Ander-
lecht, Standard Luik, KAA Gent en Zulte Waregem.
Het tornooi start op vrijdag 3 augustus om 10.30 u. 
Elke deelnemer speelt twee matchen binnen zijn 
poule. Nieuw dit jaar is dat alle inwoners van Koksij-
de op vrijdag gratis toegang hebben.
Op zaterdag 4 augustus worden de overige poule-
wedstrijden afgewerkt (drie per ploeg) en de kwart-
finales. Zondagnamiddag 5 augustus: wedstrijden voor de ereplaatsen (16de tot 3de), en om 16.30 u. de 
grote finale. Info: www.eurofoot2000.be en Twitter

Beach Run (32ste massajogging)
Op woensdag 18 juli organiseren de gemeentelijke sportdienst en sportraad voor de 32ste keer de jaarlijkse 
strandloop. Deelnemen aan de jeugdjogging kost 3 euro (tot 14 jaar - geboren NA 18 juli 1998). Inschrijven kan 
vanaf 17 u op de Zeedijk in Sint-Idesbald (in de bus) ter hoogte van het sportstrand. Om 18 u. wordt op de Zee-
dijk de start gegeven. Om deel te nemen aan de massajogging (5 of 10 km) moet men zich inschrijven (5 euro) 
in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. De start wordt daar om 20 u. gegeven. Elke deelnemer 
ontvangt een prijs en een drankje.

AFC Tubeke-Club Brugge
KVV Oostduinkerke organiseert op vrijdag 6 juli de voetbalwedstrijd AFC Tubeke-Club Brugge op het sport-
park Hazebeek in Oostduinkerke. Aftrap om 19 u. Met Club Dorp en animatie voor jong en oud. Toegang 10 
euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa.



De voorbije maand in woord en beeld
De bekende Vlaamse musicus Ozark 
Henri (in het echt Piet Goddaer) is 
voortaan een inwoner van Koksijde. 
Op donderdag 31 mei werd hij door 
eerste schepen Jan Loones en ca-
sinodirecteur Veerle Decroos op 
sleeptouw genomen om cultureel 
Koksijde te ontdekken. Aldus bracht 
Ozark Henri verkennende bezoeken 
aan diverse culturele troeven van de 
gemeente, zoals de Keunekapel, de 
kapel Ster der Zee, de abdijhoeve 
Ten Bogaerde, het Abdijmuseum Ten 
Duinen, het Nationaal Visserijmuseum, 
enz. Ook burgemeester Marc Vanden 
Bussche begroette de muzikale BV!

Na het overlijden van mevr. Jeanne 
Chieux, weduwe van erebrandweer-
commandant Marcel Cloet, moest 
de Harmonie Vrienden van de Brand-
weer het enkele jaren stellen zonder 
meter. Die morele leegte is nu voorbij. 
De harmonie heeft een nieuwe meter 
in de persoon van Eveline Wallaert, 
echtgenote van huidige brand-
weercommandant Kristof Dorné. 
Peter-eerste schepen Jan Loones is 
uiteraard fier met de nieuwe meter 
Eveline die de titel met enthousiasme 
aanvaardde. Op donderdag 7 juni 
werd Eveline op foto vereeuwigd 
in handen van peter Jan Loones, 
dirigent Jeroen Hillewaere en de 
bestuursleden Johan Vanhoucke, Eric 
Figoureux, Jan Douchy, Patrick Kyndt, 
John Torney en Mathijs Masset.

Zeeschatten, de tweede grote tentoonstelling van directeur Maja Wolny van NAVIGO-Nationaal Visserijmu-
seum, werd op donderdag 7 juni geopend in aanwezigheid van veel volk en talrijke prominenten waaron-
der deputé Guido Decorte, burgemeester Marc Vanden Bussche, deputé Gunther Pertry en 1ste schepen 
Jan Loones. Er waren ook enkele bekende Vlamingen op het appel: kunstpromotor Willy Vandenbussche, 
beeldhouwer William Sweetlove, actrice Pascale Platel, zanger Johan Verminnen en musicus Ozark Henri. 
De tentoonstelling loopt tot 15 november.



De voorbije maand in woord en beeld

Op het domein van de Vrienden der Blinden in de Hendrik Noterdaemestraat werd de nieuwe parking of-
ficieel ingehuldigd ter gelegenheid van de jaarlijkse opendeurdag begin juni. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche kweet zich van deze taak in aanwezigheid van voorzitter Raymond van Duüren, schepen Daniel Van 
Herck, VVV-ondervoorzitters Ivan Van Cayseele en Luc Deltombe

AtletiekClub Koksijde sloot op vrijdag 18 mei 
de 10de editie van Start To Run af met een 
receptie en tombola. Vijfenzeventig moe-
dige deelnemers startten in maart, in zeer 
slechte weersomstandigheden, met een 10 
weken durende training met als einddoel 
5, 10 of 15 km joggen. Schepen van Sport 
Dirk Dawyndt overhandigde tijdens de 
receptie de brevetten en medailles aan de 
deelnemers. Bij deze 10de editie werd een 
mooie prijzenpot verloot met een citytrip als 
hoofdprijs. Het bestuur van ACK mocht op 
de receptie ook Ed Dedrie verwelkomen: 
één van de pioniers van het eerste uur van 
Start To Run in Koksijde!

GEBOORTEN
Max Defevere, Veurne, 5 mei
zoon van Vincent en van Rebecca 
Fremault uit Oostduinkerke
Lilly Cossement, Wilrijk, 6 mei
dochter van Filip en van Annelies 
Warreyn uit Koksijde
Robbe Vanneste, Ieper, 10 mei
zoon van Eileen Vanneste uit Koksijde
Ides Ruga, Veurne, 11 mei
zoon van Johan en van Geertrui Van 
Kerkhoven uit Oostduinkerke
Fasih Uddin, Veurne, 15 mei
zoon van Muneer en van Hina Burney 
uit Oostduinkerke
Justine Dochy, Veurne, 19 mei
dochter van Rembert en van Céline 
Kindts uit Koksijde
Amélie Proost, Brugge, 27 mei
dochter van Mike en van Laurence 
Lahousse uit Oostduinkerke
Lowie Lepla, Veurne, 31 mei
zoon van Karel en Magalie Dugardyn 
uit Koksijde
Laurens Tallieu, Veurne, 3 juni
zoon van Lieven en van Els De Jonghe 
uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Glenn Provoost uit Melle en 
Stefanie Vanmarcke uit Koksijde 
Zanzibar, 24 februari
Joeri Osselaere en Jordy Liard, 
beiden uit Middelkerke, voorheen 
Koksijde, 18 mei
Wim Desaever en Sylvie Coppens, 
beiden uit Koksijde, 19 mei
Ruben Winnock en Melissa 
Jacques, beiden uit Koksijde, 24 mei
Michel Lefort en Greta-Catharina 
Bollion, beiden uit Koksijde, 24 mei
Johan Brouillard uit Fenain (F) en 
Nathalie Demanet uit Koksijde, 26 mei
Jan Druwé en Benedicte De Brant, 
beiden uit Koksijde, 26 mei
Peter Deprez en Macha Delancker, 
beiden uit Koksijde, 1 juni
Hadewijn Van Loocke en Fien Van 
Eeckhout, beiden uit Koksijde, 9 juni

OVERLIJDENS
Camiel Swyngedauw - 80 jaar
echtgenoot van Christiana Vermote
Georges Druart - 78 jaar
weduwnaar van Lydia Vermeersch

Geboorten, huwelijken & overlijdens Lucien Chapelle - 88 jaar
weduwnaar van Maria Deplus
André Hessel - 86 jaar
echtgenoot van Denise 
Vandenbroucke
Martha Vandenbouhede - 75 jaar
echtgenoot van Yves Cremmerye
Jeanne Wery - 64 jaar oud
Astère Van hove - 97 jaar
Armand Thoen - 84 jaar
echtgenoot van Clara Daelewyn
Hélènne Bonneux - 81 jaar
weduwe van Juliaan De Weert
Christiane Lips - 79 jaar
echtgenote van Roger Verbanck
Léonie Antoine - 90 jaar
weduwe van François Dewit
Gilbert Bonte - 74 jaar
echtgenoot van Josephine De Ruyck
Anne Piémont - 73 jaar
Andries Sanctorum - 78 jaar
echtgenoot van Simonne Devey
André Ocquet - 62 jaar
Magda De Cuypere - 59 jaar
René Defoer - 87 jaar
weduwnaar van Mariette Lycke
Hieronimus Hiele - 88 jaar
echtgenoot van Magdalena 
Vanneuville
Raymonde Rassart - 87 jaar
weduwe van Henri Brogniez



Goud was er op zaterdag 19 mei voor het echtpaar Robert Van Den Bossche (°Sint-Agatha-Berchem) en 
Claire De Coninck (°Sint-Agatha-Berchem) die huwden op 19 mei 1962 in hun geboorteplaats. Robert was 
technisch ingenieur. Claire was eerst bediende en later zelfstandig podoloog. Het echtpaar heeft een 
dochter en een kleinkind.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Op zaterdag 19 mei was 
het ook de beurt aan 
het echtpaar Walter 
Scholdis (°Boechout) en 
Daisy Van Uytsel 
(°Mortsel) om de gou-
den bruiloft te vieren. 
Het echtpaar huwde 50 
jaar geleden op 28 april 
1962 in Antwerpen. Wal-
ter werkte als technisch 
toezichter bij de Ant-
werpse gasmaatschap-
pij, Daisy was huisvrouw. 
Ze hebben twee kinde-
ren en een kleinkind.

Op zaterdag 26 mei waren er gouden palmen voor de echtgenoten Herman Pylyser (°Oostduinkerke) en 
Diana Mus (°Penzance, GB) die huwden op 26 mei 1962 in Koksijde. Herman was elf jaar visser, en maakte ver-
volgens zijn beroepsloopbaan rond in de Veurnse Spinnerij. Diana was huisvrouw, maar werkte ook buitenshuis 
in de Spinnerij en in de Westhinder. Ze hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Van Den Bossche-De Coninck

Echtpaar 
Scholdis-Van Uytsel

Echtpaar Pylyser-Mus



Proficiat aan onze jubilarissen!

René Baert (°Chevreuse, F) en Marlene Demunck (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Oost-
duinkerke, 30 mei 1962) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen 
op zaterdag 2 juni in het gemeentehuis ontvangen. René was zelfstandig en loontrekkend loodgieter, Mar-
lene was 30 jaar uitbaatster van Mini Golf Europe. Het echtpaar heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.

Op zaterdag 2 juni was het de beurt aan de echtgenoten Gilbert Ranson (°Diksmuide) en Maria-Theresia 
Senesael (°Wulpen) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (26 mei 1962, Nieuwpoort). 
Gilbert verdiende de kost een loopbaan lang bij Electrabel, Marie-Thérèse was huisvrouw.

Elk Garnaalfeest treedt een nieuw Mieke Garnaaltrio aan! Voor de periode juni 2012-mei 2013 werden Mieke 
Garnaal en haar eredames uitverkoren uit de vele dochters van de Oostduinkerkse brandweermannen. En 
zo werd volgend charmant gezelschap jaarlijkse beschermengel van de garnaaltraditie: Mieke Garnaal Tine 
Maesen (midden), 1ste eredame Lize Maesen (rechts) en 2de eredame Hanne Cornelis.

Echtpaar Baert-Demunck

Echtpaar Ranson-Senesael

Mieke Garnaal en eredames dochters van spuitgasten



Elfjuliviering 2012
ZATERDAG 30 JUNI
- 14.30 u., Wulpen, kanaal Nieuw-
poort-Veurne tussen Florizoonebrug 
en Wulpenbrug, 5de Vlaams Kam-
pioenschap Vlottenrace (2 euro pp) 
voor max. 20 groepen, verenigin-
gen, gezinnen enz., traject 1,2 km, 5 
praktische proeven, randanimatie 
voor kinderen (grime, springkas-
teel), 8.30 u. start vlottenbouw, 
14.30 u. start wedstrijd, 18 u. prijs-
uitreiking, 18.30 u. kippenfestijn (12 
euro pp) / inschrijven en info: Jonas 
Fabel, 0473 96 18 73, jonas.fabel@
telenet.be, www.tisten.be/vlotten-
race (org. KAJ-Wulpen, met steun 
van het gemeentelijk Elfjulicomité).

VRIJDAG 6 JULI
- 18 u., Oostduinkerke, binnenplein 
Nationaal Visserijmuseum, 18de 
Festival van het Volkslied aan Zee 
met optredens van twee groepen: 
A la Rum en De Drilpaanders. Gratis 
toegang. (org. festivalcomité, de 
Vrienden van het Visserijmuseum 
en het Estaminet in de Peerdevis-
scher, de VVV i.s.m. het Elfjulico-
mité, info T 058 51 24 68).

ZATERDAG 7 JULI
- 10.40-13.30 u., Oostduinkerke, 
strandwateren en Zeedijk (cen-
traal), 14de Vlaams Kampioen-
schap garnaalkruwen voor clubs 
en individuele kruwers / Program-
ma: gratis inschrijving vanaf 7 u. in 
Estaminet In de Peerdevisscher, P. 
Schmitzstraat / om 8.15 u. verzame-
ling in De Rozenkrans, Albert I-laan 
54 te Oostduinkerke-bad / om 9.15 
u. stoetsgewijze naar de Zeedijk 
(zwembad) / effectieve wedstrijd 
van 9.30 tot 11 u., gevolgd door 
weging, koken en gratis uitdeling 
van de buit vanaf 11.30 u., met 
commentaar door Astrid Verstraete 
en opgeluisterd door Jan Huyghe 
en André Dequidt met vissers- en 
zeemansliederen / barbecue in Es-
taminet In de Peerdevisscher vanaf 
13 u. (15 euro, inschrijven tot 30 juni 
bij voorzitter Johny Popieul, 0472 51 
32 56 of johny.popieul@gmail.com) 

/ aldaar prijsuitreiking om 16 u. (org. 
garnaalkruwersclub de Spanjaard-
bank i.s.m. gemeentelijk Elfjulico-
mité, feestcomités Oostduinkerke-
Dorp en –Bad – info: Johny Popieul, 
T 0472 51 32 56)

- 15 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, 
6de Poëzieprelude met volgen-
de dichters: Nan Engelhuys uit 
Ramskapelle, Hugo Verstraeten uit 
Oostkerke, Delphine Lecompte uit 
Brugge, Lies Van Gasse uit Sint-
Niklaas en Jan Huyghe uit Oost-
duinkerke / muziek door groep 
Paddy’s Choice, act door Lies 
Lefever en presentatie door Nele 
Vandendriessche / receptie op 
het einde / gratis toegang (org. 
werkgroep Poëzieprelude van de 
Raad voor Cultuurbeleid, info Willy 
Moons, 058 31 21 67, willy.moons@
telenet.be)

- 18 u., Wulpen, herberg Wielrij-
dersrust – HDH (Dijk 33), 6de Grote 
Elfjuliprijs carambole, overband 

en drieband (twee tafels van 2,10 
m), open biljartprijskamp voor alle 
liefhebbers (org. biljartclub Westhin-
der, info secr. Levien Vieren, T 058 
51 60 49)

ZONDAG 8 JULI
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas-
kerk, Elfjulimis opgeluisterd door 
het Beauvarletkoor Koksijde (org. 
Davidsfonds)

- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte 
Burg, officiële Elfjuliviering, met o.a. 
toespraak door de h. Hugo Weckx, 
gewezen Vlaams minister van On-
derwijs, Volksgezondheid, Cultuur 
en Brusselse Aangelegenheden 
(1988-1995), gewezen Vlaams voor-
zitter van de Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen-Nederland 
(1998-2006), voorzitter Vereniging 
Gewezen Vlaamse Parlementsle-
den; verder samenzang met het 
Beauvarletkoor Koksijde en recep-
tie met specialiteiten van de zee 
en polder



- 20.12 u., Oostduinkerke, duiven-
lokaal ‘t Duvekot (sportpark Haze-
beek), proclamatie van de prijsvlucht 
Clermont voor jonge duiven in het 
kader van Goedendag Vlaanderen 
2012 (800 euro prijzen), overhandi-
ging van de ereprijs, een gerookte 
ham van 5 kg geschonken door het 
Elfjulicomité / inkorven op zaterdag 
7 juli van 14 tot 16 u. aan het lokaal 
sportpark Hazebeek (org. duiven-
maatschappij De Verbroedering, info: 
Fernand Corneillie, T 0476 96 09 88)

WOENSDAG 11 JULI
- 11-12.30 u., Sint-Idesbald, Grard-
plein, elfjuli-aperitiefconcert door 
de Millennium Big Band van Koksij-
de (org. feestcomité Sint-Idesbald, 

6de zomerfietszoektocht
De Gordel rond Koksijde

info T en F 058 51 97 45, GSM 0474 
40 17 80, luc.callebert@gmail.com)

- 14.30-17.30 u., “Grote open hen-
gelwedstrijd Elfjuliprijs 2012” in 
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (Wul-
pen) of in de IJzer (Stuivekensker-
ke), 3 trofeeën en 500 euro prijzen – 
trekking van de nummers om 12. u. 
in herberg Wielrijdersrust–HDH, Dijk 
33 in Wulpen – volwassenen 5 euro, 
jongeren 3 euro - prijsdeling om 
18.45 u. in Wielrijdersrust (org. De 
Noordvissers Adinkerke i.s.m. Elfjuli-
comité – info: Maurits Boucquez, T 
051 50 42 14, gsm 0476 66 52 83)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand 
(centraal), artistiek Elfjulivuurwerk 
(org. VVV)

Bevlaggingsactie

Laat op woensdag 11 juli de 
leeuwenvlag wapperen. Het 
Elfjulicomité stelt gratis vlaggen 
ter beschikking.
(Contact: Hilde De Graeve, 
T 058 51 38 87)

Het feestcomité Koksijde-Dorp 
organiseert voor de 6de keer de 
zomerfietszoektocht De Gordel 
rond Koksijde, van 1 juli tot en met 
31 augustus. Er wordt aan meege-
werkt door de VVV’s van Koksijde 
en Veurne, Estaminet de Peerdevis-
scher en tearoom-B&B ’t Korenhof, 
waar de deelnemingsmapjes (10 
euro) kunnen aangekocht worden. 
Het traject, ongeveer 35 km lang, 
loopt zoveel mogelijk langs kleine 
wegen in Koksijde.
De formule is klassiek: op het ritblad 
foto’s lokaliseren langs het traject 
en daar vragen beantwoorden.
Halfweg is er een halte in tearoom-
B&B ’t Korenhof aan de Conterdijk 
4 in Wulpen, waar men dankzij 
de bon in het mapje een croque 
monsieur met een Petrus, of (van 
14 tot 18 u.) een pannenkoek met 
koffie of thee kan genieten. Daar 
worden ook enkele hersenbrekers 
en bijkomende vragen opgelost. 
Deze zoektocht is pittiger dan de 

lentewandelzoektocht. Toch is de 
zoektocht ook geschikt voor jonge 
tieners.
Er zijn tal van mooie prijzen te win-
nen, met als hoofdprijs een gloed-
nieuwe fiets. Elke deelnemer die 

het antwoordblad indient krijgt een 
prijs.
De prijsuitreiking met receptie 
vindt plaats in de theaterzaal van 
c.c.CasinoKoksijde op vrijdag 7 
september.

Coördinatie: Elfjulicomité 
Koksijde-Oostduinkerke 
(Hilde De Graeve, 1ste schepen 
Jan Loones, Jan Huyghe)
Secretariaat voor nadere 
info: Zeelaan 303 te Koksijde, 
T 058 53 30 82

Het college van burgemeester en schepenen wenst de organisatoren succes met de 6de 
zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde.



Visserijfolkloreavonden 2012
Een stevige traditie volgend, vinden van de zomer op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum op 
vrijdagavond telkens vanaf 19 u. weer de wekelijkse visserijfolkloreavonden plaats. De reeks start op vrijdag 
15 juli. Op die gezellige avondjes worden de diverse ambachten en huisvlijt van de vissersbevolking van 
weleer levendig voorgesteld: kantklossen, stoelen vlechten, garnaalpellen, netten breien, kunst, scheepsmo-
dellen). Hoefsmid-paardenvisser Dominique Vandendriessche is elke avond van de partij. De optredens van 
de diverse groepen zorgen voor veel sfeer. En er is lekkere vis in overvloed! Op deze vrijdagavonden is het 
museum open tot 20 u.
Vrijdag 13 juli: act Miss Noordzee / dansoptreden de Oud-IJslandvaarders / accordeonensemble Marc 
Musette / Balloon & Fun / Maak zelf je piratenvingerpop
Vrijdag 20 juli: act ’t Wezen van Saeftinghe / streekorgel De Paardenvisser / Trio VierN / Balloon & Fun / 
Voorleesavond
Vrijdag 27 juli: act Queen of the Sea / streekorgel De Paardenvisser / Blik Dooze Band / Balloon & Fun / 
Bubbelkens Poppentheater met De avonturen van de Rosten Durang
Vrijdag 3 augustus: act levend standbeeld De Zeeman / dansgroep De Oud-IJslandvaarders / Shantykoor 
van Blankenberge / Balloon & Fun / piratenrondlei-
ding
Vrijdag 10 augustus: act levend standbeeld De 
Zeeman / streekorgel De Paardenvisser / Volksmu-
ziekgroep Sinksenbruid / Balloon & Fun / aquarium-
workshop
Vrijdag 17 augustus: act levend standbeeld De 
Zeeman / steltenloper La Neptune / Verzamelde wer-
ken / Marino Punk / Balloon & Fun / Bubbelkens Pop-
pentheater met De avonturen van de Rosten Durang
Vrijdag 24 augustus: act levend standbeeld De 
Zeeman / streekorgel De Paardenvisser / Harmonie 
Vrienden van de Brandweer / Balloon & Fun / Voor-
leesavond

18de Festival van het Volkslied aan Zee
De 18de editie van het Festival van het Volkslied aan Zee vindt plaats op het binnenplein van het Nationaal 
Visserijmuseum op vrijdag 6 juli vanaf 18 u. De toegang is gratis. In deze lange jaarlijkse traditie stonden al 
heel wat gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse groepen op het podium. Het festival geniet elk 
jaar grote belangstelling. Het binnenplein zit veelal afgeladen vol.
Om 18 u. volksmuziekgroep De Drilpaanders: zeemans- en andere volksliederen van bij ons. Traditionele 
airekes om mee te zingen of naar te luisteren…
Om 20.30 A la Rum: te land en ter zee, sterke stemmen, doorleefde zang, straffe muzikanten, spits en 
virtuoos…

Salsafestival 
op het 
strand
Op zaterdag 7 juli vindt 
op het strand van Koksijde 
opnieuw het exotisch en 
Zuid-Amerikaans Salfa-fes-
tival plaats. Vanaf 13.30 u. 
kan men er genieten van 
Azucar Salsa + DJ Bartolo-
meo, Ritmo Latino, Zulema 
Sexteto Big band, Cuba-
mania en Maria Dolores 
Sexteto. Gratis toegang!



Een venster op de wereld
11de Internationaal Folklorefestival
Tijdens het 11de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld kan men vanaf zaterdag 7 tot zondag 
15 juli elke dag genieten van gratis optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland op het 
Theaterplein voor het gemeentehuis.

Blaaskapel 
De Essener Muzikanten
Op uitnodiging van de feestcomités van Sint-Ides-
bald en Koksijde-Dorp brengt de blaaskapel De Es-
sener Muzikanten op zondag 22 juli twee optredens 
in de gemeente.
Van 11 tot 12.30 u. speelt de groep een eerste 
concert op het Grardplein in Sint-Idesbald. ’s Namid-
dags volgt een tweede concert van 15.30 tot 17.30 
u. aan de cafetaria van het zwembad in Koksijde-
Dorp. De toegang is telkens gratis.
De blaaskapel is afkomstig uit Essen (provincie 
Antwerpen). De groep werd in 1974 opgericht en 
speelde met succes in binnen- en buitenland, ook 
voor de Vlaamse en Nederlandse radio en tv. In mei 2012 behaalde de blaaskapel de tweede plaats op 
het Europees kampioenschap in het Zwitserse Seedorf. De Essener Muzikanten brengen vooral frisse volks-
muziek uit midden en Noord-Europa.

- Zaterdag 7 juli: om 21 u. groep Saganarga uit Boli-
vië / om 22 u. groep Bafobol & Ayllus uit Bolivië
- Zondag 8 juli: om 16 u. groep Benja Gasy uit Mada-
gascar / om 21 u. groep Kaszuby de Kartuzy uit Polen
- Maandag 9 juli: om 16 u. groep Zacheos uit Zwitser-
land / om 21 u. groep Lkokshetau uit Kazakstan
- Dinsdag 10 juli: om 15 u. groep Rococo Rijsel Trio & 
William Schotte uit Frans-Vlaanderen / om 21 u. Sum-
hoter uit Turkije
- Woensdag 11 juli: om 16 u. groep Banda Renacer 
uit Chili / om 21 u. groep Qiandongnan Miao & Dong 
Guizhou uit China
- Donderdag 12 juli: om 21 u. groep Martisorul uit 
Roemenië
- Vrijdag 13 juli: om 21 u. groep Lou Rossignol do 
Limousi uit Frankrijk
- Zaterdag 14 juli: om 16 u. groep T-Ros Seventeors uit 
Frans-Vlaanderen (Duinkerke) / om 21 u. Yunist Podil-
lya uit Oekraïne
- Zondag 15 juli: om 21 u. groep Carney School of 
Irish Dancing
Het folklorefestival is een organisatie van KIFF met me-
dewerking van het gemeentebestuur en de VVV, de 

gemeente Bray-Dunes, de luchtmachtbasis Koksijde 
en alle sponsors. Info: dienst Toerisme, 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be

Nationale Feestdag
Ter gelegenheid van de nationale feestdag is er op zaterdag 21 juli om 10.30 u. Te Deum in de O.L.V.-ter-
Duinenkerk en om 11 u. optocht via de Van Buggenhoutlaan naar de Zeelaan. De plechtigheid wordt om 
11.30 u. beëindigd met een defilé voor het gemeentehuis en aansluitend receptie.



Wulpen Zomerkursen 2012
Vrijdag 20 juli
Om 22 u., optreden van Edje Ska en de Pilchards in de Spiegeltent, gratis toegang

Zaterdag 21 juli
Om 14 u., 87ste Veeprijskamp voor dieren van 
het roodbont en witblauw ras, tentoonstelling 
van kleinvee.
Om 14 u., 37ste Groot Landelijk Feest met roof-
vogelshow, oude ambachten, straatanimatie, 
muziekoptredens, kinderschmink, goochelaar
Om 15 u., optreden van ’t Schoon Vertier
Om 16 u., optreden van het Accordeon Atelier in 
de Spiegeltent
Om 22 u., travestieshow Les Follies d’Anvers in de 
Spiegeltent. gratis toegang

Zondag 22 juli
Om 9 u., ontbijt in de Spiegeltent, 7 euro, inschrijving (restaurant ’t Schiptje) noodzakelijk tot 18 juli.
Om 10.30 u., humoristisch aperitiefconcert met Op ’t Goevallend Oeit in en rond de Spiegeltent
Om 12 u., P’s Paella in en rond de Spiegeltent, 12 euro, inschrijving (restaurant ’t Schiptje) noodzakelijk tot 
18 juli
Om 14 u., 15de Wulps Humoristisch Theatertornooi met volgende toneelverenigingen De Lelieblomme, KTV 
De Noordstar uit Brussel, Spiegeltheater uit Roeselare, Kinky en co uit Rumbeke, De Stresskonijnen uit Sint-
Laureins en In ’t bloote uit Wulpen, gratis toegang
Om 19 u., prijsuitreiking theatertornooi in de Spiegeltent
Om 21 u., de Foute Kledij Party in de Spiegeltent, gratis toegang, gratis drankjes voor personen met aange-
paste kledij.

6de Poëzieprelude in kerk Wulpen met 
Lies Lefever, 3 muzikanten en 5 dichters
De cultuurraad van Koksijde organiseert op zaterdag 7 juli om 15 u. in de stemmige en gerestaureerde 
Sint-Willibrorduskerk van Wulpen de zesde Poëzieprelude. Klapstuk is het optreden van stand-up comedian 
Lies Lefever. De toegang is gratis.

Dichters die uit eigen werk lezen, zijn: Nan Engelhuys (pseudoniem van Nadine Ooghe) uit Ramskapelle, Hugo 
Verstraete uit Oostkerke, Delphine Lecompte uit Brugge, Jan Huyghe uit Oostduinkerke en Lies Van Gasse 
uit Sint-Niklaas. De muzikale omlijsting is van Paddy’s Choice, een folkgroep uit de Westhoek met Patrick en 
Michel Cardoen en René Essel. De Poëzieprelude sluit af met een optreden van stand-up comedian Lies Lefe-
ver. Zij debuteerde als comédienne in 2000 maar werd vooral bekend met haar tv-optreden in De Rode Loper 
en De Laatste Show. Eerder werkte ze voor Radio 
2 en als freelance journaliste voor De Morgen. Ze 
werkte ook met Kamagurka, Philippe Geubels en 
Öznur Karaca. Ze is moeder van twee kinderen. 
Thans treedt ze in heel Vlaanderen op met haar 
eerste avondvullende comedyshow Meisje van 
plezier die op 30 september 2011 in première 
ging. Na de vertoning biedt het gemeentebe-
stuur een receptie. Bovendien ontvangt elke be-
zoeker achteraf een gratis brochure met daarin 
gegevens over de dichters, de zangers-muzikan-
ten en Lies Lefever. Na zes afleveringen van dit 
tweejaarlijkse poëziefeest vormen die brochures 
al een aardig vademecum van zo’n veertig 
dichters en zo’n 150 geselecteerde gedichten.



Van 2 tot 5 augustus op terrein munitiedepot
Vijftig groepen op Xbeach!

Vorig jaar had de organisatie Xbeach zijn eerste geslaagde editie als 
volwaardig festival in Koksijde erop zitten. Plaats van het gebeuren was 
het terrein van het munitiedepot aan de Langeleedstraat in Wulpen. 
Van donderdag 2 tot zondag 5 augustus slaat Xbeach op diezelfde 
plaats opnieuw zijn tenten en podia op. In een 4-tal dagen passeren 
liefst een 50-tal groepen de revue!

Xbeach verhuist in 2012 naar een weekend later om niet in het vaarwa-
ter van Tomorrowland te zitten, en ook de Beach party van de scouts 
te ontwijken. Xbeach profi leert zich nog meer als familiefestival met 
een strand, een X-markt, een mini X-kindertuin enz.

West-
Vlaams
De affi che 
heeft een 
overheer-
sende West-
Vlaamse 
knipoog. Dit 
jaar zijn de 

absolute toppers: Daan, Vengaboys, ‘t Hof van Com-
merce, Preuteleute, Bulls on parade, TLP, Murdoc, Ep-
tic, Da boy Tommy & Da Rick en ook heel veel lokale 
talenten van hier. The Shrimpy stage zit in de grote 
tent met de optredens van de artiesten en vooral ook 
Focus on the 90s op vrijdag. In de Octopussy stage 
wordt menig deejay verwelkomd. Zaterdag komt het 
fonkelnieuwe concept van Serious beats. Ze brengen 
de exclusiviteit van het label, bekend van de beste 
house music doorheen de jaren. Serious beats is ver 
buiten de grenzen gekend en is de absolute trendset-
ter. Pirate beach zal steevast zorgen voor het zand-
tussen-de-tenen-gevoel.

DJ-wedstrijd
Ook de camping op kruipafstand zal weer kunnen 
genieten van verschillende deuntjes. De band met 
de jeugddienst en jeugdhuis de PIT wordt versterkt. De 
PIT-camping stage zorgt voor een heuse dj-wedstrijd 
op donderdagavond en op de andere dagen komen 
de betere dj’s van eigen streek aan bod.
Zaterdag 30 juni was er een preselectie van de dj-
strijd in de PIT zelf. Daar werden de 10 dj’s geselec-
teerd die op donderdag 2 augustus de fi nale aan-
gaan op de PIT-camping stage. Voor de beste van de 
Final 10 is er op vrijdag 3 augustus een stekje op de 
Octopussy stage, het hoofdpodium. De afsluiter op 
zondag 5 augustus is vooral een programma op maat 

van jong en minder jong. De naam wordt nog geheim 
gehouden.

Prijzen en vrijwilligers
Onder het mom ‘Doe mor ekki zot’ heeft Xbeach 
samen met focus-wtv de wedstrijd “Beste vereniging 
van West-Vlaanderen” gelanceerd. Een wedstrijd die 
de winnende vereniging in de watten legt via een 
VIP-arrangement. Op 18 juni werden de leukste foto’s 
van verenigingen  op de facebookpagina’s van focus 
en wtv geplaatst. Sindsdien worden zoveel mogelijk 
likes ingezameld. Alle info op www.focus-wtv.be/
xbeach.
Xbeach geeft verder een reis weg naar Tenerife aan 
de Koksijdenaar die promo maakt voor Xbeach.
De organisatie zoekt ook Koksijdenaars die als vrijwil-
ligers willen helpen als steward, in de bar en in het 
recycle team. Men zoekt ook ouders die een handje 
willen toesteken bij de artiesten en de keuken. Con-
tact via geert@xbeach.be 
Vzw Xbeach organiseert het festival in samenwerking 
met de gemeente Koksijde, de VVV, de provincie 
West-Vlaanderen, een speciaal dankwoord aan de 
vrijwilligers, de partners en de sponsors.

Alle info:
vzw Xbeach, Oostdijkweg 27 in Oostduinkerke, www.xbeach.be, info@xbeach.be, T 0477 53 43 70

Vorig jaar had de organisatie Xbeach zijn eerste geslaagde editie als 
volwaardig festival in Koksijde erop zitten. Plaats van het gebeuren was 
het terrein van het munitiedepot aan de Langeleedstraat in Wulpen. 
Van donderdag 2 tot zondag 5 augustus slaat Xbeach op diezelfde 
plaats opnieuw zijn tenten en podia op. In een 4-tal dagen passeren 
liefst een 50-tal groepen de revue!

Xbeach verhuist in 2012 naar een weekend later om niet in het vaarwa-
ter van Tomorrowland te zitten, en ook de Beach party van de scouts 
te ontwijken. Xbeach profi leert zich nog meer als familiefestival met 
een strand, een X-markt, een mini X-kindertuin enz.

West-
Vlaams
De affi che 
heeft een 
overheer-
sende West-
Vlaamse 

jaar zijn de 
absolute toppers: Daan, Vengaboys, ‘t Hof van Com-



Van 26 tot 28 juli
Gratis dansinitiaties op Koksijde danst
De 5de editie van Koksijde danst vindt plaats op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juli op het thea-
terplein voor het gemeentehuis in Koksijde-Bad.

Tijdens de driedaagse worden gratis dansinitiaties gegeven door de professionele dansleraars Carole 
Rooryck en Dick Matthys, bekend van het VTM-programma Sterren op de Dansvloer. Het evenement wordt 
gepresenteerd door Anouchka Balsing, gekend als jurylid in hetzelfde programma. Vooraf inschrijven is niet 
nodig.

Open Door op de 
Basis Koksijde:
hulpdiensten voor 
de Natie..!
Op woensdag 29 augustus is er op de militaire basis 
van 10 tot 17 u. een Open Door met als thema Hulp-
diensten voor de natie. Die dag nodigen defensie, 
de gemeente Koksijde, de politie Westkust en an-
dere gemeentelijke, provinciale en nationale hulp-
diensten het publiek uit om een kijkje te nemen achter de schermen van deze organisaties. Enkele scholen 
die een opleiding in rampenbestrijding aanbieden zullen ook aanwezig zijn.
Doel is om de bezoekers een zo breed mogelijk beeld te geven van de hulpdiensten, hun werk en de orga-
nisatie die erachter schuilt door middel van statische en dynamische demonstraties en interacties.
Gratis toegang, 3 euro voor de parking.
Om 17.30 vindt op het terrein een loopmanifestatie plaats, de Koksijde Runway Run. Voor de eerste maal 
kan men dan kiezen voor een omloop van 6 of 11 km op een unieke locatie, een vliegveld. Vooraf inschrij-
ven is aangewezen.

Info: www.opendoorbasiskoksijde.be, www.koksijde.be, opendoorbasiskoksijde@mil.be

Donderdag 26 juli
10-12 u.: Solo cha cha cha & cha 
cha cha
14-16 u.: Solo swing + swingfox
16.15-17 u.: Zumba/Partyrobics

Vrijdag 27 juli
10-12 u.: Solo salsa + mambo 
14-16 u.: Solo zomerhit + Engelse 
wals 
16.15-17 u.: Zumba/Partyrobics

Zaterdag 28 juli
10.30–11.15 u.: Zumba/Partyrobics
11.30-13 u.: generale repetitie 
dansavond
20-23.30 u.: gratis dansavond 
met grote dansshow van Carole 
Rooryck en Dick Matthys, presen-
tatie door Anouchka Balsing Info: dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 

 F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be



Revival Jazz@Baaltje 
met Jan Verdonck
Tot groot genoegen van heel wat muziekliefheb-
bers staat Jazz@Baaltje in het najaar weer op de 
kaart! Op vrijdag 14 september treedt The North-Sea 
Dixieband in sextet op, onder leiding van niemand 
minder dan Jan Verdonck. Jan werd bekend door 
mee te spelen met o.a. Luc Rène and the Jumps en 
met het trio Jean-Pierre Faict. De liefhebbers kennen 
hem ook van verschillende Dixiebands zoals Broad-
way Jazzgang, Doc Side Jazzband en Red River Jazz-
band. Vrijdag 14 september om 20.30 u. in de “New” 
Belle-Vue.

Info en kaarten: Raymond Van Duüren, Strandlaan 
273 in Sint-Idesbald, T 058 51 30 50

Sint-Idesbald zingt!
Op zaterdag 18 augustus kan iedereen opnieuw 
zingen en swingen op het Grardplein in Sint-Idesbald. 
Vanaf 19 u. staan Wim Leys & @fundum weer op 
het podium voor een spetterend optreden boorde-
vol meezingers. Om 20.30 u. start dan het massa-
zangspektakel Sint-Idesbald zingt aan de hand van 
een krantje met alle liedjesteksten. Hier is het publiek 
de ster van de avond! De avond wordt afgesloten 
met een spetterend vuurwerk op het strand.

Fin-de-saison
Op zaterdag 25 augustus wordt de Zeelaan te Koksij-
de-Bad omgetoverd tot een festivalstraat en speel-
toneel voor straatartiesten uit binnen- en buitenland. 
Om 22.30 u. vindt een muzikaal vuurwerk plaats op 
het strand van Koksijde.

Vier vuurwerkspektakels
Er zijn vuurwerken op volgende data:
- Woensdag 11 juli: strand Oostduinkerke, 21.30 u. 
optreden van danstheater Aglaja / om 23 u. vuurwerk 
t.g.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- Zaterdag 21 juli: strand Koksijde, 23 u. muzikaal 
vuurwerkspektakel t.g.v. de Nationale Feestdag
- Zaterdag 18 augustus: strand Sint-Idesbald, om 19 
u. live-optreden van Wim Leys & @fundum / om 20.30 
u. massazangspektakel Sint-Idesbald zingt / om 23 u. 
muzikaal vuurwerk
- Zaterdag 25 augustus: Zeelaan, 16.30-21.30 u., 
fin-de-saison met straattheater en animatie / strand 
Koksijde om 22 u. muzikaal vuurwerk

Jan Verdonck

Alle evenementen
Een overzicht van alle activiteiten die van de zo-
mer in de gemeente plaatsvinden, staan opgelijst 
in de evenementenbrochure Zomer 2012 van de 
dienst Toerisme. Gratis te verkrijgen in de toerisme-
kantoren of te downloaden op www.koksijde.be!
(Zie laatste bladzijde)

Twee grote tennistornooien
Van zaterdag 4 tot en met zondag 19 augustus vin-
den op het Theaterplein voor het gemeentehuis twee 
belangrijke internationale tennistornooien plaats: de 
Flanders Ladies Trophy (4 tot 12 aug., 25.000 dollar) 
en aansluitend de Ricoh Men’s Trophy (11 tot 19 aug., 
10.000 dollar). Dagelijks kan men er de belangrijkste 
matchen gratis bijwonen.



TIP!
Een overzicht van alleactiviteiten is te vinden inde nieuweevenementenbrochureZomer 2012 van de dienst Toerisme. De brochure is gratiste verkrijgen in detoerismekantoren of tedownloaden opwww.koksijde.be!


