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Gemeente info

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

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

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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 algemene 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 
Lander Van Hove

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot 
eind 2014”

Getijden september

dag hoogwater laagwater
ma 1 05.33 en 17.54 00.07 en 12.21
di 2 06.21 en 18.49 00.52 en 13.11
wo 3 07.26 en 20.07 01.52 en 14.24
do 4 08.55 en 21.32 03.06 en 15.42
vr 5 10.12 en 22.45 04.15 en 16.55
za 6 11.19 en 23.47 05.27 en 18.11
zo 7 12.13 06.38 en 19.11
ma 8 00.38 en 12.58 07.32 en 19.59
di 9 01.22 en 13.41 08.18 en 20.43
wo 10 02.05 en 14.23 09.01 en 21.26
do 11 02.48 en 15.07 09.44 en 22.09
vr 12 03.33 en 15.52 10.27 en 22.53
za 13 04.20 en 16.40 11.10 en 23.37
zo 14 05.10 en 17.30 11.54
ma 15 06.04 en 18.27 00.22 en 12.41
di 16 07.03 en 19.29 01.12 en 13.36
wo 17 08.06 en 20.37 02.10 en 14.43
do 18 09.17 en 21.57 03.17 en 16.00
vr 19 10.41 en 23.19 04.38 en 17.29
za 20 11.45 06.03 en 18.31
zo 21 00.10 en 12.28 06.56 en 19.17
ma 22 00.49 en 13.03 07.35 en 19.53
di 23 01.22 en 13.34 08.05 en 20.23
wo 24 01.51 en 14.02 08.30 en 20.50
do 25 02.19 en 14.30 08.57 en 21.19
vr 26 02.48 en 15.00 09.29 en 21.52
za 27 03.19 en 15.33 10.05 en 22.28
zo 28 03.52 en 16.08 10.42 en 23.05
ma 29 04.28 en 16.47 11.20 en 23.44
di 30 05.09 en 17.31 12.00

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Ken je dit beeld?
De aflevering juni van de wedstrijd “Ken je dit 
beeld?” is gewonnen door Monique Laffon 
uit Koksijde. De foto toont een fragment uit 
het beeld De zeemeermin van Wim Galicia 
(Heist op den Berg) aan een strandpaal in 
het water voor de editie 2012 van de expo 
Getij-dingen. De schiftingsvraag luidde 
“hoeveel juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 10, precies wat Monique 
gokte, dus goed voor de prijs!

September 2014, een nieuw type wedstrijd: 
gedenkplaten aan gevels, monumenten, 
enz. Waar hangt de plaat/tekst waaruit 
bijgaand detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden 
uiterlijk 10 september via kenjeditbeeld@
koksijde.be, of via post naar Gemeentehuis, 
Ken je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. 
Slechts één inzending per persoon. 

Schiftingsvraag: hoeveel correcte 
antwoorden zal de redactie ontvangen? 
Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of GSM-
nr. Veel succes! Mooie prijs voor wie wint!

DOE MEE
EN WIN



09Jong en oud naar school
Met september gaat het werkjaar 
weer van start. Zo ook op school, 
maar niet alleen voor kinderen 
en tieners. Onze gemeente 
heeft immers ook een breed 
opleidingsaanbod voor medioren 
en senioren. Er zijn de cursussen 
in de bib, in het Duinenhuis, in 
WZC Dunecluze, en er is de 2de 
editie van de wetenschappelijke 
nascholing UGent-Koksijde. Voor elk 
wat wils!

De wijkagent op plan
Voor z’n politiezorg is Koksijde 
ingedeeld in zes “wijken”. Elk van 
die wijken telt twee wijkagenten 
die waken over de veiligheid van 
inwoners, tweederesidenten en 
bezoekers. Weet u in welke zorgzone 
u woont? Kent u uw wijkagenten? Kijk 
op de vier bladzijden plattegrondjes 
en bewaar ze!

Sport tot 99…
September is ook de maand 
om de draad van de wekelijkse 
sportactiviteiten weer op te nemen. 
Van multimove voor kleuters, 
alover de jeugdsportacademie 
voor kinderen, tot sportelen voor 
50-plussers…, de sportdienst heeft 
het allemaal in huis! Doe mee en 
blijf jong…

Open Monumentendag
Op zondag 14 september vindt 
de 26ste editie van de Open 
Monumentendag plaats. Diverse 
gemeentelijke diensten bieden een 
korf vol activiteiten in het Duinenhuis, 
in het abdijmuseum met z’n –molen 
en –hoeve Ten Bogaerde, in NAVIGO-
visserijmuseum, in de Sint-Pieterskerk, 
op de militaire begraafplaats en in 
Wulpen… Keuze te over!
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Snippers uit de raad van 23 juni
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.

Streaming – De raad schrijft een opdracht uit voor het live streamen van de 
gemeenteraadszitting en andere evenementen. Onze gemeente 
begon daarmee als eerste in Vlaanderen in 2010. Er kunnen thans 
meer mogelijkheden aangeboden worden, aan een marktconforme 
prijs. De raming bedraagt 80.000 euro voor een periode van vier jaar. 
Unaniem.
GAS – Onze gemeente telt op vandaag een 20-tal GAS-ambtenaren. 
Dat zijn personeelsleden die bevoegd zijn om bepaalde inbreuken 
op gemeentelijke administratieve reglementen vast te stellen 
(bv. sluikstorten). Ze komen uit o.a. de diensten Milieu, Openbare 
Netheid, Preventie en Veiligheid, Containerpark, Stedenbouw. 
Twee personeelsleden slaagden in de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve Sancties en worden dus toegevoegd aan de het 
team GAS ambtenaren-vaststellers. Het zijn Marc Ryckewaert en Marc 
Mombaerts. (In 2013 heeft onze gemeente 910 dossiers betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties behandeld.)
Brandweer - Na 32 jaar dienst als vrijwillig brandweerman (post 
Oostduinkerke) is eervol ontslag verleend aan adjudant Rudi 
Counye. Hij werd de titel van ere-adjudant toegekend.

Functie zonesecretaris voor brandweerzone 
Westhoek
De brandweerzone Westhoek start op 1 januari 2015. Dit heeft tot 
gevolg dat de operationele en administratieve personeelsleden 
vanaf dan voor en door de zone zullen worden ingezet. In het 
administratieve personeelsbestand van de zone is een zonesecretaris 
voorzien die instaat voor o.a. de notulering van de besprekingen 
tijdens de zittingen van de zoneraad en van het zonecollege en voor de opstart/organisatie en leiding van 
een dienst Personeel/ICT. De zonesecretaris staat in voor de aansturing van het administratief personeel van 
de zone o.l.v. de zonecommandant.
Onze gemeente ondersteunt de brandweerzone bij het organiseren van de procedure van de zonesecretaris. 
Die secretaris moet in het administratief kader van de brandweer Koksijde worden voorzien, wil de zone 
deze functie voor 1 januari 2015 al kunnen invullen. Zo kan de geslaagde al inlopen voor 1 januari 2015 en 
voorbereidende opdrachten vervullen zoals het opstellen van een rechtspositieregeling voor het administratief 
en operationeel personeel. De kost van de zonesecretaris wordt gedragen door de zone.
Dit punt werd door de Koksijdse gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Koksijde 
organiseert onderhoud van grafzerken door werklozen. De 
PWA garandeert een grondige poetsbeurt die met zorg 
en respect wordt uitgevoerd. Er kan het hele jaar door een 
beroep op deze service gedaan worden.
Een jaarlijkse inschrijving kost 6,70 euro. Een onderhoudsbeurt 
per graf kost 1 PWA-cheque (WIGW’s betalen 5,95 euro, 
andere gebruikers 6,70 euro) en 1,50 euro forfaitaire kost. De 
PWA-medewerker brengt al het nodige onderhoudsmateriaal 
zelf mee.
Contact: Erfgoedhuis, PWA-dienst Koksijde, Leopold-II-laan 2 in 
Oostduinkerke op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 u. en in 
de namiddag na afspraak, 
T 0468 10 77 29, pwa.koksijde@gmail.com.

Onderhoud grafzerken



De burgemeester aan het woord
De zomer 2014 heeft bijna de pijp aan Maarten gegeven, maar niet getreurd, ook september en zelfs 
oktober kunnen nog heel mooie, warme dagen bieden. Onze badplaats heeft er een gemiddeld 
hoogseizoen op zitten met wisselvallig weer: veel zon, die het decor evenwel meer dan ons lief was moest 
delen met regendagen, fikse buien en soms harde wind. Maar het succesvolle nieuwe evenement Fly In blijft 
in het collectief geheugen verankerd (zie blz. 12 en 13). Zoals gebruikelijk het woord aan burgemeester Marc 
Vanden Bussche bij de start van een nieuw werkjaar.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Niet alleen het jeugdonderwijs, 
maar ook het volwassenenonderwijs boomt!”

T-d: “Burgemeester, onze gemeente 
werd onlangs weer genoemd als 
koploper wat de schuldenlast per 
inwoner betreft?”
Burgemeester: “Het is inderdaad een 
steeds weerkerende vraag! De media 
blijven hardnekkig vasthouden aan 
een klassering die volgens mij net 
hetzelfde is als het vergelijken van 
appelen met citroenen. Het is niet 
toevallig dat er drie kustgemeenten 
in de top vijf staan van de lijst 
schuldenlast per inwoner. Want het 
is evident dat men aan de kust op 
een andere manier redeneert dan in 
het binnenland. We delen dit record 
ook met een ander record, namelijk 
het feit dat er in Koksijde geen 
aanvullende gemeentebelasting 
wordt geheven, ook al sinds de fusie 
van de gemeenten. Maar in 2019 zal 
de schuld van de gemeente Koksijde 
gedaald zijn. Onze gemeenteraad 
keurde op 19 december 2013 het 
meerjarenplan 2014-2019 goed. De eerste prioritaire 
beleidsdoelstelling is het voeren van een duurzaam 
financieel beleid. Er wordt in de periode 2014-2019 
slechts voor een totaal bedrag van 50.110.394,63 
euro geïnvesteerd, waarvoor 3.521.113 euro subsidies 
worden geraamd. Ook wat criminaliteitscijfers betreft 
staan we altijd aan de top. Maar men houdt geen 
rekening met de hoge seizoenemigratie naar onze 
gemeente. Opnieuw een verkeerde vergelijking dus.”

“Maar in 2019 zal de schuld van de 
gemeente Koksijde gedaald zijn.”

In de tabel hierboven vindt de lezer de evolutie van de 
totale gemeentelijke schuldenlast tussen 31 december 2013 
en 31 december 2019.

“Niet alleen jong, maar iedereen weer 
naar school!”

T-d: “September, kinderen en jongeren gaan weer 
naar school?”
Burgemeester: “Zeker! We wensen alle Koksijdse 
jongeren in alle scholen een fijn schooljaar toe, 
in het bijzonder in onze paradepaardjes, de 
gemeentescholen. De gemeenteschool van Koksijde 
heeft ook een gloednieuwe speelplaats waar ze 
heerlijk kunnen ravotten. Maar ook ons kunstonderwijs 
heeft heel veel succes. Zo gaan jaarlijks heel 
veel kinderen naar het MUWOK. En verder telt de 
Westhoekacademie heel wat inschrijvingen. Dus 
niet alleen het jeugdonderwijs, maar ook het 
volwassenenonderwijs boomt! Mensen die interesse 
hebben in deze opleidingen kunnen zeker terecht op 
de website van de Westhoekacademie. (Nvdr: www.
westhoekacademie.be.) Daarnaast wil ik nog eens 
onderstrepen dat in onze gemeente ook de medioren 
en senioren weer naar school kunnen. Zo zijn er de 
gekende cursus-initiatieven van de bibliotheek, thans 
ook van Cervo-Go in zaal De Brug bij WZC Dunecluze. 
En wat te zeggen van de tweede editie nascholing 
in samenwerking met de Universiteit Gent. Zodus: niet 
alleen jong maar iedereen weer naar school! Aan 
allen veel succes!”



Jaarlijkse radio-communicatie-oefening
bij Koksijdse Radioamateurclub KSD

Twee militaire oefeningen

Kersthutje huren bij ijsbaan?

1. Van 15 tot 22 september – Deze oefening wordt gehouden door de zogeheten 
lichte brigade. Er zullen drie deeloefeningen plaatsvinden. Dat kan zowel overdag 
als ’s nachts zijn. De militairen komen uit zee aan op het strand, 
doorkruisen de duinen en de gemeente. Ook boven zee zullen 
militaire activiteiten ontplooid worden, o.m. met valschermen.
Er kunnen schoten gelost worden, uiteraard niet met scherp.
Aan elke oefening zullen maximum 120 personen deelnemen.
2. Van 30 september tot 3 oktober - Het 29ste Bataljon Logistiek 

komt naar Koksijde voor een vrij grote oefening waar o.m. het repatriëren van landgenoten 
deel van uitmaakt. Daarvoor zoekt het bataljon 50 à 70 “rolplayers” (of figuranten), niet 
afkomstig uit defensie. Maar eigenlijk mogen het er ook een heel pak meer zijn, dan kan 
het bataljon uittesten wat z’n opstelling kan verwerken.
Aan hen wordt gevraagd om in een rollenspel personages uit te beelden, bv. families met/zonder kinderen, 
een dokter, werkmannen, vluchtelingen met of zonder papieren, enz. In de oefening worden ze door het 
bataljon opgevangen en in samenwerking met de Federale Overheid (Buitenlandse Zaken) gescreend. 
Deze oefening vindt plaats op 2 oktober om 9 u. en eindigt (voor de figuranten) ten laatste om 14 u. 
Kandidaat-figuranten kunnen zich melden bij 1ste sergeant-chef Jan Turtelboom, adjunct Operaties en 
Training van het 29ste Bataljon Logistiek: jan.turtelboom@mil.be.

De VVV plaatst een oproep naar Koksijdse verenigingen die interesse 
hebben om bij de ijsbaan een kersthutje te huren. De ijsbaan is open 
van 13 december tot zondag 4 januari. Geïnteresseerde verenigingen 
kunnen zich melden bij toerisme@koksijde.be tot 30 september. De 
VVV beslist in oktober aan welke verenigingen de nog beschikbare 
kersthutjes toegewezen worden.

De Koksijdse radioamateurclub KSD organiseert op zaterdag 
6 en zondag 7 september zijn jaarlijkse “velddag” of radio-
communicatie-oefening. Het betreft een wereldwijde 
oefening in communicatie die in geval van nood kan 
worden opgesteld zonder hulp van derden. Concreet houdt 
de oefening in dat de club KSD op het oud munitiedepot 
van Koksijde gedurende 24 uren zoveel mogelijk 
wereldwijde radiocontacten probeert te leggen met eigen 
middelen.
De uitzendingen beginnen op zaterdag om 14 u. tot zondag 
om 16 u. Er wordt gewerkt op HF-, en VHF-banden. Iedereen 
welkom.

Molen-contest
De club KSD pakt op zondag 21 september van 8 tot 12 u. uur bovendien uit met de 5de editie van de 
molen–contest van Koksijde. Tijdens die voormiddag wordt aan de voet van de Zuid-Abdijmolen geprobeerd 
zoveel mogelijk contacten te leggen met andere geactiveerde windmolens.
Info: on4ksd@skynet.be, www.on4ksd.be (Serge Scheid, Voorduinen 23 in Oostduinkerke, 0475 57 95 20.

In de nabije toekomst vinden in onze gemeente twee militaire oefeningen plaats: 
een eerste in de week van 15 tot 22 september, en een tweede van 30 september 
tot 3 oktober. Voor de tweede oefening zoekt het betrokken bataljon figuranten.

OPROEP



2de editie wetenschappelijke
nascholing UGent–Koksijde
Na een geslaagde eerste samenwerking organiseren de Genste universiteit en onze gemeente op 
maandagen van 14 tot 16 u. weer een reeks wetenschappelijke nascholing in de theaterzaal van c.c. 
CasinoKoksijde. Beide partijen zijn enthousiast over het verderzetten van dit initiatief. De tweede uitgave 
biedt opnieuw een gevarieerd programma met actualiteit, wetenschap en onderzoek.

Reeks 1 - De wondere wereld van de micro-organismen door em. prof. Erik Vandamme.
3 november - Micro-organismen: hoe worden ze in het lab bestudeerd en in de industrie gekweekt?
10 november - Micro-organismen: onze vrienden of onze vijanden?
17 november - De macht van microben: micro-organismen zonder grenzen!

Reeks 2 -Trends en gebeurtenissen in het actuele wereldgebeuren door prof. Rik Coolsaet
24 november - Machten van deze tijd
1 december - Mondialisering, een historische recurrentie
8 december - Terrorisme in historisch perspectief

Reeks 3 - Neus-, keel- en oorheelkunde, een vlag die vele ladingen dekt
23 februari - Actuele trends in de diagnostiek en aanpak van slechthorendheid door prof. Ingeborg Dhooge 
en prof. Els De Leenheer
2 maart - Neus, sinussen en allergie door prof. Philippe Gevaert
9 maart - Stemproblemen bij de beroepsspreker door prof. Sofie Claeys en prof. Kristiane Van Lierde

Prijs: 30 euro voor heel het programma (negen sessies, koffie inbegrepen), 50 euro voor twee personen uit 
hetzelfde gezin.
Inschrijven: Info Koksijde, Zeelaan 303, T 058 53 29 99, F 058 53 29 97, cultuurcentrum@koksijde.be
Info: brochure in Info Koksijde of te downloaden op www.casinokoksijde.be.

Cursussen in de bibliotheek

Basiscursus iPad – Op maandag 6 en dinsdag 7 oktober. Prijs 10 euro.
Cursus internet - Op 9, 14, 16, 21 en 23 oktober. Prijs 25 euro.
Workshop Vaardig op uw pc - Op vrijdag 17 en maandag 20 oktober. 
Prijs 10 euro.
Basiscursus Samsung Tablet - Op dinsdag 21 oktober. Prijs 7 euro.
Drie workshops digitale fotografie
1) Mogelijkheden van de digitale camera - Op zaterdag 11 oktober. 
Prijs 5 euro.
2) Foto’s beheren op de pc - Op zaterdag 18 oktober. Prijs: 5 euro.
3) Foto’s bewerken op de pc – Op zaterdag 25 oktober. Prijs 5 euro.
Basis workshop Windows 8 – Op donderdag 25 september. Prijs 5 euro.

Algemeen –  Voor al deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven vanaf 
donderdag 4 september aan de balie van de bibliotheek. U moet lid 
zijn van de bib. Breng uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met een 
betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro).

Voor meer info verwijzen we de lezer naar de gemeentelijke website, 
meer bepaald naar de link www.bibliotheek.koksijde.be. Dan verschijnt 
de homepage van de bibsite. Klik vervolgens op de knop “activiteiten” 
aan de rechterzijde van het scherm.

De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert in de nabije toekomst weer een lange reeks cursussen 
informatica. Hieronder de lijst van het aanbod.



Expo Schrijfsels achter het front

Betoelaging socio-culturele verenigingen

In het begin van 1914 werden families uiteengedreven: jongens 
vertrokken naar het front, andere familieleden waren op de vlucht. 
Brieven en postkaarten werden gebruikt om het wel en wee van elkaar 
te kennen. Soms waren het korte kattenbelletjes, volgekrabbelde kaarten 
met namen, ook dagboeken werden bijgehouden. In onbezet gebied 
kon men niet zomaar rondtrekken. Om zich te verplaatsen waren officiële 
documenten nodig, zoals bv. doorgangs- of verhuisbewijzen. Aan de 
hand van deze documenten belicht de expo het leven achter het front in 
het eerste oorlogsjaar.
Hebt u tijdens WO I geschreven documenten (brieven, postkaarten, 
dagboekfragmenten, foto’s van 1914-1915 , doorgangs- en verhuis-
bewijzen, geschreven door burgers of officiële instanties, bij voorkeur van achter het IJzerfront? Contacteer dan 
de bib: postbus_bibactiviteiten@koksijde.be of 058 53 29 53.

Jaarlijks kunnen socioculturele verenigingen hun aanvraag tot erkenning en subsidiëring richten via de 
gebruikelijke formulieren. Het werkingsjaar waarop wordt beoordeeld voor een uitkering in 2015 loopt van 1 
juli 2013 tot 30 juni 2014. De deadline voor het indienen van de subsidiedossiers is dinsdag 30 september (in 
tegenstelling tot vorige jaren begin augustus). De formulieren worden tegen begin september per post aan 
de reeds erkende verenigingen verstuurd. Nieuwe verenigingen kunnen hun formulieren downloaden op 
de website onder volgende link: http://inwoner.koksijde.be/product/2543/erkenning-en-subsidiering-van-
socioculturele-verenigingen en ingevuld terugbezorgen aan de dienst Cultuur.

De school- of studietoelage is een financiële premie van de overheid om de schoolkosten 
te helpen betalen: van kleuterklas tot universiteit. Dien uw aanvraag in tussen 1 augustus 
2014 en 1 juni 2015.
De bib biedt hulp aan bij het beheer van uw dossier, op 
maandag 15 september van 13.30 tot 15.30 u.:
- hulp met de online aanvraag
- hulp met een schriftelijke aanvraag
- hulp bij het online raadplegen van de stand van zaken van 
uw dossier
Breng uw identiteitskaart en pincode mee. Als deze dag niet 
lukt, aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis 
op 058/ 3 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be.

Bib helpt met dossier school- en studietoelage

Vergeten groenten
De bibliotheek brengt een jaar lang elke maand belangrijke 
nieuwsfeiten uit 1914 in de kijker. In september gaat het over vergeten 
groenten. Toen WO I begon was er al vlug voedseltekort in ons land, te wijten aan 
de economische blokkade door de Duitsers en de opeisingen door de legers. 
Mensen werden dan ook vaak creatief in het vinden van voldoende voedsel. Zo 
deden minder bekende groenten hun herintrede in de Belgische keuken. Sedert 
enkele jaren zijn vele “vergeten groenten” weer populair geworden. De bib toont 
items uit zijn collectie die u deze groenten weer doet ontdekken. Om misschien 
ook zelf eens uit te proberen.

Van 1 oktober tot 15 november loopt in de bib de tentoonstelling Schrijfsels achter het front. 
Deze tentoonstelling kadert in de herdenking van honderd jaar WO I en toont documenten 
van burgers en officiële instanties in die tijd.
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Studietoelagen 

De school- of studietoelage is een financiële premie om de 

schoolkosten te betalen: van de kleuterklas tot de hogeschool of 

universiteit. Dien je aanvraag in tussen 1 augustus 2014 en 1 juni 2015. 

 

Hulp nodig bij de aanvraag ? 

Is de aanvraag al ingediend en wil je de stand van je dossier kennen? 

 

Kom dan op 15 september 2014 van 13u30 tot 15u30 naar de bibliotheek!! 

 we helpen je op weg met de online aanvraag 

 We helpen je ook graag verder met een schriftelijke aanvraag 

 We tonen hoe je je dossier online kan raadplegen 

 Breng je identiteitskaart  en pincode mee!! 

Indien  deze dag niet lukt , aarzel niet om  contact op te nemen met het SOCIAAL  
HUIS  op  058/53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be 

 

School- en studietoelagen 2014-2015         

Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterklas) 

 



Unieke voorstelling in de regio:
De Soldaat-facteur en Rachel
Op uitnodiging van de projectvereniging 5-art brengt theater Compagnie Cecilia op 3, 4, 5 en 6 december 
telkens om 20 u. in de Sint-Idesbalduskerk van Sint-Idesbald het stuk De Soldaat-facteur en Rachel. Het 
project 5-art (intergemeentelijke culturele samenwerking onder de gemeenten Alveringem, De Panne, 
Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) levert daarmee een betekenisvolle bijdrage in het kader van de 
eeuwherdenking WO I.

In het kader van de reeks Klassiek op zondag presenteert de dienst Cultuur in samenwerking met Kunst 
in de Mullewol op zondag 28 september om 11 u. in de Abdijhoeve Ten Bogaerde een concert met Walter 
Vilain. De Koksijdse componist en kunstschilder leidt er zijn ensemble Pictura Canta bij de uitvoering van 
een selectie van zijn eigen composities onder de titel Hommage aan Jan Hoet.

De Soldaat-facteur en Rachel is het nieuwe stuk van Johan 
Heldenbergh en Mieke Dobbels, gebaseerd op de tekst van 
Arne Sierens. In het stuk zijn twee personages aan het woord 
die na de oorlog, los van elkaar, hun verhaal vertellen.
“Nooit meer oorlog” was de illusie na de oorlog. De jazz werd 
geboren. Een periode van opluchting en losbandigheid brak 
aan. De littekens werden verborgen gehouden. De blik was 
vooruit gericht. De tranen werden ingeslikt. De trauma’s van de 
eerste industriële oorlogsvoering werden weggedanst. Maar 
als je alles in de kelder stopt, ontploft die op een gegeven 
moment.
Op de achtergrond worden beide acteurs gesteund door een 
liefhebberskoor van maar liefst 40 leden. Het koor geeft aan 
het geheel iets religieus, cinematografisch en oer-theatraals.
Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels maakten eerder al The 
Broken Circle Breakdown featuring the Cover-Ups of Alabama.
Tickets 18 euro (12 euro voor -26 jarigen) in Info Koksijde, 058 
51 29 10
Info 5-art: coördinator Dieter David, 058 53 37 60

Klassiek op zondag

Walter Vilain en Pictura Canta
brengen hommage aan Jan Hoet

Het programma omvat pianowerken en liederen, 
solo- en samenspel met fragmenten uit Delvauxiana, 
Coxydeana en Requiem. De Jan Hoet-suite werd 
speciaal voor dit programma gecomponeerd en 
wordt op 28 september in première gebracht. Het is 
een ode aan kunstkenner en curator Jan Hoet die 
met zijn baanbrekende kunstvisie van onschatbare 
waarde was voor de kunstwereld. Bovendien was 
Jan Hoet een van de eerste leerkrachten aan de 
Westhoekacademie Koksijde. “Ik weet niet wat kunst 
is. De kunst zelf zal ons vertellen wie ze is. Niet ik. Ik 
kan alleen maar een ticket voor de ontdekkingsreis 
aanbieden”, zei Jan Hoet.
De solisten bij Pictura Canta zijn Els Crommen 
(sopraan), Nobuko Takahashi (sopraan), Willy 
Appermont (piano) en Paul de Boer (piano). Het 
concert duurt een uur. Toegang: 12 euro / 6 euro (-26 
j.). Tickets via InfoKoksijde of www.casinokoksijde.be.
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Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels.

Componist Walter Vilain aan het spel op de piano. 
(© Patrick Leurs)



Na jarenlange goede samenwerking onder de Davidsfondsafdelingen Koksijde en Oostduinkerke-Wulpen 
hebben beide besturen besloten om te fuseren. Vanaf volgend werkingsjaar treden ze naar buiten als één 
nieuwe afdeling, gedoopt Davidsfonds Doornpanne. De naam symboliseert de overlapping van beide 
vroegere afdelingen.

De twee Davidsfondsafdelingen smelten
samen tot één grote cultuurvereniging

In Flanders fields, the poppies blow…

Deze samensmelting kan op cultureel vlak gelden als een primeur voor onze gemeente. De beide besturen 
werden tot een nieuw dynamisch team samengevoegd, bestaande uit secretaris Jacques Bauwens, Lieve 
Cornette, Lieven Dehaene, Erik Devos, Hans Devos, Jozef Devos, Greta Leye, penningmeester Michel Penel, 
voorzitter Paul Rosseel, Anne Mie Schelfaut, Luk 
Tavernier, Johan Termote, ondervoorzitter Herman 
Vanheste, Greet Verhaeghe en Jacques Verhelst.
Voorzitter Paul Rosseel: “De vereniging van 
krachten, verspreid over de diverse deelgemeenten, 
moet leiden tot één sterke afdeling met als doel de 
promotie van één Davidsfonds in heel de gemeente, 
met een veelzijdige en kwalitatieve programmatie, 
verspreid over alle kernen van Koksijde.”
Ondervoorzitter Herman Vanheste: “Een 
uniek programma voor volgend werkjaar 
getuigt hier al van: een causerie met Jan 
Leyers, een dwarsfluitconcert, Toast Literair, de 
junior-journalistenwedstrijd, de Nacht van de 
Geschiedenis in Wulpen met als thema landbouw, 
het aperitiefconcert op paasmaandag, een uitstap 
naar de Vlaamse Ardennen en nog meer. Met het 
Davidsfonds blijven wij ook het Vlaamse karakter 
van onze gemeente ondersteunen.”
De eerstkomende activiteit vindt alvast plaats op 
vrijdag 26 september, van 14 tot 18 u. in ’t Oud 
Schooltje in Koksijde-dorp, met name Vers geperst, 
het grote DF-boekenpakket.

Zo was het ook in de maand juli op een stuk veld links naast het poortgebouw van de abdijhoeve Ten 
Bogaerde... Op voorstel van de burgemeester legde de gemeentelijke groendienst daar begin april 
een papaverveld aan naar een ontwerp van Ides Leys. Drie kg zaad van de papaver rhoeas werd er 

ingezaaid, goed voor enkele tienduizenden klaprozen. Met een oppervlakte van 2.000 m² is dit 
klaprozenveld een van de grootste in Vlaanderen.
Klaprozen zijn in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen van het Gemenebest het symbool 

van de Eerste Wereldoorlog omdat ze op de Vlaamse 
slagvelden bleven bloeien ondanks de totale verwoesting 
van de terreinen. De Britten noemen ze poppies.
De bezoeker kan op een slingerend pad door de 
poppies wandelen. Om het initiatief te duiden staan er 
ook drie infoborden. Een eerste bord geeft algemene en 
botanische info over klaprozen. Het tweede bord belicht 
de Canadese militaire arts John Mc Crae (1872-1918), 
die het gedicht In Flanders Fields schreef. Het staat in het 
Engels en in het Nederlands op het bord. Op het derde 
infobord staat info over de luchtmachtbasis Koksijde 
tijdens WO I met uitleg over de feiten die er zich hebben 
afgespeeld.
Info: hoofd groendienst Ides Leys, 058 53 28 81, 
0479 40 50 06, ides.leys@koksijde.be.

Tien van de vijftien bestuursleden konden aanwezig zijn 
voor de DF-bestuurlijke fusiefoto op maandag 11 augustus: 
staand v.l.n.r. Johan Termote, Lieven Dehaene, Michel Penel, 
Anne Mie Schelfaut, Hans Devos en Erik Devos. Zittend Greta 
Leye, Paul Rosseel, Herman Vanheste en Jacques Bauwens.
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De Beeldenstorm, de geuzentijd en de militaire strijd in de tweede 
helft van de 16de eeuw betekenden het einde van een tijdperk voor 
de Duinenabdij. De monniken sloegen op de vlucht, de abdij werd 
geplunderd en het zand bedekte de ruïnes. Religieus geweld ontwrichtte 
de belangrijkste cisterciënzerabdij van de Lage Landen en haar 
omgeving.

Het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum organiseren op zaterdag 27 
september van 18 tot 22 u. een nocturne met een boeiend programma. Er is kinderopvang en een 
welkomstdrankje voor elke bezoeker. Spreek af met familieleden, buren, vrienden!

Conflicten beheersen nog altijd onze leefwereld. Net 
zoals toen drijft het geweld mensen op de vlucht 
en wordt erfgoed vernield. Welke rol speelt religie al 
dan niet in conflicten? De expo belicht de woelige 
periode van de godsdiensttroebelen aan de hand 
van unieke archiefstukken, bijzonder beeldmateriaal 
en archeologische relicten van de ooit zo trotse 
abdij. Parallel focust de expo op religieuze 
brandhaarden in onze tijd. Gratis voor Koksijdenaars. 
De expo is toegankelijk:
- van 13 september tot 31 oktober van 10 tot 18 u., in 
het weekend van 14 tot 18 u.
- van 1 november tot 7 december van 14 tot 18 u.
- nooit open op maandag

Randprogramma
- Woensdag 15 
oktober, 20 u., c.c. 
CasinoKoksijde, documentaire-avond, gevolgd door 
een gesprek met de regisseurs van Upside Down en 
Thank God It’s Friday, toegang 5 euro of met filmpas 
CasinoKoksijde
- Woensdag 22 oktober, 19.30 u., Abdijhoeve Ten 
Bogaerde, lezing Geloof in het heetst van de strijd 
door Gie Goris, hoofdredacteur MO* Magazine, 
toegang 3 euro
- Donderdag 20 november, 19.30 u., c.c. 
CasinoKoksijde, debat met o.a. Rik Pinxten, Omar Ba, 
Edel Maex, Julien Klener en Jürgen Mettepenningen, 
toegang 3 euro 
Raadpleeg www.tenduinen.be en Facebook voor 
aanvullingen aan dit programma.

Abdijmuseum Ten Duinen
-  18.30 en 20.30 u., exclusieve rondleiding met de 

wetenschappelijke medewerkers in de depots 
(vooraf aanmelden: info@tenduinen.be of 058 53 
39 50)

-  19 en 21 u., gidsbeurt in de expo Geloof onder 
vuur door wetenschappelijk medewerker Jan Van 
Acker 

-  20 u., lezing De Duinenabdij tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog door archeoloog Alexander 
Lehouck

-  18-22 u., exclusieve stockverkoop van boeken uit 
de museumshop / Supervliegzoektocht in het 
museum, elk deelnemend kind maakt kans op een 
museum-pretpakket

Aanspreekpunten staan verspreid in het museum en 
voor info en het beantwoorden van vragen.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
-  18, 19.30 en 21 u., exclusieve rondleiding aan de 

burelen en depotruimtes in de oude onderpastorie

 (vooraf aanmelden: onthaal@navigomuseum.be 
of 058 51 24 68)

-  19-20 u., de jeugdcuratoren geven unieke 
toelichting in de expo Zeeslag: ’14-’18 op zee

-  18 en 20 u., auteur Karen Curé vertelt over en leest 
voor uit haar Brieven van Alice, gebaseerd op waar 
gebeurde WO I-verhalen

-  18-22 u., exclusieve stockverkoop van boeken uit 
de museumshop / Paardenvisserszoektocht in het 
museum, elk deelnemend kind maakt kans op een 
gratis verjaardagsfeestje in het museum!

Aanspreekpunten staan verspreid in het museum 
voor info en het beantwoorden van vragen.

Abdijmuseum Ten Duinen van 13 sept. tot 7 dec.:

expo Geloof onder vuur…

Nocturne in de musea op 27 september:

exclusief programma voor inwoners!
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Eerste editie Fly In Koksijde met applaus van 23.000 bezoekers!

Fly In Koksijde startte op vrijdagavond 1 augustus met de Balloon night glow show. Een zestal gigantische luchtballonen werden in het donker verlicht wat zorgde voor 
een kleurrijk schouwspel dat bij de honderden enthousiaste 
toeschouwers beslist in de smaak viel.

Fly In Koksijde was ook the place to be voor vliegtuigfanaten. 

Die konden hun hart ophalen aan de meer dan 100 toestellen 

op de static show. Er waren vele prachtexemplaren waaronder 

enkele bijzonder zeldzame “vliegende tuigen” uit de eerste 

Wereldoorlog.

Voor de herberg In de oude kazerne bij J. Decock hield de 

pastoor van dienst een vlammende preek om de soldaten te 

bezweren dit oord des verderfs met meisjes van plezier niet te 

betreden…

In de geïmproviseerde veldkapel smeken de pastoor en 

moeder overste dat er weer vrede in Europa moge komen…

De eerste Fly In Koksijde mocht rekenen op de belangstelling 

van zowat 23.000 bezoekers, verspreid van vrijdagavond 1 tot 

zondagavond 3 augustus. Ook het mooie zomerweer bleek 

een trouwe bondgenoot van dit prachtige initiatief.

Tot jolijt van kinderen en volksmensen toverde volksmuzikant 
Robert urenlang dansen en deuntjes anno 1914 uit zijn 
indrukwekkende accordeon.

De eerste editie van Fly In Koksijde kon rekenen op 
applaus en felicitaties van ca. 23.000 bezoekers 
van heinde en verre die verspreid van vrijdagavond 
1 tot zondagavond 3 augustus enkele aangename 
en leerrijke uren op de vliegbasis doorbrachten. 
Niemand wist wat de Fly In, een nieuw evenement 
als alternatief voor de Air Show, zou brengen… 
Maar het werd een schot in de roos! Een milde 
zomerzon, bezielde medewerkers, dankbare 
toeschouwers en een warme familiale sfeer…  
Fly In… vloog erin!



Eerste editie Fly In Koksijde met applaus van 23.000 bezoekers!

Liefst 50 figuranten 
bevolkten op Fly In 
het WO I-dorp en 
acteerden zich uit 
de naad om de 
duizenden bezoekers 
te vermaken met 
sprekende beelden en 
verhalen uit de tijd van 
’14-’18.

Op zondag 3 augustus vond op het 

graspleintje naast het 40ste smaldeel een 

serene plechtigheid plaats ter herdenking 

van de militaire en burgerlijke slachtoffers van 

onze gemeente. Burgemeester Marc Vanden 

Bussche legde er bloemen neer.

Aan oldtimers ook geen gebrek 
zoals deze “auto-mobiel” anno 
1900 die aan de verbeelding 
niets te wensen overlaat…

Even plaatsnemen in een echt oud 

vliegtuig, een heuse sensatie!

Op Fly In Koksijde liepen ook bijzondere 
tentoonstellingen, zo o.m. de expo Vliegveld Ten 
Bogaerde ’14-’18. In de abdijhoeve Ten Bogaerde 
konden de kunstliefhebbers dan weer terecht voor de 
expo Ten oorlog met hedendaagse kunst.



Sociaal Huis zoekt vrijwilligers

Cursussen Tablet en iPad
voor senioren in De Brug

Infonamiddag euthanasie

Het Sociaal Huis kan veel soorten helpende handen 
gebruiken: om mensen te vervoeren als chauffeur 
bij de Minder Mobielen Centrale, voor bezoekjes, 
om samen een wandeling te maken, voor te lezen, 
gezelschapsspelletjes te spelen, ter begeleiding naar 
ontmoetingsnamiddagen, om te bellen naar senioren 
enz.
U bepaalt zelf de grenzen van uw engagement op het 
vlak van tijd en taken. U krijgt een goede opleiding, 
voor begeleiding en ondersteuning, alsook een 
vrijwilligersbadge om herkenbaar te zijn. U bent ook 
verzekerd.
Omgekeerd vraagt Het Sociaal Huis: belangeloze 
inzet met verantwoordelijkheidszin, sociaalvoelend 
zijn, afspraken met de verantwoordelijke respecteren, 
zoveel mogelijk vergaderingen bijwonen, vorming en 
bijscholing volgen.
Info : coördinator vrijwilligerswerking annesophie.
dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 43; 
seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.
be, T 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be

De knoppen van een tablet zijn vrij groot: geen uitgebreide menu’s zoals op een gewone computer, je ziet 
enkel wat je nodig hebt. Je kan de tekst ook gemakkelijk vergroten. Je moet echt niet veel van computers 
kennen om er gemakkelijk mee te kunnen werken.
De docent leert je stap voor stap je iPad of tablet bedienen, nuttige toepassingen (apps) downloaden, 
e-mails versturen, sociale media gebruiken, je agenda beheren, teksten invoeren, foto’s opslaan en 
bewerken, video’s bekijken, muziek beluisteren enz.
Omdat er teveel technische verschillen zijn tussen de tablets met Android en de iPads van Apple, 
organiseert Cervo-Go twee cursussen van elf lessen.
Tablet: maandag van 13.30 tot 16.45 u., start op 22 september, einde op 12 januari.
iPad: woensdag van 13.30 tot 16.45 u., start op 24 september, eindigt op 14 januari.
Prijs: 46 euro inschrijvingsgeld en 12,50 euro voor het cursusmateriaal.
Inschrijven: www.cervogo.be of 058 41 51 61, of bij de docent tijdens de eerste les.
Cervo-Go heeft geen Androids of iPads ter beschikking, breng dus je eigen toestel mee.

De seniorenadviesraad organiseert op donderdag 11 september om 14 u. in c.c. 
CasinoKoksijde een infonamiddag over euthanasie en negatieve wilsverklaring. 
Dokter Van Boeckel (LEIF-arts of LevensEinde InformatieForum), zal er antwoord 
op vragen zoals: wat is euthanasie, wanneer is euthanasie toegelaten, wie kan 
om euthanasie vragen, hoe een euthanasieverzoek indienen?
Toegang 2 euro, koffie inbegrepen. Inschrijven is gewenst op T 058 53 43 10 of via mail 
info@sociaalhuiskoksijde.be

Bij het Sociaal Huis zijn de vrijwilligers de ruggengraat van de projecten Samen Sterk en Samen80. Maar er 
zijn wel altijd nieuwe vrijwilligers nodig om te kunnen inspelen op nieuwe noden en om nieuwe projecten 
uit te voeren...

In september start cvo Cervo-Go met cursussen Tablet en iPad in zaal De Brug van het 
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 36. De cursussen zijn laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk. Onderzoeken en toepassingen tonen aan dat een tablet een ideale tool is voor senioren.

Vrijwilliger Redgy tijdens een aangenaam bezoekje 
in het kader van het project Samen Sterk.



Oud maar niet “out”…

Tai Chi-lessen voor senioren

65-plussers tafelen in Dunecluze

De seniorenadviesraad wil door een vooruitkijkend beleid een belangrijke inbreng hebben in het 
uittekenen van het gemeentelijk ouderenbeleid. Ouderenbeleid is immers een opstap naar waardigheid, 
respect, betrokkenheid en verbondenheid.

Daarom werden vijf werkgroepen gecreëerd die een aantal relevante thema’s hebben bestudeerd: 
levenslang leren, huisvesting en mobiliteit, sport en cultuur, veiligheid en gezondheid, armoede en 
vereenzaming.
Alle studies werden uitgevoerd volgens eenzelfde stramien: een analyse van het probleem in zijn totaliteit, 
gevolgd door een inventarisatie van wat al bestaat in Koksijde en vooral wat nog ontbreekt of dient 
bijgestuurd. Door middel van enquêtes op diverse activiteiten hebben de werkgroepen de ouderen zoveel 
mogelijk bij het onderzoek 
proberen te betrekken. De 
brainstorming resulteerde in 
conclusies en aanbevelingen 
naar het beleid toe, op 21 
juni overhandigd aan het 
college van burgemeester 
en schepenen en aan de 
OCMW raad.
Het volledig rapport is te 
raadplegen via de link www.
koksijde.be/oudmaarnietout.

Vanaf september krijgen de Koksijdse senioren weer de kans om Tai Chi-lessen te volgen. Tai Chi komt 
uit de Chinese taoïstische filosofie. Het betekent “Kracht in zachtheid en harmonische bewegingen”. Die 
eenvoudige bewegingen zijn uitstekend voor coördinatie, 
ademhaling, spierkracht en evenwicht. Tai Chi geeft een 
gevoel van innerlijke rust en verbetert de bloedcirculatie en 
houding.
Lesgeefster is Jacqueline Del Savio.
Voor gevorderden: vanaf 8 september elke maandag van 9 
tot 10 u. in de sportzaal in Koksijde-dorp.
Voor beginnelingen: vanaf 11 september elke donderdag 
van 9 u tot 10 u in de zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp.
Inschrijven bij seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42 (Sociaal Huis, Ter 
Duinenlaan 34), deelname 1,5 euro per les. In samenwerking 
met de sportdienst.

Sedert eind 2012 kunnen alle 65-plussers van onze gemeente dagelijks (dus ook op 
zaterdag en zondag) in het woonzorgcentrum (WZC) Dunecluze terecht voor een 
warme maaltijd. Alleenstaanden en koppels zijn er heel welkom om om 12 u. samen 
te tafelen. Een maaltijd kost 8 euro en omvat soep, hoofdgerecht met water of tafelbier 
en een dessert. Het initiatief is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal Huis 
en WZC Dunecluze in het kader van het project Samen Sterk dat vereenzaming bij 
senioren wil tegengaan.
WZC Dunecluze is vlot bereikbaar met de bus (lijn 68-69 met halte voor de deur).
Voor meer info en het weekmenu kan men terecht aan de balie van het Sociaal Huis, 
Ter Duinenlaan 34 of in WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35.
Uiterlijk om 12 u. moeten de reservaties voor de volgende dag doorgegeven worden. 
Op vrijdag moet men voor 12 u. reserveren voor zaterdag, zondag en maandag.
Info: Sociaal Huis, T 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be, www.sociaalhuiskoksijde.be











Plaatsbezoek GRUP Zeeberm-Oostvoorduinen

Zeelaan was tijdelijk en deels
verkeersvrij in augustus

Winterbrochure 2014-2015

Het gemeentebestuur is al enkele jaren bezig met de opmaak van GRUP’s (gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen voor zonevreemde constructies, in samenwerking met de WVI. Voor landbouwgebied, 
Noordduinen, Duin-polderovergang en Schipgat-Doornpanne bestaat er ondertussen al een goedgekeurd 

GRUP.
Sedert 2012 wordt gewerkt aan zo’n plan voor 
de Zeeberm-Oostvoorduinen. Omwille van de 
kwetsbaarheid van dit gebied (natuurgebied) 
is het niet eenvoudig om alle betrokkenen 
op één lijn te krijgen. In dat opzicht kan een 
plaatsbezoek erg verhelderend werken. The place 
to be hier was het domein Eglantier langs de Piet 
Verhaertstraat in Oostduinkerke, een domein waar 
sinds de jaren ’40 jeugdkampen georganiseerd 
worden. De site ligt volledig binnen beschermd 
natuurgebied, en is dus zonevreemd. Op de foto 
v.l.n.r. Leni Demarest (Agentschap Natuur en Bos), 
burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Dirk 
Dawyndt, Cedric Blanpain (vzw AEP, organisator), 
Nele Vanderstraeten (WVI) en Leen Declerck 
(gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar).

Van zaterdag 9 tot zondag 31 augustus was de Zeelaan 
in Koksijde-Bad bij wijze van proef elke dag van 14 tot 
19 u. gedeeltelijk verkeersvrij. De betrokken zone was het 
stuk voor het gemeentehuis (tussen de Jorisstraat en de 
Westendestraat) en het stuk tussen de Westendestraat en 
de Koninklijke Baan.
Begin augustus besloot het college van burgemeester 
en schepenen tot deze proef over te gaan. De afsluiting 
gebeurde met nadars, waaraan bordjes ”verkeersvrije 
zone” werden gehangen. Waar anders geparkeerd kon 
worden, gold tijdens de vigerende uren parkeerverbod. 
Laden en lossen kon enkel gebeuren op momenten 
wanneer verkeer was toegelaten, tot 14 u.
Met deze maatregel wenste de gemeente de bezoekers en wandelaars een verkeersvrije straat aan te 
bieden, waar het leuk is te flaneren, winkels te bezoeken, zonder zich te moeten aantrekken van auto’s en 
vrachtwagens. Enkel fietsers, wandelaars en hulpdiensten werden nog toegelaten.
Begin september wordt deze proef in overleg met de handelaarsbond Hartje Koksijde geëvalueerd.

Winter
Hiver

2014
2015

N F D E

Koksijde I Oostduinkerke I Sint-Idesbald I Wulpen

Ook tijdens het najaar en in de winter valt er in Koksijde heel wat te beleven. 
De dienst Toerisme heeft zijn nieuwe brochure Winter 2014-2015 klaar. In deze 
brochure staat een overzicht van de vele bezienswaardigheden in onze 
gemeente en alle grote evenementen tot eind maart 2015.
In brochure is ook het volledige logiesaanbod opgenomen met diverse 
specifieke winterarrangementen die garant staan voor een ontspannend 
winterverblijf in onze badplaats. De brochure vermeldt ook het ruime aanbod 
restaurants, tea-rooms, brasseries.
Gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme of te downloaden via www.koksijde.be.



Koksijde Golf ter Hille: AF..!
Het is zover: Koksijde Golf ter Hille is helemaal af, voltooid! Precies drie jaar heeft de aanleg en de bouw van 
de nieuwe golf aan de Westkust geduurd: van de eerstespadesteek op 24 juni 2011 tot de opening van de 
Langeleedcourse en het clubhuis op 21 juni 2014. Een gigantisch project is tot een goed einde gebracht, 
een mijlpaal in de geschiedenis van onze gemeente en regio. Dat werd tegelijk plechtig en volks gevierd 
tijdens de broeiendhete langste dag van het jaar. Even terugblikken met een fotoblad.

Het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille is gebouwd omheen het historische Hof ter Hille (tweede gebouw van links met 
voutekamer), in de middeleeuwen een belangrijk uithof van de Duinenabdij. Dit gebouw is nu de shopruimte van de golf. 
Rechts het restaurant en brasserie (voor iedereen toegankelijk), helemaal links het grote gebouw voor de administratieve 
en technische functies.

De ultieme opening door burgemeester Marc Vanden 

Bussche met eerste schepen Jan Loones, schepenen 

Greta Suber-Delie, Dorine Geersens en Lander 

Van Hove, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, 

golfarchitect Jeremy Pern, Mieke Garnaal en eredames.
Een grote menigte prominenten en genodigden luistert met 

belangstelling naar de toespraken die de finale opening van het 

domein Koksijde Golf ter Hille bekronen.

Een zomers zicht op een stuk van de 

championshipcourse Langeleed die met zijn 18 

holes het oostelijk deel van Koksijde Golf ter Hille 

inpalmt.

In de oude hoeve bevindt zich de 
golfshop met het zeer ruime 
assortiment 

golfartikelen.



Openbare werken: stand van zaken

Oplossen wateroverlast 
Guldenzandstraat en Burgweg
Enkel de ingreep aan de Hazebeekgracht dient nog 
te worden uitgevoerd.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Diverse bestratingswerken
Dit dossier bundelt diverse werken, waarvan de 
uitvoering in deze volgorde gebeurt:
1. Aanleg van verhoogde bushaltes ter hoogte van 

het Sociaal Huis. De uitvoering vond plaats begin 
juli.

2. Aanleg van een bushalte in de Zeelaan rechtover 
het politiekantoor. Start begin september

3. In de zomervakantie krijgt de speelplaats van de 
gemeenteschool Koksijde een face lift.

4. Kleine aanpassing ter hoogte van de school in de 
Helvetiastraat: uitvoering in de laatste week van 
september.

5. Heraanleg van het Wilderozenvoetpad in Koksijde. 
Start oktober, einde in december.

6. Heraanleg van de Rouzéstraat en een stukje 
Jorisstraat in Koksijde-Bad. Aanvang na Nieuwjaar.

7. Naast de gemeenteschool in de Abdijstraat wordt 
een inrit naar de Dunevoetjes met een beperkte 
parking (10-tal wagens) gerealiseerd.

Vernieuwing nutsleidingen in de 
Strandlaan
Vlak voor de zomer vond de coördinatievergadering 
plaats voor dit project. Het betreft het vernieuwen van 
allerlei kabels met o.a. de nieuwe gevelverlichting, 
en de uitbreiding voor de nieuwe sierpalen. Deze 
palen hebben diverse functies zoals sierverlichting, 
geluidsboxen, voorzieningen voor de kerstverlichting 
en stopcontacten voor straatevenementen. 
Daarnaast is zo’n paal ook de houder van banners.

Deze werken vangen aan begin september vanaf 
de hoek Koninginnelaan gefaseerd richting 
Koninklijke Baan. De tweede fase is van het 
stranddienstencentrum richting Koninklijke Baan.
Hiervoor dient telkens het voetpad aan een zijde 
van de straat te worden opengemaakt. Eandis zal 
in synergie de laagspanningskabels vernieuwen en 
uitbreiden. In dezelfde sleuven komt er ook nog een 
koker voor het gemeentelijk glasvezelnetwerk.
Deze werken zullen duren tot eind oktober.
Daaropvolgend kan dan gestart worden met 
de aanleg van de verhoogde bushaltes aan de 
hoek van de Strandlaan/Koninginnelaan. Door 
de verplaatsing van de gascabine en de nieuwe 
bushalte komt er ruimte vrij om op deze hoek ook een 
speelpleintje te verwezenlijken.

Dossier Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, 
Tortelduifstraat, Zilvermeeuwstraat. Op 10 juli vond 
de coördinatievergadering plaats. Er werd bepaald 
dat de werken op 18 augustus zullen starten. Eerst 
zullen de bomen geveld worden en de diepfilters 
geplaatst. Pas begin september wordt begonnen 
met het uitbreken van het wegdek ter hoogte van het 
pompstation van Aquafin.
Dit gecombineerd project is een gezamenlijke 
aanbesteding van de gemeente met Aquafin. De 
gemeente voorziet de aanleg van riolen, Aquafin 
vernieuwt zijn persleiding.
Het is een omslachtig werk dat de nodige tijd zal 
vragen tot de volledige voltooiing een feit zal zijn. 
De aangelanden zullen bij aanvang een meer 
gedetailleerde planning ontvangen, die begin 
september ook op de website te raadplegen is.

Meer en actuele info: 
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

Afslag 
Toekomstlaan
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche opende 
half juni de nieuwe 
verkeerssituatie op het kp 
Toekomstlaan-Dorpstraat 
in Oostduinkerke-Dorp. 
Voortaan kan het verkeer 
vanuit de Toekomstlaan 
naar Nieuwpoort vlotter 
circuleren via een 
nieuwe voorsorteerstrook. 
Ook voor fietsers is het 
kruispunt uit de richting 
Nieuwpoort en Wulpen 
veiliger geworden.



Sedert 9 juli en nog tot 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor 
Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen 
raadplegen op de website www.volvanwater.be en erop reageren via een digitaal inspraakformulier.

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen 
om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren 
en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de 
zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, 
die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in 
Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen 
opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan 
uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de 
Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en 
Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes 
grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be staat een overzicht van de plandelen 
en acties die voor onze gemeente relevant zijn. Via geoloketten 
kan men weten welke acties in onze buurt gepland zijn of hoe en 
wanneer het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. Er is ook een 
wegwijsfolder en een overzicht van infovergaderingen die in het 
najaar georganiseerd worden.
Meer info over het integraal waterbeleid op 
www.integraalwaterbeleid.be, met o.a. de nieuwe publicatie Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen 
voor een gestroomlijnd waterbeleid.

Basiscursus sterrenkunde – Op 1, 3, 8 en 10 
september van 19.30 tot 22 u. Prijs 30 euro.
Cursus sterrenkunde voor gevorderden – Op 15, 17, 
22 en 24 september van 19.30 tot 22 u. Prijs 30 euro.
Yoga-wandeldag - Zaterdag 6 september van 9 tot 
14 u. Prijs 15 euro.
Gezonde smaakmakers – Op 9, 16 en 23 september 
van 19.30 tot 21 u., over kruiden. Prijs 20 euro leden 
Gezinsbond, 30 euro niet-leden (degustatie incl.). 
Inschrijven via de Gezinsbond michel.persyn@
telenet.be.
Yoga voor ouder én kind – Op 17 en 24 september, 
1 en 8 oktober, ‘s namiddags. Prijs 8 euro per les.
Workshop garnaalkruien – Op maandag 29 
september (9 tot 13 u.) en dinsdag 30 september 
(9.30-13.30 u.) of op woensdag 1 oktober (10.15-
14.15 u.) en donderdag 2 oktober (11.30-15.30 u.). 
Prijs 25 euro (tweedaagse workshop)
Workshop duurzaam koken- Op maandag 6 
oktober van 19 tot 22 u. Prijs 15 euro (vegetarische 
maaltijd incl.)
Nacht van de Duisternis – Op zaterdag 11 oktober 
vanaf 19 u., natuurwandeling in de Schipgatduinen 
en een fascinerende blik in het heelal vanuit de 
Sterrenjutter op het dakterras. Prijs 2 euro (soep en 
stokbrood incl ). Vooraf inschrijven hoeft niet.

Demo koken 
met restjes - Op 
donderdag 16 
oktober van 19 
tot 22 u. Gratis.
Workshop 
paddestoelen 
fotograferen - 
Op dinsdag 21 
oktober (19.30 
tot 21.30 u.), 
zaterdag 25 
oktober (8.30-
12.30 u.) en 29 
oktober (19.30- 21.30 u.). Prijs 60 euro. Inschrijven via 
CVN: ann.dheedene@c-v-n.be I T 050 82 57 26.
Namiddagwandeling - De kleur van de herfst in de 
Schipgatduinen, op maandag 27 oktober. Prijs 2 
euro.
Inschrijven verplicht duinenhuis@koksijde.be I T 058 
52 48 17

Algemeen – Voor al deze activiteiten (tenzij anders 
vermeld bij het item) geldt inschrijven verplicht via 
duinenhuis@koksijde.be, of T 058 52 48 17. Voor meer 
info raadpleeg www.duinenhuis.koksijde.be.

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde
en Maas in openbaar onderzoek

Activiteiten in het Duinenhuis



Topkwaliteit op eerste
fotowedstrijd Natuur in beeld

Zwerfkattenactie

Wilde dieren in nood?

Watergewenning en kleuterzwemmen

Het Duinenhuis organiseerde in 2014 voor het eerst de fotowedstrijd 
Natuur in beeld. Zeventig deelnemers gooiden hun beste foto’s 
in de strijd om winst in vijf categorieën: Mens en natuur, Macro, 
Natuurlijk Koksijde, Wild van dieren en Wereldwijd.
De jury, met o.a. natuurfotograaf Tom Linster en de Westhoek 
Academie, reageerde bijzonder enthousiast over alle ingestuurde 
foto’s.
Eddy Wellens uit Kontich werd tijdens de nocturne in het 
Duinenhuis uitgeroepen tot algemeen winnaar met z’n foto 
Geboorte van een nieuwe wereld - IJsland. Luce Ardaen uit 
Koksijde, Wim Bovens uit Nieuwpoort, Philippe Clabots uit 
Koksijde, Lieve Moens uit Wingene en Eric T’Kindt uit Orroir werden 
categoriewinnaar van deze eerste editie. Brian Decrop haalde het 
podium met drie eervolle vermeldingen.
Schepen Albert Serpieters was zeer gelukkig met de hoge kwaliteit 
van de inzendingen. Hij dankte alle deelnemers en kondigde al 
een tweede editie voor 2015 aan.

De gemeente organiseert van begin september tot eind oktober weer een 
zwerfkattenactie om de populatie verwilderde katten te beheersen en de hinder te 
beperken. De overbevolking van zwerfkatten brengt, naast ziektes en ontbering bij 
de dieren zelf, immers heel wat overlast met zich mee.
Om het probleem aan te pakken plaatst de gemeente vangkooien met vis als 
lokaas zodat de vangst vlot verloopt. De gevangen dieren worden gecastreerd of 
gesteriliseerd bij een dierenarts. De behandelde zwerfkatten krijgen een knip in 
hun oor zodat duidelijk is dat ze behandeld zijn en worden nadien in hun gekende 
leefomgeving teruggeplaatst.
Wie verwilderde katten in zijn omgeving opmerkt en bereid is een vangactie op zijn eigendom toe te laten, 
contacteert de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (T 058 53 34 65 of milieu@koksijde.be).

In het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende kan men terecht met gekwetste, met olie 
besmeurde/zieke vogels en andere niet gedomesticeerde dieren. Doel van het opvangcentrum is hulp 
bieden en de dieren weer hun vrijheid geven. Dagelijks zijn er, afhankelijk van het seizoen en de drukte, 4 tot 
10 personen in de weer om de dieren te verzorgen en te voederen. Vind je een dier in nood, en het lukt u 
niet om het naar het VOC te brengen? Verwittig de dienst Mil&DO en buiten de diensturen de politie.

De Gezinsbond Koksijde-Oostduinkerke organiseert vanaf begin oktober zowel 
een cursus watergewenning als kleuterzwemmen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
De lessen vinden plaats in het Hoge-Blekkerzwembad in Koksijde-Dorp van 17 tot 
17.45 u. voor de groep watergewenning, en van 17.45 tot 18.30 u. voor de groep 
kleuterzwemmen.
Volgende data zijn gepland: 3, 7, 10, 14, 17, 21, en 24 oktober, 4 en 7 november.
Leden van de Gezinsbond betalen 40 euro, niet-leden 55 euro (verzekering 
inbegrepen).
Inschrijvingen op de startdag 3 oktober in het zwembad.
Info: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10 Koksijde, 058 51 86 55, Vandenberghe.marianne@skynet.be

Links Duinenhuiscoördinator Charlotte Magherman en rechts schepen Albert Serpieters. In het midden achteraan 
algemeen winnaar Eddy Wellens. De anderen v.l.n.r. zijn de categoriewinnaars Philippe Clabots, de ouders van Lieve 
Moens, Eric T’Kindt, Wim Bovens en Luce Ardaen.



Awel, ik wil…
vrijwilliger worden bij Awel?

Jeugdbewegingen: 
inschrijvingen

Najaar 2014 in de PIT

Gezocht: 
jonge kunstenaars

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 oproepen 

van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of 

forum. Als vrijwilliger luister je naar die vele vragen en 

verhalen. Je denkt en voelt mee met de oproepers en 

maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine 

meisje.
Zin om vrijwillger te worden bij Awel? 

Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een 

seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

In plaats van een klassieke karaoke, pakt de PIT uit met 

een singstar challenge op vrijdag 7 maart om 21 u.

Zing je als een nachtegaal of een mottige duif? Het 

maakt niet uit. Daag iemand uit of zing een solonummer. 

Alles is mogelijk. Gratis toegang. 

Meer info: zie item voorjaarsprogramma.

Het nieuwe programmaboekje is uit. Haal je exemplaar in de PIT, of 

neem er eentje op een verdeelpunt. In het boekje staat een overzicht 

van de belangrijkste activiteiten van dit najaar. Tien exemplaren van 

de boekjes zijn gesigneerd door Thomas van de jeugddienst en zijn 

goed voor twee gratis tickets. Meer info op www.depit.be met links 

naar de verschillende muziekgroepen.

Neem je toffe foto’s? Schrijf je gedichten? Maak 

je schilderijen of beelden? Dan zoekt de PIT jou, 

want de PIT promoot jonge kunstenaars voor de 

expo Cult Fiction die loopt van 24 tot 31 oktober.

Op die expo kan je je werk aan aan het publiek 

tonen. Iedereen (ook anoniem) mag meedoen 

met één of meer werken, alle kunstvormen 

zijn goed, niets is te gek. De winnaar wint 

een cheque van 200 euro, de tweede een 

waardebon van 100 euro, de publiekslieveling 

50 euro.
Schrijf in bij joyce.debruyne@koksijde.be of bel 

058 53 34 44.

Wilt u een fuif 
organiseren?
Om een openbare fuif 
te organiseren in een 
gemeentelijke zaal moet je een 

evenementenfiche invullen. In die 

fiche zitten alle formulieren die je 

nodig hebt voor de organisatie 

van een openbare fuif.
In een privézaal mag je de 
fiche ook gebruiken om je 
activiteit bij de politie te melden. 

En om in orde te zijn met de 
geluidswetgeving. Niet alleen 
de gegevens die de gemeente 

nodig heeft, staan daarin, maar 

ook veel andere nuttige info over 

verzekeringen, geluid, security. 
De evenementenfiche staat op 

www.jeugd.koksijde.be, klikken 

op de rubriek fuiven. In dezelfde 

rubriek kan je ook een draaiboek 

downloaden.



Sportelen voor 50-plussers

Week van de Sportclub

Sport overdag – Van vrijdag 3 oktober tot 29 
mei 2015 elke vrijdag (niet op feestdagen en in 
vakanties) conditiegymnastiek, tennis, badminton 
en tafeltennis in de sporthal van Koksijde-Dorp.
Meedoen kost 1,50 euro per voor- of namiddag, 
verzekering inbegrepen. Sportmateriaal wordt 
gratis ter beschikking gesteld. Inschrijven is niet 
nodig.
Nieuwe uurregeling: van 10.30 tot 11.30 u. 
conditiegymnastiek voor dames en heren / 
van 13.20 tot 14.20 u. tennis / van 14.30 tot 16 u. 
badminton en tafeltennis.
Zumba gold – Elke dinsdag vanaf 7 oktober, 
telkens van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Zumba Gold is 
een swingende workout speciaal voor actieve 
50-plussers. Wie aan Zumba Gold doet kan 

gegarandeerd op een veilige en effectieve manier zijn fitheid en conditie 
verbeteren en tegelijk genieten van de typische zumba-partysfeer op ritmes van 
dansen zoals merengue, salsa, cumbia, rumba, tango enz. Zowel voor beginners 
als voor mensen met Zumba-ervaring. Deelnameprijs: 4 euro per les. Inschrijven is 
niet nodig. Sportschoenen die proper zijn, niet buiten werden gedragen en geen 
strepen op de sportvloer nalaten, zijn toegelaten.
Sportelen op woensdag - Elke woensdag zijn er van 9.30 tot 10.30 u. en van 10.30 
tot 11.30 u. sportinitiaties voor 50-plussers in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Voor het volledig programma, kijk in de Sportelbrochure, verkrijgbaar bij de 
sportdienst, in het Sociaal Huis en bij de dienst Toerisme. Alle info ook op 
www.sport.koksijde.be. Inschrijven via sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. 
Tai Chi – In samenwerking met het Sociaal Huis, zie blz. 15.

Voor de brochure met het volledige Sportelaanbod en voor inschrijvingen: gemeentelijke sportdienst, 
T 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. Alle info ook op www.sport.koksijde.be.

Ook in het najaar organiseert de sportdienst weer tal van Sportelactiviteiten. 
Alle 50-plussers zijn er welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke 
fitheid te werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam.

BLOSO organiseert i.s.m. diverse partners en sportdiensten elk jaar de Week van de Sportclub, deze keer van 
13 tot 21 september. Deze themaweek geeft sportclubs de kans zich te promoten bij het brede publiek. In 
het kader van deze week pakt de gemeentelijke sportdienst op zaterdag 6 september van 10 tot 17 u. uit 
met een sportbeurs in en bij de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Tal van sportclubs uit Koksijde zullen daar een stand opstellen met info over trainingsuren, leeftijdsgroepen, 
inschrijven, sporten op recreatief of competitief niveau, nodig sportmateriaal, enz. Veel van de deelnemende 
clubs presenteren dan ook een demo van hun sport!

Tweedehandsbeurs sportmateriaal
Tegelijk loopt in de sporthal een 
tweedehandsbeurs voor sportmateriaal. Alle 
sportmateriaal dat te klein geworden is of in 
onbruik geraakt is en ergens in de garage of 
op zolder ligt te niksen, kan er verkocht worden: 
van judopak tot spikes, van squashracket tot 
skeelers… Vrije toegang voor iedereen.
Wie zelf heel wat sportmateriaal heeft, kan 
gratis zelf een stand plaatsen. Wel inschrijven 
via sportdienst@koksijde.be.

www.weekvandesportclub.be
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Multimove en Jeugdsportacademie

Sluitingsprijs in Putte-Kapellen

Tussenkomst van Sociaal Huis
voor lidmaatschap aan sportclubs

1. Multimove: voor kinderen van het 2de kleuter tot het 
3de leerjaar
Multimove focust op algemene ontwikkeling van 
bewegingsvaardigheden. Motto van het programma is: 
als je niet kunt springen, landen, lopen, vangen, werpen…, kun je niet voetballen, zwemmen, tennissen…!
- 2de en 3de kleuter op maandag van 16.30 tot 17.15 u. in de sporthal Koksijde-Dorp
- 2de en 3de kleuter op dinsdag van 16.30 tot 17.15 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
- 1ste leerjaar op woensdag van 13.30 tot 14.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
- 2de en 3de leerjaar op woensdag van 14.30 tot 15.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Kostprijs: van 6 oktober tot 17 december 15 euro (maandag of dinsdag of woensdag). Er volgt een tweede 
reeks van januari tot maart 2015, daarvoor starten de inschrijvingen pas op 9 december.

2. Jeugdsportacademie: voor kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar
De jeugdsportacademie omvat initiatie in diverse sporten, telkens op woensdag van 15.30 tot 16.30 u. in de 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
- Op 1, 8, 15 en 22 oktober: toestelturnen en ropeskipping
- Op 5, 12, 19 en 26 november: balsporten (basketbal, tsjoekbal, voetbal en krachtbal)
- Op 3, 10 en 17 december badminton.
Kostprijs (verzekering en gebruik sportmateriaal incl.): toestelturnen en ropeskipping 6 euro / balsporten 6 
euro / badminton 4,50 euro.

3. Inschrijven vanaf 16 september via sportdienst@koksijde.be, of op de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke, 058 53 20 01. Alle info op www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijving 
gaat pas in na betaling.

De sportdienst legt op dinsdag 14 oktober een autobus in naar Putte-
Kapellen, waar jaarlijks, aan de grens met Nederland, de laatste 
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt. De bus vertrekt om 9.30 
u. aan de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. De renners starten om 
12.45 u. en moeten 12 ronden (ca. 180 km) rijden. Aankomst omstreeks 
16.30 u. De bus vertrekt om 18.30 u. weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10 euro (wordt na het 
vertrek teruggegeven op de bus), inschrijven bij de sportdienst 
(sporthal Hazebeek). 
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Zowel het gemeentebestuur als het Sociaal Huis (OCMW) zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen 
mogelijk moet zijn om aan te sluiten bij een sportclub of sportvereniging. Sporten is immers gezond en in de 
sportclub maakt men snel nieuwe vrienden. Daarom is een regeling uitgewerkt waarbij het Sociaal Huis de 
lidmaatschapsbijdrage in bepaalde gevallen voor 90% terugbetaalt (met een maximum van 150 euro per 
jaar).
Deze belangrijke tegemoetkoming geldt voor alle inwoners van Koksijde die:
-  recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (Omniostatuut)
-  in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn
-  huurder zijn en een maandelijks inkomen hebben dat kleiner is dan 1.000 euro (alleenstaanden)  

of 2.101 euro (gezinnen);
De tussenkomst geldt voor ieder gezinslid dat zich bij een sportclub wil aansluiten.
Aanvragen:
-  online via www.sociaalhuiskoksijde.be
-  schriftelijk, aanvraagformulier bij het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, info@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10

Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs organiseert de gemeentelijke sportdienst Multimove en 
Jeugdsportacademie.



Scholenveldloop
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke 
sportdienst de jaarlijkse veldlopen op het sportpark 
van Oostduinkerke:
-  op dinsdag 23 september van 13.45 u. tot 16 u. voor 

de kinderen uit het lager onderwijs van Koksijde (start 
jongens 6de leerjaar, daarna meisjes 6de leerjaar, 
dan jongens 5de leerjaar enz.).

-  op woensdag 24 september van 14 tot 16 u. voor 
de leerlingen van het middelbaar onderwijs van 
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne (start: meisjes 1ste j., jongens 1ste j., meisjes 2de j., enz.).

In twee dagen tijd geven ca. 2.000 sportievelingen het beste van zichzelf. De inschrijvingen worden via de 
scholen geregeld en zijn gratis.

De voorbije maand in woord en beeld
Op vrijdag 1 augustus werd op de 
nieuwe rotonde Wulpenbrug het 
monumentale beeldhouwwerk De 
Zeemeermin van George Grard plechtig 
onthuld. Het is een typisch beeld uit Grards eerste 
stijlperiode met Isette Gabriels als model begin 
de jaren ‘50. De Zeemeermin geeft een gevoel 
van innerlijke rust en schoonheid. Grard is een 
meester in het harmonisch evenwicht van vorm 
en volume. Uit elk onderdeel van het werk blijkt 
monumentaliteit en kracht. Met haar rondingen en 
haarlokken verwijst De Zeemeermin natuurlijk naar 
de golven en de zee. Grard praatte met liefde over 
zijn zeemeermin. Ze werd ook wel eens Aglaopé 
genoemd (La sirène au beau visage). Het kunstwerk 
verwelkomt de reizigers die via die rotonde onze 
gemeente inrijden. De link met de visserijtraditie en 
het museum is meteen ook zeer duidelijk.

Op woensdag 28 juli bracht mevrouw Denise Bauer, Amerikaanse ambassadeur in België, een werkbezoek 
aan de Politiezone Westkust. De ambassadeur werd ’s morgens in het gemeentehuis verwelkomd door 
burgemeester Marc Vanden Bussche, tevens voorzitter van PZ Westkust. Dat gebeurde in aanwezigheid 
van korpschef Nicholas Paelinck van de zone Westkust, burgemeester Stephan Mourisse van Vleteren en 
burgemeester Ann Vanheste van De Panne. Met dit bezoek beoogt de ambassadeur goede contacten met 
de lokale overheden en kennisname van WO I-sites in de Westhoek.



Nog tot 16 november loopt in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum de tentoonstelling Zeeslag: ’14-’18 op 
zee. De expo vertelt het vaak onbekende verhaal van de Belgische zeelui tijdens de Grote Oorlog. Ook de 
heldendaden van de vissersgemeenschap en de rol van Vlaamse havens en de binnenwateren worden 
niet vergeten. Uitvoerig gedocumenteerd is ZEESLAG een ontdekking, zowel voor echte liefhebbers als voor 
families met kinderen. Een speelse opstelling, met een knipoog naar het bekende spel Zeeslag, verzacht de 
oorlogsrealiteit. Bezoek aan het museum en expo is gratis voor Koksijdenaars.

Op de site van het vroegere munitiedepot aan de Langeleedstraat vond op donderdag 19 juni de 
symbolische eerstesteenlegging plaats van het nieuwe dierenasiel Ganzeweide. Het toekomstige 
zorgcentrum voor huisdieren zal bestaan uit twee gebouwen met 12 rennen voor honden, 4 rennen voor 
zieke honden en 27 quarantaineplaatsen voor katten. De dierenarts zal er over een bijzonder kabinet 
beschikken. Er komt ook een onthaalruimte en er worden zonnepanelen geplaatst. Over ongeveer een jaar 
zal het nieuwe dierenasiel Ganzeweide in gebruik kunnen genomen worden.

Met de campagne Op het strand hoort alleen zand riep de stuurgroep “indevuilbak” iedereen op om op het 
strand geen zwerfvuil achter te laten. Elke kustgemeente kreeg zijn eigen grote zandaffiche, gemaakt uit echt 
zand. Kusttrams en bushaltes werden voorzien van affiches. Ook aan de kleinste strandgangers werd gedacht: 
ze konden deelnemen aan de zandkastelenwedstrijden van Radio 2 en ontvingen kleurrijke zandemmertjes 
met daarop het logo en de slogan van de campagne… want op het strand hoort alleen zand!



De jaarlijkse sportkampioenen mochten op zaterdag 28 juni naar het gemeentehuis voor de huldiging 
door het college van burgemeester en schepenen. Felicitaties waren er voor Judoclub Koksijde die Belgisch 
kampioen werd in eredivisie en de Vlaamse Interclub won. Ook Basketclub Koksijde deelde in de lauweren: 
de miniemen- en juniorenploeg van BBC Koksijde werden allebei provinciaal kampioen.

Op de sokkel van William Sweetloves gekloonde garnaalvissers te paard in het zand bij de Zeedijk van 
Oostduinkerke hangt sinds zaterdag 28 juni een gedenkplaat die herinnert aan het heuglijke feit dat de 
garnaalvisserij te paard van Oostduinkerke op 4 december 2013 door Unesco toegevoegd werd aan het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een betere intro voor het 65ste Garnaalfeest was uiteraard 
moeilijk denkbaar!

Dynamic Crew is een groep jonge dansers die in februari 2013 met hun nieuwe vereniging een vliegende 
start namen. De groep werd op zaterdag 28 juni een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. De 
jongens, maar vooral meisjes, staan beslist hun “mannetje” in dansend Koksijde met regelmatige optredens 
op belangrijke evenementen zoals onlangs Levensloop en de Garnaalstoet. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche en schepenen wensten Dynamic Crew veel succes toe met de toekomstige projecten.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vandekeere-Vandenberghe
Jacques Vandekeere (°Brugge) en Annie Vandenberghe (°Koksijde) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Koksijde, 27 juni 1964) eeuwige trouw! Jacques was werktuigkunde aan de helikopters Sikorsky en Seaking 
in Koksijde, Annie zorgde voor het huishouden maar was zeer actief in het sociaal leven, bovendien 18 jaar 
gemeenteraadslid en 6 jaar OCMW-raadslid. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Echtpaar De Meirleir-Vandamme: platina!
Een unieke ontvangst op zaterdag 21 juni in het gemeentehuis! Die dag verwelkomden burgemeester
en schepenen het echtpaar Marcel De Meirleir-Bertha Vandamme ter gelegenheid van hun 70ste 
huwelijksverjaardag of platina-bruiloftsfeest! Marcel (°Temse) en Bertha (°De Panne) huwden op 20 juni 1944 
in Antwerpen. Marcel was beroepshalve gekend als kleermaker, maar nog veel meer als gepassioneerd 
kunstfotograaf. Bertha hielp in de zaak en beredderde het huishouden. Ze hebben drie kinderen, zes kleinkinderen 
en zeven achterkleinkinderen.

Echtpaar Devos-Renaerts
Zaterdag 5 juli was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Jozef Devos (°Poperinge) 
en Jeanne Renaerts (°Watou) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Ieper, 9 juli 1964). 
Jozef was Belgisch consul in o.a. Polen, de USA, het Verenigd Koninkrijk, Kiev en Sarajevo. Jeanne was lerares 
natuurwetenschappen in Ieper. Ze hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.



Echtpaar Sarrazyn-
Timperman
Een tweede diamanten feest op 
zaterdag 12 juli was weggelegd 
voor de echtelingen Daniel 
Sarrazyn (°Oostduinkerke) en 
Emilienne Timperman (°Houtem). 
Ze huwden op 8 mei 1954 
in Houtem. Daniël was eerst 
werkman bij landbouwers, 
daarna metselaar bij bouwbedrijf 
Geerardijn. Emilienne werkte in 
de keuken van het vakantiehuis 
Westhinder. Ze hebben een zoon 
en twee kleinkinderen.

Echtpaar Plas-
Vanderkelen
Zestig jaar geleden, in Oudergem 
op 10 juli 1954, stapten Henri 
Plas (°Anderlecht) en Simonne 
Vanderkelen (°Vorst) in het 
huwelijksbootje. Ter gelegenheid 
van hun diamanten bruiloft werden 
ze op zaterdag 12 juli in het 
gemeentehuis ontvangen. Henri 
was chef van de huisvuildienst 
van de Brusselse Agglomeratie, 
Simonne werkte o.a. in de horeca 
en als poetsvrouw. Ze hebben vijf 
kinderen, elf kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen.

Echtpaar Van Muylem-D’Herde
Op zaterdag 19 juli waren er gouden palmen voor de echtgenoten Paul Van Muylem (°Steenhuize-Wijnhuize) 
en Monique D’Herde (°Geraardsbergen) die huwden op 17 juli 1964 in Idegem. Paul was psycho-pedagogisch 
adviseur bij het Vormingsinstituut West-Vlaanderen, nu Syntra West. Monique was kleuterleidster. Ze hebben een 
dochter en twee kleinkinderen.



Echtpaar Vanhaecke-Lagrou
Willy Vanhaecke (°Ardooie) en Gerda Lagrou (°Roeselare) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Rumbeke, 24 juli 
1964) eeuwige trouw! Willy werkte als elektricien bij Electrabel, Gerda had een baan in het koninklijk  atheneum in 
Roeselare. Ze hebben twee dochters, vier kleinkinderen en een achterkleinkind. De ontvangst in het gemeentehuis 
vond plaats op zaterdag 26 juli.

Echtpaar Meersschaert-Devos
Op zaterdag 19 juli was het ook de beurt aan het echtpaar Johan Meersschaert (°Heule) en Rosa Devos 
(°Kortrijk) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 1 juli 1964 in Heule. Johan was 
medebedrijfsleider van een fabriek in textielmachines in Heule-Kuurne, Rosa was 13 jaar onderwijzeres en hielp 
later in de zaak. Ze hebben twee zonen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Watteau-
Ysebaert
Op zaterdag 26 juli was er 
het gouden huwelijksfeest 
voor het echtpaar Jeanno 
Watteau en Anne-Marie 
Ysebaert. Jeanno (°Leuze) 
en Anne-Marie (°Tubeke) 
huwden op 21 maart 1964 
in Tubeke. Ze waren allebei 
leerkracht in verschillende 
Waals-Brabantse scholen. 
Ze hebben een zoon en 
een kleinkind.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Louwie Demuyt
Veurne, 2 juni
zoon van Jeroen en van Els Van 
Nieuwenhoven uit Wulpen
Soraya Creton
Veurne, 5 juni
dochter van Frédéric-Michel en van 
Nadia Benabdennour uit Koksijde
Fynn Defevere
Veurne, 17 juni
dochter van Vincent en van 
Rebecca Fremault uit Oostduinkerke
Elias Masset
Veurne, 17 juni
zoon van Mathijs en van Shana 
Schoonvaere uit Wulpen
Elyas Restami
Veurne, 24 juni
zoon van Yosuf en van Nargis 
Rustami uit Koksijde
Mila Yildiz
Veurne, 27 juni
dochter van Engin en van Lynn Van 
Bavel uit Koksijde
Lilly-Marie Polley
Veurne, 27 juni
dochter van Mathias en van Sarah-
Line Masset uit Wulpen
Darco Cineger
Veurne, 29 juni
zoon van Marc en van Jenifer 
Jacobs uit Oostduinkerke
Paul Elleboudt
Namen, 3 juli - zoon van Caroline 
Elleboudt uit Koksijde
Victor Van Bruystegem
Brugge, 1 juli
zoon van Philip en van Delphine 
Veys uit Oostduinkerke
Sébastien Verstraete
Roeselare, 9 juli
zoon van Mario en van Catherine 
Constandt uit Oostduinkerke
Wout De Hoon
Veurne, 15 juli
zoon van Marijke De Hoon en van 
Eileen Vanneste uit Koksijde
Tatiana Goderis
Veurne, 24 juli
dochter van Pieter en van Vanessa 
Leyre uit Oostduinkerke
Capucine Francq
Veurne, 24 juli
dochter van Olivier en Sandrine 
Hebant uit Koksijde
Shane Mostrey
Veurne, 26 juli
zoon van Kevin en Deborah Sempo 
uit Koksijde

HUWELIJKEN
Rudy Nope en Ertha Depestel, 
beiden uit Koksijde (13 juni)
Ollivier Deschrevel en Melissa 
Rommelaere, beiden uit Koksijde 
(13 juni)

Martin Burton uit Koksijde en 
Jacquely Peterson uit de USA 
(14 juni)
Guilbert Surcouf en Caroline 
Flament, beiden uit Koksijde (14 juni)
Davy Vansteenland en Liesbeth 
Janssens, beiden uit Koksijde 
(20 juni)
Ruben Serruys en Sanne 
Figoureux, beiden uit Koksijde 
(21 juni)
Julien Dhaenens en Maria 
Jacquemyn, beiden uit Koksijde 
(21 juni)
Bruno Desomer uit Poperinge 
en Ellen Hoebeke uit Koksijde 
(28 juni)
Martijn Desomer en Kelly 
Garez, beiden uit Koksijde (4 juli)
Jeroen Thieren en Charlotte 
Deseins, beiden uit Koksijde (4 juli)
Peter Vermeersch en Nancy 
Leleu, beiden uit Koksijde (5 juli)
Frank Vanfleteren en Dorine 
Scharley, beiden uit Koksijde 
(19 juli)
Kristof Vermaut en Annick 
Note, beiden uit Koksijde (19 juli)
Steve Roelens en Siegline Driesse, 
beiden uit Koksijde (26 juli)

OVERLIJDENS

Erik Dhondt - 72 jaar
Denise Roels - 83 jaar
weduwe van Marcel Beheydt
Jean-Louis Verraes - 69 jaar
echtgenoot van Marie Defever
Lucrèse Thoma - 60 jaar
echtgenote van Fernand 
Vannieuwenhuyse
Victor Van Lierde - 79 jaar
echtgenoot van Julienne Leemans
Roger Iliano - 90 jaar
weduwnaar van Jacqueline 
Verfaillie
Noëlla Verheyden - 71 jaar
André Everaert - 80 jaar
echtgenoot van Luitgarde Masscho
Verbanck Elza - 81 jaar
echtgenote van Leopold Beschuyt
Doreen Mus - 55 jaar
Walter Desmedt - 85 jaar
echtgenoot van Jeannine Péharpré
Louis Moerman - 88 jaar
echtgenoot van Andréa 
Vanpeteghem
Maria Pieters - 85 jaar
weduwe van Alfons Huygelen
Roland De Ceuninck - 72 jaar
echtgenoot van Simonne Seys
Yves Dehem - 84 jaar
echtgenoot van Marie Cammaert

Annie Sacré - 68 jaar
Liliane Lycke - 81 jaar
echtgenote van Robert Ackaert

Paula Hiele - 82 jaar
Raymonde Leduc - 72 jaar
weduwe van Willy Vansteelandt

Gilbert Vanacker - 74 jaar
echtgenoot van Mariette Delbarge

Marcel Adins - 63 jaar
weduwnaar van Sophie Douttchak

Gabrielle Deleu - 91 jaar
weduwe van René Ghekiere

Marleen Vercruysse - 52 jaar
echtgenote van Dirk Reunbrouck

Jan De Poorter - 82 jaar
echtgenoot van Nadine Luchie

Geert Cossaert - 71 jaar
echtgenoot van Solange Traisnel

Francis Van Isacker, 66 jaar
Leopold Michiels - 64 jaar
Marcelline Jacobs - 70 jaar
weduwe van Joseph Demol

Jozef Driesse - 84 jaar
weduwnaar van Germaine Wouters

Marie Hosten - 85 jaar
echtgenote van Renaat Lepla

Edgard Verbeke - 81 jaar
echtgenoot van Irène Van Eeno

Thierry Verzele - 53 jaar
Marnix Bauters - 70 jaar
echtgenoot van Clairette De Zitter

Albert Lambrey - 74 jaar
echtgenoot van Nadia Quaclaeys

Herman Van Mol - 76 jaar
echtgenoot van Bernadette Du Caju

Roger Martelé - 66 jaar
echtgenoot van Julienne Vermote

Remi Mahieu - 87 jaar
weduwnaar van Elisa Leyre

Maryvonne Blondeel - 82 jaar
echtgenote van Etienne Willaert

Jennij Vanhoutte - 88 jaar
echtgenote van André Govaert

Georges Haelewyck - 82 jaar
echtgenoot van Edith Govaert

François Allebroeck - 80 jaar 
echtgenoot van Rosa Pas

Albrecht De Prins - 89 jaar
weduwnaar van Elisa Sterckx

France Coulon - 68 jaar
echtgenote van Jules Bertrand

André Deman - 92 jaar
weduwnaar van Monique Claus

Maurice Ferlin - 70 jaar
echtgenoot van Hilda Scholten

Paula Van Hecke - 92 jaar
weduwe Alphonse Vanderpoorten

Paula Veniere - 86 jaar
weduwe van Lucien Legrand 

Albertine Arnoys - 69 jaar
weduwe van Willy Coussaert



Oostduinkerke-kermis
Vrijdag 12 september
-  70ste verjaardag van de executie (8 september 

1944), themadag met de leerlingen van de 5de 
en de 6de klas; om 11 u. bloemenhulde aan de 
gedenkplaat gemeenteschool, om 11.15 u. aan de 
gedenkplaat Vrijheidstraat

Zaterdag 13 september
-  9.45 u., garnaalkruiersdemo voor kruwers (tot 

11.15 u.) tussen de Schipgatduinen en de Twenty-
One, om 12 u. koken van de garnalen op het 
binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum (org. 
de Spanjaardbank)

-  17 u., Koffie- en eethuis ’t Smulhoekje, mosselfestijn, 
aldaar inschrijven

-  19 u., oud-gemeentehuis, officiële opening van de 
kermis door de gemeentelijke overheid en Mieke 
Garnaal met eredames, met de harmonie Vrienden 
van de Brandweer, de dansgroepen De Juttertjes 
en de De Oud-Yslandvaarders, kermisworp i.s.m. de 
foorkramers

Zondag 14 september
-  70ste verjaardag van de bevrijding van 

Oostduinkerke: om 9.15 u. plechtigheid op de 
begraafplaats; om 10 u. mis in de Sint-Niklaaskerk 
met het Beauvarletkoor Koksijde; om 11.15 u. 
bloemenhulde aan het monument voor de 
gesneuvelde verzetslieden en omgekomen burgers

-  10.30 u., garnaalkruiersdemo voor kruwers (tot 12 
u.) tussen Schipgatduinen en de Twenty-One, om 
12.45 u. koken van de garnalen op het binnenplein 
van het Nationaal Visserijmuseum (org. de 
Spanjaardbank)

-  13 u., kermis-motortoertocht, vertrek aan Koffie- en 
eethuis ’t Smulhoekje

Maandag 15 september
-  10 u., Sint-Niklaaskerk, dienst voor de overleden 

parochianen
-  18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, 

inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn 
(org. WTC De Meeuw)

-  18 u., café Leopold, scampi-avond, inschrijven tot 
12 september, T 058 52 07 10

Woensdag 17 september
-  16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, 

wedstrijden voor de jeugd (org. feestcomité Odk-
Dorp)

Donderdag 18 september
-  9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, daarna 

bloemenhulde op het erepark van het Nationaal 
Visserijmuseum

-  11 u., café ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn 
voor de vissers en de vrienden van de 
visserij, aangeboden door het frietkraam 
Gezondheidsapotheek en het feestcomité van 
Oostduinkerke-Dorp

-  14 u., Witte Burg, 24ste Herfstontmoeting 
Seniorendans, o.a. koppeldans en lijndans-demo’s, 
gratis toegang (org. Seniorendansgroep De 
Golfbrekers i.s.m. feestcomité Odk-dorp)

-  15 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving 32ste Grote 
Prijs Autohandel Legein, wedstrijd voor eliterenners 
zonder contract en beloften

Groendijkkermis
Zaterdag 6 september
- 19 u., herberg De Zoete Inval, dansavond
Zondag 7 september
- 17 u., herberg De Zoete Inval, de Groendijkse 

visbakkers, vis aangeboden door het feestcomité 
Odk-Dorp

- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door 
de gemeentelijke overheid, Mieke Garnaal 
en eredames, de harmonie Vrienden van 
de Brandweer en de dansgroepen Oud-
IJslandvaarders en De Juttertjes

- 20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Baaldjekermis
Vrijdag 5 tot maandag 8 september
-  Kermisattracties op het G. Grardplein
Zondag 7 september
-  10 u., Sint-Idesbalduskerk, plechtige dienst voor de 

Canadese soldaat Charles Richards en voor de 
overleden parochianen

-  10.45 u., bloemenhulde aan de gedenkplaat aan 
de ingang van de kerk

-  11 u., optocht met de Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde door de Strandlaan naar de Zeedijk, defilé 
bij het G. Grardplein

-  11.30 u., aperitief en kermisambiance met hapjes 
en drankjes

Maandag 8 september
-  14-17 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag 

voor de 55-plussers van Sint-Idesbald



26ste Open Monumentendag
op zondag 14 september

Op zondag 14 september viert Vlaanderen de 26ste editie 
van Open Monumentendag (OMD), de klassieker die 
mensen gevoelig wil maken voor de waarde van ons erfgoed. 
Bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium 
maar ook mobiel erfgoed maken deel uit van het programma. 
Thema deze keer is Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst. 
OMD keert zo terug naar de basis: het draagvlak voor erfgoed 
bij publiek en overheid vergroten.

Abdijmuseum Ten Duinen
Expo Geloof onder vuur
In de expo Geloof onder vuur legt het museum de link 
tussen godsdienstoorlogen vroeger en nu. De verhalen van 
de Duinenabdij lijken wel hedendaagse conflicten. Lezing 
Geloof onder vuur door directeur Dirk Vanclooster om 15 u., 
rondleiding in de expo om 16 u. Het museum is open van 10 tot 
18 u., gratis.

Zuid-Abdijmolen
Op de plek waar ca. 1550 de zuidmolen van de Duinenabdij 
zijn grondvesten had, pronkt nu de Zuid-Abdijmolen. Molenaar 
Patrick Geryl, enige voltijdse molenaar in België, ontvangt 
bezoekers voor een feestelijke dag met live muziek en een 
gebakken worstje. Molen gratis toegankelijk van 10 tot 18 u.

Duinenhuis: proef van de zee, het strand en 
de duinen
De zusters van Notre-Dame de Boulogne bouwden eind de 
jaren dertig een home om weeskinderen en kinderen met 
een zwakke gezondheid een vakantie aan zee te bieden. 
Het gemeentebestuur kocht het Duinenhuis in 2005 en 
restaureerde het in modernistische stijl. Op de OMD wordt extra 
aandacht besteed aan het thema herbestemming.
Bettystraat 7 in Koksijde-Bad, vrij en gratis bezoek van 10 tot 18 u.
a) workshop garnaalkruien (voor volwassenen): mee op stap 

met échte garnaalkruiers, na afloop koken en proeven van 
de buit in het Duinenhuis, 9.30-13 u., deelname 5 euro (max. 
20 deelnemers).

b) workshop aquarel van de zee (voor kinderen vanaf 10 j. en 
volwassenen): schilder op het dakterras een aquarel van 
het strand en de zee, de aquareltechniek wordt aangeleerd, 
14 tot 16 u., gratis.

c) fauna- en florawandeling in de Schipgatduinen en op het 
strand (voor kinderen en volwassenen), van 16 tot 18 u., gratis.

Inschrijven voor de activiteiten in het Duinenhuis is mogelijk: 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Oproep naar oude museumfoto’s
Iedereen viert mee de 40ste verjaardag van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum! Deel 
uw bijzondere herinneringen aan het museum! Hebt u leuke foto’s van het museum, uit 
een recent of ver verleden? Breng ze mee naar het museum en hang ze zelf aan de 
feestelijke fotomuur. Elke deelnemer maakt maandelijks kans om een exclusieve NAVIGO-
viewmaster te winnen.

OPROEP



Sint-Pieterskerk: unieke neogotische 
parel!
Deze neogotische kerk (1845-1848) met haar 
merkwaardige toren bevat o.m. muurschilderingen die 
recent gerestaureerd werden. Met een gids bezoekt 
u ook het kerkhof, waar de evolutie van het funerair 
erfgoed goed te volgen is. Wat brengt de toekomst?
Kerkstraat in Koksijde-Dorp, vrij bezoek van 10 tot 18 
u., gidsbeurten om 10.30 en 14 u. (reserveren vóór 12 
september bij de dienst Cultuur, Zeelaan 303, 058 53 
34 40, cultuur@koksijde.be).

De rijke geschiedenis van Coxyde 
Military Cemetery!
Coxyde Military Cemetery is de grootste Britse militaire 
begraafplaats aan de Vlaamse kust. Ze werd in 1917 
aangelegd door de Franse troepen naar een ontwerp 
van Sir Edwin Luytens. Er liggen 1.672 gesneuvelden uit 
beide wereldoorlogen.
Robert Vandammestraat 92 in Koksijde-Dorp, vrij 
bezoek van 10 tot 18 u., gidsbeurt om 10 u. (reserveren 
vóór 12 september bij de dienst Cultuur, Zeelaan 303, 
058 53 34 40, cultuur@koksijde.be).

Wulpen: een overwinning op water 
en vuur
Wulpen is het oudste deel van Koksijde, met vondsten 
die teruggaan tot de 2de eeuw. Het plaatsje stond 
vaak onder water en werd meermaals geheel of 
deels door brand vernietigd. De gids leidt u langs 
interessante gebouwen en plaatsen en vertelt de 
geschiedenis van Wulpen.
Gidsbeurt om 11 u. met start op de Dorpsplaats bij de 
kerk. Inschrijven vóór 12 sept. bij de dienst Cultuur, 058 
53 34 40, cultuur@koksijde.be.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum viert 40ste verjaardag op OMD
Veertig jaar geleden, op 22 juni 1974, opende toenmalig burgemeester Honoré Loones het Nationaal 
Visserijmuseum van Oostduinkerke, in aanwezigheid van vele Oostduinkerkenaars die hielpen aan de bouw.
Geen beter moment om een blik te werpen op het museum van toen, nu en in de toekomst.
Het museum haalt vergeten beelden van het museum uit de doos en steken ze in een hippe retro viewmaster. 
Ook het publiek mag oude foto’s van het museum bezorgen en laten tonen (zie oproep).
A.  Oude onderpastorie - Bezoek om 10.30 en 16 u., dit gebouw werd recent ingericht als museumdepot. De 

registrator licht het collectiebeleid van het museum toe én de geschiedenis van de 19de-eeuwse vroegere 
kapelanij.

B.  Tekenwedstrijden van 11 tot 12 u. – Veel jaren geleden organiseerden de Vrienden van het Nationaal 
Visserijmuseum tekenwedstrijden. Anno 2014 komt er zelfs een heus model aan te pas. Onder begeleiding 
van een ervaren tekenaar kan iedereen (vrije deelname) een stilleven of een portret maken. Verschillende 
prijzen per leeftijdscategorie. De allerkleinsten gaan aan de slag met een inkleurprent. Een jury duidt de 
winnaars aan. Heel de dag zijn in het museum ook oude tekeningen te kijk die ooit deelnamen aan de 
populaire wedstrijden.

C.  Garnalen - De kruiersverenigingen de Slepers en de Spanjaardbank vieren mee. Omstreeks 12.30 u. komen 
ze hun vangst van de dag koken en pellen op het museumplein. Levende vers goedkoop te koop!

D.  Interview - Om 14.30 u. interviewt directeur Maja Wolny schepen Jan Loones. Tijdens dit panelgesprek vertelt 
hij kleine én grote verhalen over de geschiedenis van het museum. Dat brengt de bezoeker vanzelf ook 
naar de verhalen van vandaag met een blik op de toekomst.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918



Festival Xbeach wordt
The Sound of the Sea

Als je op het strand een schelp opraapt 
en tegen je oor houdt, hoor je het ruisen 
van de zee. Met wat fantasie hoor je nog 
veel meer: muziek, ritme, beats. Dat is het 
geluid van de zee, the sound of sea…
Alle accommodatie voor het festival The 
Sound of Sea wordt opgesteld op het 
recreatiesportveld Hazebeek en parking 
Hazebeek. Het geheel wordt opgebouwd 
uit containers, zowel hoofdpodium, 
zijpodia, enz. Een Europese primeur die 
een heel aparte beleving meebrengt.
Vrijdag 12 september van 18 tot 03 u.: alle hits van de jaren ’90 met als headliner 2fabiola
Zaterdag 13 september van 13 tot 03 u.: in de namiddag familiedag met activiteiten voor de kinderen / 
vanaf 18 u. topdeejees.
De organisatie zorgt voor een camping en zomerterras voor overdag.
Tickets: 20 euro voor heel het weekend in voorverkoop / 20 euro per dag aan de deur
Voor alle info: www.thesoundofsea.be, sebe@xbeach.be, 0486 30 62 29.

14de Nacht van de 
Duitse Schlager- en Volksmuziek

3de Stiene aan zee

Op zondag 14 september om 17 uur en maandag 15 
september om 15 u., vindt in het c.c. Casinokoksijde al 
voor de 14de keer de Nacht van de Duitse Schlager- 
en Volksmuziek plaats. Ook dit jaar zijn de bekendste 
vertegenwoordigers van dit genre van de partij, zoals 
Oswald Sattler, Rudy Giovannini, Katharina Herz en Mario 
& Christoph, allen gekend uit de muziekshows op de 
Duitse televisiezenders.
Kaarten kosten 40 euro (35 euro voor 60+ en 
fanclubleden). Te bekomen bij de dienst Toerisme in het 
gemeentehuis, T 058 51 29 10, anja.lensen@koksijde.be

De handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad organiseert op zondag 14 
september voor de derde keer zijn leuke folkloristische feestdag. De Stienes 
zijn een gezellige groep dames uit Oostduinkerke-Bad die naar aloude 
traditie het garnaalkruien te voet beoefenen. Op 14 september viert de 
nieuwe vereniging dus zijn derde verjaardag.
Programma:
- 10.30 u., de Stienes trekken in zee om te jagen op het grijze goud….
- 11 u., start van de braderie op het Astridplein
- 11.30 u., start van de andere festiviteiten, culinaire hapjes en randanimatie
- 14 u., voorstelling van de hilarische garnaalsketch Mariette Crevette
- 14.30 u., karaoke met vissersliedjes

INFO dienst Toerisme,  
Gemeentehuis, Zeelaan 303, Koksijde

Tel. 058 51 29 10 - anja.lensen@koksijde.be

Tickets vanaf 5 mei: €40 - €35 (60+)
Bij telefonische bestelling: betalen binnen de 10 dagen 

op rek. BE51 1420 6217 1062 - BIC GEBABEBB 
Boeve Christine, Abdijstraat 39, 8670 Koksijde

Org.: VVV Koksijde i.s.m. Vriendenkring van Duitse schlager en volksmuziek

14e NACHT VAN DE DUITSE  
SCHLAGER EN VOLKSMUZIEK

Zondag 14/09/2014 om 17 uur
Maandag 15/09/2014 om 15 uur

c.c. CasinoKoksijde
Casinoplein 11, Koksijde

Oswald Sattler, Rudy Giovannini,  
Katharina Herz en Mario & Christoph

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september vindt op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke het festival 
The Sound of Sea plaats. Het is een gloednieuw festival, gebouwd op de ervaring die de 5-jarige VZW 
Xbeach ondertussen heeft verzameld. Nieuwe locatie, nieuwe naam, nieuw concept. Primeurs, beleving, 
sfeer en muziek staan er centraal.



Openingsweekend c.c. CasinoKoksijde
is Festival Strand in het zachte zand!
In september start het nieuwe cultuurseizoen. Voor het openingsweekend ruilt het c.c. CasinoKoksijde op 
zaterdag 20 september het harde podium in voor het zachte zand, de donkere theaterzaal voor de blauwe 
lucht en de foyer voor een gezellige openluchtbar. En dat allemaal aan de schitterende locatie van Surfclub 
Windekind Op Groenendijk in Oostduinkerke.

Het hele gebeuren werd gemakshalve Festival 
Strand gedoopt. Kom de hele namiddag 
genieten van een hapje en een drankje én live 
soundtrack. Vanaf 15 u. brengt dj Sir. Lobster de 
sfeer erin met een heerlijke mix van jazz, soul, 
funk, groove,... terwijl u geniet van food & drinks.

Om 16 u. is er Strand Matinée. Theater 
De Spiegel gaat in Bzzz’T op stap met de 
jongste cultuurliefhebbers (1 tot 4 jaar). 
Drie onderzoekers nemen hen mee op een 
ontdekkingstocht naar alles wat in de lucht 
fladdert, op en onder de grond krioelt en over het 
water wervelt. Tickets: 10 en 5 euro.

Maak je eigen kriebelbeestje
Tijdens de workshop van de Westhoekacademie 
kunnen alle jonge kijkertjes een eigen kriebelend 
beestje maken. Kleurrijke materialen worden 
omgetoverd tot een mini kunstwerkje. Dan 
worden de beestjes samen met hun makers op 
een speciale manier gefilmd! De ouders mogen 
tijdens de creatie een handje toesteken.

Vanaf 17.30 u. er Strand Soiréé. Eén ticket (20 
euro / 16 euro voor jonger dan 26 jaar) geeft 
recht op drie parels van locatievoorstellingen. In 
Wereld, einde van een van Compagnie Frieda 
proberen twee mensen de complexe wereld 
op een eenvoudige manier te reconstrueren. 
Choreografe Claire Croizé toont in het 
fascinerende Primitive het dansend lichaam op 
een ongewone locatie in een intieme relatie met 
het publiek.
Er wordt afgerond met de heerlijke, 
droomachtige folkpop van Imaginary Family. 
Puur, innemend en bloedmooi zingt Joanna 
Isselé breekbare folkliedjes. Reserveer snel een 
ticket. Alle voorstellingen spelen zich af op het 
strand en er geldt een publieksbeperking.

Choreografe Claire Croizé toont in het fascinerende “Primitive” 
het dansend lichaam op een ongewone locatie in een intieme 
relatie met het publiek. 

Compagnie Frieda brengt “Wereld, einde van een”… 

Theater De Spiegel gaat in “Bzzz’T” op stap met de jongste 
cultuurliefhebbers.



Speelparadijs Oostduinkerke Kids..!

De allerkleinsten zullen zich zeker niet vervelen. De 
circustrein, het klauterparcours, de springkastelen en 
de kleuterfietsjes zorgen voor uren speelplezier. Nieuw 
dit jaar is de trucktrein met vier kleine vrachtwagens 
waarop de kleuters rondjes kunnen rijden.
Of laat je omtoveren tot een echte prinses of 
superman aan de gratis grimestand. Bij de plezante 
infostand kan je terecht voor leuke animatie, samen 
met de plezante figuren.
Klim- en klauterplezier
Aan klimmen zal het tijdens Oostduinkerke Kids niet 
ontbreken. Er zijn een opblaasbare klimtoren, een 

krokodilslide en verschillende survivalbanen. Waag een sprong van de supercoole hangbrug Base Jump, 
beleef dolle pret op de verschillende gekke fietsen of probeer je evenwicht te houden op de rodeokameel. 
Met de Space-Swinger kan je een reis door de ruimte maken en je voor heel even een echte astronaut 
voelen.
Opendeur bij de brandweer
De brandweer zet ook zijn deuren open. Kom alles te weten over het leven van een echte brandweerman en 
leg zelf een foutloos blindloopparcours af!
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Elke belangstellende kan er informatie bekomen, 
deelnemen aan activiteiten, lezingen bijwonen, 
netwerken en iets eten en drinken in een gezellige 
sfeer.

Lezingen
-  10.15–11 u., interactieve lezing: zorg rond het 

levenseinde (LEIF West-Vlaanderen)
-  11.15–12 u., interactieve lezing: kinderen 

en jongeren ondersteunen bij verlies 
(HuisvandeMens)

-  14 u.– 15.30 u., lezing: mensenhandel, 
mensensmokkel, wat kunnen we doen? (Patsy 
Sörensen, Payoke)

-  15.45–16.30 u., interactieve lezing: kindervragen 
over liefde en seks (CGSO i.s.m. huisvandeMens)

Activiteiten
-  10 en 14.30 u., geleide strand- en 

duinenwandeling
-  14.30 en 15 u., geleid bezoek aan het Nationaal 

Visserijmuseum
- 10.30–11.30 u., demo opleiding 

blindengeleidehonden
-  10-18 u., vrijzinnige infomarkt
-  10-17 u., kinderen- en jongerenanimatie, 

spelactiviteiten verzorgd door Humanistische 
Jongeren (Hujo), grime en ballonplooien door 2 
monitoren Creafun i.s.m. de Liberale Mutualiteit 
en springkasteel i.s.m. JOETZ, volksspelen

Maaltijden
-  8.30-10.30 u., ontbijt aan 7 euro pp
-  12-13.30 u., barbecue aan 12 euro pp

Voor de maaltijden, de geleide duinenwandeling 
en het bezoek aan het visserijmuseum is 
inschrijven (tot 15 september) nodig via info@
fakkeldagaanzee.be.
Info: www.fakkeldagaanzee.be

De derde Oostduinkerke Kids vindt op zaterdag 27 
september plaats in de Vrijheidstraat, Schoolstraat, 
Polderstraat en op het binnenplein van NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum. Deze locaties worden 
omgetoverd tot één grandioos speeldorp. Van 10.30 
tot 18 u. kunnen de kinderen zich gratis uitleven op 
vele attracties, zowel voor de allerkleinsten als voor 
de tieners.

De vrijzinnig humanistische gemeenschap 
Westhoek Noord organiseert op zondag 21 
september van 8.30 tot 18 u. in zaal Witte Burg zijn 
Fakkeldag Aan Zee, een trefdag voor een ruim 
publiek.

Het speelparadijs Oostduinkerke Kids kondigt zich 
aan op zaterdag 27 september.



Agenda SEPTEMBER
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde  elke woensdag film om 20 uur Elektro-boot Koksijde01

vanaf 1april tot 11 november 2014
Verhuur van Koksijde01, voor een fascinerend pleziervaarttochtje 
op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. 
Info en reservatie: Wielrijdersrust het Dorstige Hart, Dijk 33, 
T 0474 40 99 69, www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be, 
info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be 

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u. 
en elke dinsdag Oostduinkerke, Zeedijk

Elke vrijdag: Oostduinkerke-Dorp, parking Erfgoedhuis: 13-17u.

Ma 1 september
13.30-16.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefcentrum Ligerius
FeMma ‘Doe mee namiddag’
Breien, borduren, knutselen, scrabble…,  
in een gezellige ambiance
Elke maandagnamiddag vanaf 1 
september 2014 tot eind mei 2015
Info en inschr.: Yvette Hanset, T 058 51 06 92

Woe 3 september
13.15 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + 
garnaalkruiersdemonstratie van 
de vrouwelijke garnaalkruwers De 
StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

Don 4 september
10 u.
Dagwandeling
Info: Greta Wullaert, T 0473 73 66 34
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

15.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard gevolgd door 
het koken van de garnalen op de Zeedijk 
+ demonstratie van de vrouwelijke 
garnaalkruwers De StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

Vrij 5 september
Sint-Idesbald
Kermisattractie op het G. Grardplein
zie tij-dingen blz 35

Zat 6 september
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be 

19 u.
Oostduinkerke, café de Zoete Inval
Dansavond – zie tij-dingen blz 35

20.30 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling Vleermuizengefladder 
(Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be , www.iwva.be 

Zon 7 september
6 u.
Wulpen, Dijk
Rommelmarkt
Info en inschr:  T 0486 97 79 41

10 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, 
Strandlaan
Plechtigheid Canadese soldaat
Gevolgd door optocht naar het G. 
Grardplein waar volksfeest is. (zolang de 
voorraad strekt) Opening kermis  
Sint-Idesbald. Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Oostduinkerke, binnenplein NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum
Geleide wandeling ‘over verhalen van 
het harde vissersleven en kom méér te 
weten over de bessen in de prachtige 
Plaatsduinen’ (Ned). Honden aan de 
leiband. Info: dienst Toerisme

15 u.
Koksijde-Bad, centrum
Wandelconcert Jong El Fuerte
Info: feestcomité Koksijde-Bad

17 u.
Oostduinkerke, café De Zoete Inval
Groendijkkermis – zie tij-dingen blz 35

Ma 8 september
11 u.
Koksijde, restaurant Normandie
Feest 20 jaar NEOS
Deelname leden/ €65. niet-leden/ €70
Inschr via storting op reknr BE 27 0682 1805 0973
Neos.koksijde@hotmail.be 

14-17 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Ontspanningsnamiddag voor de 
55-plussers van Sint-Idesbald
zie tij-dingen blz 35

17.30 u.
Tramhalte Koksijde-Bad
FeMma uitstapje – Ootende koerse
Inkom : €5
Info & inschr. Hélène Viane, T 058 51 64 70

Di 9 september
19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Startavond Markant: theatervoorstelling en 
culinaire avond met wereldkeuken Tasty Tales
Prijs leden markant: €35 - Prijs niet-leden: €45
Info en isnchr: jacques.proot@skynet.be,  
T 058 51 51 37

Woe 10 september
7 u.
Daguitstap naar Zeeland met o.a. een 
rondrit langs de Deltawerken

Info: Flor Van Rie, T 058 52 28 49,  
J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas-koksijde.be 

Don 11 september
8.15 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + 
garnaalkruiersdemonstratie van 
de vrouwelijke garnaalkruwers De 
StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

Vrij 12 september
9.15 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + 
garnaalkruiersdemonstratie van 
de vrouwelijke garnaalkruiers De 
StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

18-03 u
Oostduinkerke, Hazebeek
Xbeach festival, The sound of sea    
- zie Tij-dingen blz 38
www.thesoundofsea.be,  
T Sebe Debacker 0486 30 62 29

Zat 13 september
North Sea Challenge
Recreatief wandel/loop, fiets/
mountainbike
Start voorzien tussen 6 en 12u en met 
officiële start om 11 u in De Panne. 
Deelnemers kunnen eindigen in Oostende 
tot 18 u en in Knokke-Heist tot 24 u.
Info: Daniel Hendrickx,  
daniel@northseachallenge.eu 

9.45 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank, nadien worden de 
garnalen gekookt op het binnenplein van 
het Navigo  

Oostduinkerke, Witte Burg en terreinen
Trekpaardenhappening
info@trekpaardpromotie.be 

12-03 u
Oostduinkerke, Hazebeek
Xbeach festival – familiedag   
zie Tij-dingen blz 38
Info: www.thesoundofsea.be ,  
T Sebe Debacker 0486 30 62 29

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be 



19u.
Oostduinkerke-Dorp
Opening kermis – zie tij-dingen blz xxx

Zon 14 september
9u.
Oostduinkerke-Dorp
Herdenking 70ste verjaardag der 
bevrijding van Oostduinkerke
Zie Tij-dingen blz 35

Oostduinkerke,Witte Burg en terreinen
Trekpaardenhappening
info@trekpaardpromotie.be 

Vanaf 10.30
Oostduinkerke-Bad
Stienefeesten - Zie Tij-dingen blz 38

10.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie ‘De 
Spanjaardbank’ nadien worden de 
garnalen gekookt op het binnenplein  
van het NAVIGO
Info: dienst Toerisme

16 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Geloof onder vuur’ (gids 
inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be 

17 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
14de nacht van de Duitse Schlager en 
volksmuziek
Zie Tij-dingen blz 38

Ma 15 september
15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
14de nacht van de Duitse Schlager en 
Volksmuziek
Zie Tij-dingen blz 38

19-22 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Cursus AED Rode Kruis 
Info: Anneke De Saeger, verantwoordelijke 
vorming, andesaeger@telenet.be 

Di 16 september
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Opendeurdag voor onze activiteiten zoals 
scrabble, breiclub, rummikub, wandelen, 
fietsen, dagreizen, meerdaagse reis. 
Iedereen welkom
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

Woe 17 september
19.30 u.-22.30 u.
Koksijde-Bad, parochiezaal O.L.V.-ter-Duinen, 
Tulpenlaan 41
FeMma Cadeautjes uit de keuken
Confituren, chutney en smaakmakers
Info en inschr.: G. Braem, T 0498 47 87 17, 
genevieve.braem@skynet.be 

Don 18 september
9u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Vissersmis – zie Tij-dingen blz 35

14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Opendeurdag voor onze activiteiten zoals 
petanquen, dansen, quizzen, causerieën, 
halvedaguitstappen, kampioenschap 
manillen.
Iedereen welkom
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

14.30 u.
Koksijde, zaal De Brug, Ter Duinenlaan 32
Lezing ‘de islam in Vlaanderen’, 
spreker Prof. Patrick Loobuyck 
Toegang €3 voor leden Vermeylenfonds; €4 
voor niet-leden
Info: Marc Mortier T 0475 972 198,  
marc-mortier@telenet.be 
Org: Vermeylenfonds i.s.m. UPV-Westkust

Zat 20 september
14u
Oostduinkerke, Bollodroom, Hazebeekstraat 11
Petanquenamiddag N-VA Koksijde-
Oostduinkerke
Gratis deelname
Inschr via frank.geerts-christiaen@telenet.be, 
T 0473 50 62 42

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘vitamientjeswandeling 
met proevertjes’ (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be, www.iwva.be  

15 u.
Oostduinkerke, Surfclub Windekind
Festival strand
Strand matinée
Info Koksijde, 058 53 29 99, 
www.casinoKoksijde.be 

16 u.
Oostduinkerke, Windekind, strand
Theater De Spiegel : bzzz’T (1-4 j)
Workshop WAK
Info Koksijde: 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) 
(Ned)
info@navigomuseum.be 

17.30 u.
Oostduinkerke, Windekind, strand
Strand soirée 1 ticket – 3 voorstellingen
Compagnie frieda: (8+)
Claire Croizé / Action scenique: primitive
Imaginary family
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

Zon 21 september
8-18 u.
Oostduinkerke, De Witte Burg
Fakkeldag aan Zee – trefdag voor een 
ruim publiek. Met vrijzinnige infomarkt, 
workshops, activiteiten, een ontbijt + BBq 
en aniamtie
Info: instelling voor morele dienstverlening 
West-Vlaanderen, T 050 33 59 75
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be ;  
lieve.decuyper@demens.nu 
Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30

15 u.
Koksijde
Wielerwedstrijd Keizer der juniores

16 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘geloof onder vuur’ (gids 
inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be 

Ma 22 september
19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcentrum Ligerius,  
Zeelaan 29
FeMma maakt het zelf ‘Juwelen uit papier’
Info & inschr.: Nancy Soetaert,  
T 058 52 24 12, nancy.soet@skynet.be 

Woe 24 september
10-11 u.
Koksijde-Dorp, zaal voor Vloersporten
FeMma Turnen voor 55+

Elke woensdagvoormiddag vanaf  
24 september tot eind mei 2015
Info & inschr: Hélène Viane, T 058 51 64 70

14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie: Innemend Italië  
door Marc Vandenbon
Toegang leden: €3, niet-leden: €5
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

Don 25 september
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,  
Ter Duinenlaan
Breinamiddag
Annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Optreden Jan Wuytens met band
Vooraf inschr bij OKRA, T 058 51 08 91 of 
058 51 45 41

Vrij 26 september
20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Exotische sounds en sensuele melodiëen
Black Flower
Info Koksijde, T 058 53 29 99,  
www.casinokoksijde.be



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Zat 27 september
Dag van de klant

10.30-18 u.
Oostduinkerke-Dorp, Vrijheidsstraat en 
Polderstraat
Oostduinkerke Kids – gratis 
kinderevenement vol toffe attracties 
– zie Tij-dingen blz 40
Info: dienst Toerisme

11-12.30 u.
Koksijde-Bad
Wandelconcert Sint Cecilia, Veurne

10.30-13.30 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Optreden de Plantrekkers
Info: feestcomité Koksijde-Bad

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO - Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) 
(Ned)
info@navigomuseum.be 

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Nocturne
musea@koksijde.be 

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Bal van de burgemeester en het bestuur

Vanaf 18.30 u.
Koksijde-Bad
Fête de l’Amitié
Hartje Koksijde

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Weergaloos  portret van mark  
Rothko – Rood - NTGent
Info Koksijde, T 058 53 29 99,  
www.casinokoksijde.be 

Zon 28 september
14 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen,  
J. Van Buggenhoutlaan
Geleide bessenwandeling in de 
Noordduinen – ned en geen honden
Info: dienst Toerisme

16 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘geloof onder vuur’ (gids 
inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be 

11 u.
Abdijhoeve Ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag – Hommage aan Jan 
Hoet i.s.m. kunst in de Mullewol
Walter Vilain / ensemble Pictura canta
www.waltervilain.be 

Ma 29 september
11.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling brochure  van de Culinaire 
Orde van de Sint-Jacobsmossel
17de Kapittelbanket
Intronisatie van Carl Decaluwé, 
Gouverneur van West-Vlaanderen
Banket all-in: €62
Info: ronnycalcoen@skynet.be

Zat 4 oktober
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum  
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Spinnenweb ontward’ 
(Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be 

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be 

Koksijde-Dorp, silicowijk
Mini camping cultuur

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een indringend, teder, brutaal en oprecht 
portret – rauw.  Kabinet K
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be

Zon 5 oktober
14 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een muzikaal feest van herkenning –  
oud goud.  Frank Cools
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

14.30 u.
Sint-Idesbald, einde Veurnelaan, infopaneel
Geleide wandeling ‘zoektocht naar 
ezeltjes in de Houtsaegerduinen-

Kerkepannebos’
Info: dienst Toerisme

16 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘geloof onder vuur’ (gids 
inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be 

TENTOONSTELLINGEN

13/09 – 07/12/2014
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Tentoonstelling ‘geloof onder vuur’ - 
Godsdienstoorlogen
Info: Abdijmuseum Ten Duinen’

21/06 – 16/11
Oostduinkerke, Navigo Nationaal 
Visserijmuseum
Tentoonstelling ‘Zeeslag: ‘14-‘18 op zee’
Info: Navigo

28/06 – 14/09
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling Flierefluiters, vogels van 
bij ons
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, rika.
driessens@iwva.be, www.iwva.be 

20/09/2014 – 04/01/2015
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling Dieren onder dak
Info: Bezoekerscentrum , T 058 53 38 33, rika.
driessens@iwva.be  www.iwva.be  

Tot 15/09
Sint-Idesbald, Zeedijk
Openlucht-kunsttentoonstelling cabin 
Art
Info: www.yesartgallery.be 

20/08 – 13/10
Sint-Idesbald, Yes Art gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Christel Weyts, Nguyen 
Dinh Hien, André Englebert
Info: www.yesartgallery.com 

Sint-Idesbald, Galerij Walter Vilain, Strandlaan 
290
Eigen collectie
info: 0478 20 60 76

01/08 – 29/09
Oostduinkerke, De Muelenaere & Lefevere, Art 
Gallery
Georges Grard, sculptures & drawings
Info: www.dmlgallery.be, dml@skynet.be 




