
IEDEREEN
WELKOM
vanaf maandag
29 juni 2015

zie blz. 6 & 7

Tij-dingen

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

20
e

 ja
a

rg
a

n
g

 - 
ve

rs
c

h
ijn

t m
a

a
n

d
e

lij
ks

 - 
a

fg
ift

e
ka

n
to

o
r K

o
ks

ijd
e 06juni

2015

20
jaar



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
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

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

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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

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 10 euro (ab. tot 
eind 2015) 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 2015”

Getijden juni
dag hoogwater laagwater

ma 1 00.49 en 13.13 07.35 en 19.55
di 2 01.25 en 13.46 08.11 en 20.31
wo 3 02.00 en 14.20 08.49 en 21.10
do 4 02.36 en 14.57 09.28 en 21.51
vr 5 03.15 en 15.35 10.09 en 22.34
za 6 03.57 en 16.18 10.53 en 23.19
zo 7 04.42 en 17.04 11.39
ma 8 05.33 en 17.58 00.08 en 12.29
di 9 06.36 en 19.08 00.59 en 13.26
wo 10 07.52 en 20.22 02.01 en 14.26
do 11 09.01 en 21.29 03.02 en 15.29
vr 12 10.06 en 22.32 04.08 en 16.42
za 13 11.09 en 23.31 05.23 en 18.00
zo 14 12.07 03.30 en 18.59
ma 15 00.26 en 12.57 07.23 en 19.48
di 16 01.15 en 13.43 08.09 en 20.32
wo 17 02.00 en 14.25 08.52 en 21.15
do 18 02.44 en 15.07 09.33 en 21.56
vr 19 03.27 en 15.49 10.14 en 22.38
za 20 04.10 en 16.31 10.54 en 23.20
zo 21 04.53 en 17.13 11.33
ma 22 05.38 en 17.57 00.02 en 12.13
di 23 06.25 en 18.46 00.46 en 12.57
wo 24 07.17 en 19.40 01.33 en 13.47
do 25 08.13 en 20.37 02.25 en 14.42
vr 26 09.11 en 21.36 03.19 en 15.40
za 27 10.10 en 22.34 04.14 en 16.40
zo 28 11.07 en 23.28 05.11 en 17.42
ma 29 11.59 06.08 en 18.39
di 30 00.16 en 12.43 06.58 en 19.27

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomeruur.

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ GemeenteKoksijde

Zand danst in de wind
#strandodk #Koksijde



06Nieuw openluchtzwembad
Op de naad van Zeedijk en 
strand in Oostduinkerke is het 
duoproject voor de restauratie 
van het stranddienstencentrum 
en voor de bouw van het nieuwe 
openluchtzwembad klaar. Opnieuw 
een unieke verwezenlijking in onze 
gemeente. Feestelijke opening op 
zondag 28 juni.

Boer, let op uw ganzen…
Aan de Langeleedstraat is op 
de terreinen van het voormalig 
munitiedepot het nieuwe Dierenasiel 
Ganzeweide verrezen. De 
gelijknamige vzw zal er de opvang 
verzorgen van verwaarloosde 
dieren uit elf Westhoekgemeenten. 
Onze gemeente leverde daartoe 
een belangrijke bijdrage: de gratis 
terbeschikkingstelling van de 
gronden voor 50 jaar via erfpacht.

Paardenvisserspostzegel…
Garnaalvissers te paard prijken op 
alle mogelijke dragers: schilderijen, 
medailles, munten, stempels, 
vlaggen, t-shirts, cd’s, ceramiek enz. 
enz. Voortaan zullen ze ook het land, 
Europa en de wereld veroveren 
dankzij de nieuwe postzegel 
waarvoor paardenvisser Marius 
Marre Dugardein model stond. 
Voorstelling van dit filatelistisch 
kleinood op zaterdag 27 juni.

KVVC kampioen!
De Koninklijke Voetbalverenging 
Coxyde (KVVC) heeft zich na een 
schitterend seizoen gekroond tot 
kampioen van derde nationale A. 
Met de nodige licentie al op zak 
speelt KVVC dus volgend seizoen 
2015-2016 in tweede nationale. Nooit 
eerder slaagde een ploeg van de 
Westhoek, laat staan de Westkust, 
erin de op één na hoogste reeks van 
het land te halen…
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Snippers uit de raad van 20 april
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.

Buzzy Pass en Campuskaart – De middelen die vrijkomen door het niet langer gratis 
aanbieden van openbaar vervoer (bus, tram) worden vanaf 1 mei aangewend 
voor een hogere tussenkomst aan jongeren. De categorie tussen 6 en 24 jaar geniet 
voortaan 50% tussenkomst van de gemeente voor de Buzzy Pazz 
(bus, tram). De categorie tussen 0 en 26 jaar geniet voortaan 
50% tussenkomst van de gemeente voor de Campuskaart 
(trein). Voorheen was dit telkens 25%. De betrokken jongeren 
moeten uiteraard in Koksijde gedomicilieerd te zijn. Unaniem.
Dading – Na gerechtelijke vaststelling van waterinfiltratie in de 
onder de vloer ingewerkte luchtkanalen van de congres- en 
expositieruimte van het Abdijmuseum Ten Duinen, werden 
de architect (MinO) en de aannemer (Braet NV) door de 
gemeente in gebreke gesteld. Beide partijen zijn thans bereid 
om hun geschil via een dading (onderlinge overeenkomst) te 
beëindigen. Hierbij werd afgesproken dat de firma Braet de herstellingswerken, ten bedrage van 50.000 euro, 
zal uitvoeren. De gerechtskosten zullen door het gemeentebestuur gedragen worden. Zo wordt een einde 
aan deze hangende procedure gesteld. Unaniem.
Tarieven openluchtzwembad – Ten gevolge de vernieuwing van het openluchtzwembad op de Zeedijk van 
Oostduinkerke werden de toegangstarieven hervastgesteld. Voor meer info daarover, zie blz. 6 en 7.

Een Kids-ID kost 6,10 euro, is drie jaar geldig en heeft een 
leveringstermijn van drie weken.
Als de ouders echter te lang wachten met het aanvragen van de 
Kids-ID moeten ze de dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan vasthangt 
(109,80 tot 174,30 euro), creëert zoiets zelden een gelukkige burger…
Het is dan ook een goed moment om alle ouders met kinderen er extra aan te herinneren dat ze de Kids-ID 
best op tijd aanvragen om niet voor financiële verrassingen te staan.

Kids-ID tijdig aanvragen!

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Met de zomervakantie in zicht wenken weldra weer de mooie dagen 
en dus ook de vakantieperioden. Ouders trekken met hun kinderen 
dan vaak naar het buitenland. Reizen ze binnen Europa, dan 
hebben ze voor hun kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig.

In Trefpunt op Focus:
Fly In Koksijde, openluchtzwembad en 3D World, Magic & Fun

De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 24 juni na het nieuws van 18 u. In de aflevering blikken 
we vooruit op Fly In Koksijde, de zomeractiviteit voor het hele gezin die 
plaatsvindt op zaterdag 4 en zondag 5 juli. We duiken in het vernieuwde 
openluchtzwembad van Oostduinkerke en komen alles te weten over het 
evenement 3D World, Magic & Fun. Elke aflevering kan nadien ook (her)
bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Infovergadering heraanleg Zeelaan
De infovergadering over de heraanleg van de Zeelaan (van rotonde de Poort tot de Jorisstraat) vindt  
plaats op maandag 22 juni om 18.30 u. in het gemeentehuis. Op de infovergadering zullen deskundigen  
(o.a. studiebureau en aannemer) toelichting geven over de diverse aspecten van het project.



De burgemeester aan het woord
Het lijkt er op alsof de tijd tegen zichzelf racet… De zomer is alweer in het land en het hoogseizoen staat 
aan de deur te duwen. In het zongewijde Koksijde dixit dichter Fernand Florizoone (bijna 90), openen we in 
juni met z’n allen weer twee schitterende realisaties: het nieuwe Dierenasiel Ganzeweide enerzijds, en het 
gerestaureerde stranddienstencentrum en nieuw openluchtzwembad anderzijds. Inmiddels kondigen de 
grote evenementen zich aan!

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We hebben opnieuw 
onze centrumfunctie in de noordelijke Westhoek benadrukt door 
Dierenasiel Ganzeweide aan een gratis bouwplaats voor hun 
nieuw asiel te helpen.”

T-d: “Burgemeester, Vlaams minister-
president Geert Bourgeois heeft onze 
gemeente eind april erkend als eerste 
onroerenderfgoedgemeente in Vlaanderen?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We 
zijn heel fier met dit statuut! Ik vind dit zeker 
een bijzondere eer. Cultuur is een van de 
pijlers van ons beleid. Een belangrijk aspect 
van ons erfgoedbeleid is de inventarisatie, 
met publicatie, van het bouwkundig erfgoed. 
Dankzij die inventaris konden wij starten 
met restauratiepremies voor waardevol 
niet beschermd erfgoed waaraan “sterren” 
toegekend zijn. Maar daarnaast telt ons 
erfgoedbeleid nog veel meer aspecten. Een 
dikke pluim dus voor onze dienst Cultuur en 
Erfgoed en schepen voor Cultuur Jan Loones. 
Het dossier opmaken was geen gemakkelijke 
opdracht.” (Nvdr: zie blz. 15)

T-d: “Twee nieuwe belangrijke realisaties 
zijn klaar: de restauratie van het 
stranddienstencentrum en een nieuw 
openluchtzwembad in Oostduinkerke?”
Burgemeester: “Inderdaad, naast de al zoveel 
andere verwezenlijkte accommodaties in de voorbije 
twintig jaar is dit geslaagde duoproject opnieuw een 
rijke parel aan onze toeristische kroon. De officiële 
opening vindt plaats op zondag 28 juni door Vlaams 
minister-president Geert Bourgeois en olympisch 
medaillewinnaar Fred Deburghgraeve. Voor het 
grote publiek opent het zwembad op maandag 
29 juni. In de zomer zullen allerlei events in het 
zwembad georganiseerd worden, zoals waterfollies en 
zwemactiviteiten voor de jeugd.” (Nvdr: zie blz. 6 en 7)

T-d: “Druk is het wel, want op 6 juni opent ook 
het nieuw Dierenasiel Ganzeweide bij het Oud 
Munitiedepot aan de Langeleedstraat?”
Burgemeester: “Nog iets om fier op te zijn. Het 
dierenasiel lag jaren aan de Iepersesteenweg in 
Veurne, maar moest daar weg wegens aanstaande 
verbreding van de weg. Vanaf juni is het asiel 
gevestigd in Koksijde op gronden die onze gemeente 
in erfpacht heeft gegeven. Dat benadrukt opnieuw 
onze centrumfunctie. Ganzeweide heeft immers 
een werkgebied van liefst elf gemeenten! De 
architectuur van het nieuwe asiel is prachtig, als 
het ware ingewerkt in de bermen van het vroegere 
munitiedepot. In het weekend van 6-7 juni kan 
iedereen de gebouwen bewonderen. De dieren zelf 
verhuizen in september.” (Nvdr: zie blz. 9)

T-d: “En zo nadert het toeristisch hoogseizoen met 
rasse schreden?”
Burgemeester: “Ja, vanaf eind juni gaan we er 
opnieuw volop tegenaan. De klassieke seizoenopener 
is het garnaalweekend met de 66e editie van de 
Garnaalstoet die dit jaar in combinatie valt met de 
opening van het openluchtzwembad. Op zaterdag 
4 en zondag 5 juli volgt een tweede topper: de 2de 
editie van Fly In Koksijde op de luchtmachtbasis. Het 
uitneembaar katern in dit nummer maakt de lezers 
wegwijs in het uitgebreide programma. En een nieuw, 
hip culinair evenement dit jaar wordt Flemish Food 
Bash op het strand van Oostduinkerke op zondag 5 
juli. We zetten de zomer dus meteen goed in!” (Nvdr: 
zie blz. 35 en 36)

T-d: “Wilt u onze Koksijdse studenten moed 
inspreken?”
Burgemeester: “Jazeker! Ik wens alle studenten 
van onze gemeente een vruchtbare blok toe en 
succesvolle examens! In de stad is het wellicht 
te warm om te studeren, maar in Koksijde zijn de 
weersomstandigheden ideaal. Ik kan hen dus enkel 
aanraden om thuis in Koksijde te blokken, afgewisseld 
met wat ontspanning. Dan twijfel ik er niet aan dat de 
resultaten heel goed zullen zijn!” (lacht)



Het stranddienstencentrum (1955-1958) en 
het openluchtzwembad (1969) zijn sinds jaren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het eerste 
gebouw is thans gerestaureerd, het tweede is nu 
volledig nieuw.
Dienstencentrum – Dit unieke gebouw werd 
gerenoveerd naar het uitzicht uit zijn beginperiode, 
met herstel van het oorspronkelijk metselwerk, tegels 
en het dijkhorloge op het dak, maar volledig volgens 
de nieuwe uitbatingsnormen. De accommodatie 
huisvest dezelfde functies van voorheen: kleedhokjes 
met bergingen, grotere kleedkamers, sanitair (ook 
apart voor de strandgangers), ruimte voor de redders 
en een EHBO-lokaal.
Zwembad - De vroegere baden met ligweide 
werden volledig afgebroken. Er is nu een gloednieuw 
25 m-bad (5 banen), een waterspeelplaats met 
spuitmonden en een apart peuter- en kleuterbad met 
glijbaan. De ligweide werd uitgebreid omheen deze 
baden, een beachbar binnen het domein maakt de 
zuiderse sfeer compleet. 
Op technisch vlak is er een volledig up-to-date 
ondergrondse installatie. Het water in het bad is een 
combinatie van zee- en leidingwater. De strengste 
Vlaremnormen worden toegepast in technieken en 
sturingen.

Indrukken
Projectmanager Karel Lambrecht (Furnibo): “Dit 
project op het strand was een hele uitdaging. Zeker 
rekening houdende met de weersomstandigheden. 
Een sterke zeewind brengt extra problemen met zich 
mee. Voor de chape en de betegeling moest het 
droog en warm zijn, daarom werd een tent boven het 
bassin geplaatst. Maar het was de uitdaging waard 
en het resultaat mag er zijn.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Een 
zwembad op het strand spreekt tot de verbeelding 

van veel mensen. We willen met dit gloednieuwe 
openluchtbad een echt baywatchgevoel creëren 
bij de bezoekers. In de vakantiemaanden zullen er 
evenementen georganiseerd worden: initiaties duiken, 
waterpolo en brevetzwemmen. Het wordt een nieuwe 
sportparel aan de Koksijdse kroon, een formidabele 
extra toeristische troef die uniek is aan onze kust.”
Diensthoofd Zwembaden Marc Supeley: “Voor onze 
ploeg wordt het nieuwe zwembad ook een nieuwe 
uitdaging op technisch vlak. Uiteraard rekenen we 
op mooi weer zodat iedereen er volop van kan 
genieten!”

Dubbelslag op de Zeedijk in Oostduinkerke

Stranddienstencentrum gerestaureerd
en gloednieuw openluchtzwembad..!
Ons gemeentebestuur heeft een nieuwe parel aan zijn kroon toegevoegd. Een dubbelslag: op de Zeedijk 
van Oostduinkerke is het stranddienstencentrum gerestaureerd en is een nieuw openluchtzwembad 
verwezenlijkt. Beide accommodaties worden officieel en luisterrijk geopend op zondag 28 juni. Dat gebeurt 
door Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Dienstencentrum 
beschermd monument
Het stranddienstencentrum, een naoorlogs 
modernistisch ontwerp van de Oostendse architect 
Silvan Smis, werd in juni 2009 een beschermd 
monument. Onroerend Erfgoed omschrijft het 
gebouw als unicum in zijn soort. Het is immers 
een van de zeldzaam bewaarde voorbeelden 
van dienstgebouwen die halfweg vorige eeuw 
in de badplaatsen opgericht werden. Dergelijke 
accommodatie bood in die tijd een antwoord 
op de modernere vrijetijdsactiviteiten en op de 
toenemende comforteisen van de toerist. Meer info 
over de bouwkundige waarde op www.koksijde.be/
cultuur-en-erfgoed
Aangezien het gebouw het statuut van beschermd 
monument voert, kenden huidig Vlaams minister-
president Geert Bourgeois, in 2013 bevoegd 
voor Onroerend Erfgoed, en de provincie West-
Vlaanderen elke een premie voor de restauratie 
ervan toe: samen 912.750,14 euro.



Maandag 29 juni e.v.
-  vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag  

4 september dagelijks open voor het grote 
publiek

Waterfollies
-  22.30 u., totaalspektakel met waterfonteinen, 

klank, licht en vuur op 11, 18 en 25 juli,  
1, 8 en 15 augustus.

Juni, juli, augustus
-  Open van 9 tot 12 u. (shift 1)
-  Open van 13 tot 19 u. (shift 2)
-  Gesloten op zondag 5 juli wegens 

evenement Flemish Food Bash
1 tot 4 september
-  Open van 9 tot 12 u. (shift 1)
-  Open van 13 tot 18 u. (shift 2)
Activiteiten voor tieners
-  tussen 7 juli en 27 augustus elke dinsdag, 

woensdag en donderdag activiteiten voor 
tieners van 19.30-20.30 u.: dinsdag initiatie 
waterpolo, woensdag initiatie duiken, 
donderdag brevetzwemmen. 3 euro per 
activiteit per beurt

Toegangsprijzen per shift
-  Toegang per shift: <12 jaar: 3 euro /  

>12 jaar: 5 euro
-  Tienbeurtenkaart (enkel geldig in het 

openluchtzwembad): <12 jaar: 25 euro / 
>12 jaar: 40 euro

-  Gekochte 20-beurtenkaarten 2013 
zijn enkel geldig in het Zwem- & 
Recreatiebad Hoge Blekker Koksijde.

-  Gebruik vestiairekastje: muntinworp  
2 euro met teruggave na gebruik.

Meer info via www.zwembaden.koksijde.be 
of T. 058 51 27 08 

Verwezenlijking dienstencentrum 
en zwembad

Ontwerp: Architectenbureau Van Acker en Partners 
uit Gent
Nieuwbouw: Furnibo - Veurne
Restauratie: Van Laere nv - Zwijndrecht
Zwembadtechnieken: Visser & Smit Hanab
Budget: 4,37 miljoen euro
Subsidie: 912.750,14 restauratiepremie voor het 
stranddienstengebouw (Ruimte & Erfgoed en 
Provincie West-Vlaanderen)
Start werken: okt. 2013
Eerste steenlegging: 10 februari 2014
Einde werken: juni 2015

Officiële opening
Zaterdag 27 juni
-  22.30 u., Waterfollies, totaalspektakel met 

waterfonteinen, klank, licht en vuur

Zondag 28 juni
-  11 u., officiële opening door Vlaams minister-

president Geert Bourgeois, burgemeester, 
schepenen, raadsleden en prominenten, in 
aanwezigheid van Frederik Deburghgraeve, 
gouden medaillewinnaar Olympische Spelen 
Atlanta 1996.

-  12-14 u., opendeur aan de hand van een 
uitgestippeld parcours, zwemmen is niet mogelijk

Openingsdagen, -uren, tarieven

Duik mee in 
het nieuwe 
openlucht
zwembaD

ieDeReenwelkomvanaf maandag29 juni 2015



Openbaar onderzoek GRUP
Zeeberm-Oostvoorduinen

Staatssecretaris overlegt met gemeentebestuur

De betrokken zone omvat grotendeels het gebied 
tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort dat op 
het gewestplan is ingekleurd als parkgebied of 
natuurgebied (gedeeltelijk met wetenschappelijke 
waarde).

Zonevreemd
Dit GRUP is oorspronkelijk opgestart in functie 
van de opmaak van GRUP’s voor zonevreemde 
constructies. Dat zijn constructies die legaal werden 
gebouwd vòòr de opmaak van de gewestplannen 
maar die met de inwerkingtreding van deze 
gewestplannen in een “verkeerde” zone kwamen te 
liggen.
GRUP 3 wil deze zonevreemde constructies meer 
rechtszekerheid en mogelijkheden bieden in functie van hedendaagse normen. Globaal gezien wijzigt 
dit GRUP de gewestplanbestemming niet, wel worden de mogelijkheden voor verbouwing bepaald, 
rekening houdend met specifieke locatiegebonden parameters. Voor vijf detailplannen wordt de 
gewestplanbestemming wel opgeheven en vervangen door een andere bestemming.

Openbaar onderzoek
Tijdens de periode van openbaar onderzoek (1 juni tot 30 juli) liggen de plannen tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis ter inzage aan het loket van de dienst Stedenbouw. Opmerkingen of bezwaren 
mogen ingediend worden. Ze moeten tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het loket van de 
dienst Stedenbouw of aangetekend verstuurd worden naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening, p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Infoavond - Op donderdag 18 juni vindt om 19.30 u. in de affichezaal van het gemeentehuis een infoavond 
plaats over het GRUP 3 Zeeberm-Oostvoorduinen.
Openingsuren gemeentehuis - Elke voormiddag van 9 tot 22 u. Op maandag- en woensdagnamiddag ook 
van 13.30 tot 16 u.

Na De Haan, Bredene en Blankenberge trad staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) 
op dinsdag 12 mei in dialoog met ons college van burgemeester en schepenen over zijn beleidsplannen 
betreffende de Noordzee. Tijdens het overleg stelde de staatssecretaris het Marien Ruimtelijk Plan voor en zijn 
plannen in het kader van de herziening van de wetgeving op de watersporten. De ambities voor de kust van 
Koksijde zijn groot gelet op het natuurbeschermingsgebied de Vlaamse Banken dat er gesitueerd is.
Ons bestuur had ook enkele vragen over het horecabeleid van de staatssecretaris, o.m. over de vele 

maatregelen van de afgelopen 
maanden zoals de invoering van 
flexi-jobs en het nieuwe systeem voor 
overuren en studentenjobs. Er werd 
afgesproken dat de staatssecretaris 
uitgenodigd zal worden op een 
infoavond voor inwoners en 
ondernemers van Koksijde. De 
datum, vermoedelijk eind juni, zal 
door het gemeentebestuur nog 
gecommuniceerd worden.

Koksijde heeft een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS, 2001) dat de stedenbouwkundige krijtlijnen 
bevat voor de periode tot 2007 (of tot herziening). Momenteel is ons bestuur ook bezig met de opmaak 
van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (of kortweg G/RUP’s). Er zijn al vijf dergelijke RUP’s 
goedgekeurd. Op 20 april heeft de gemeenteraad het zesde luik, nl. het “ontwerp-GRUP voor zonevreemde 
constructies – GRUP 3 Zeeberm-Oostvoorduinen” voorlopig vastgesteld. Over dit plan loopt een openbaar 
onderzoek van 1 juni tot 30 juli 2015.

GRUP 3 wil zonevreemde constructies meer rechtszekerheid 
en mogelijkheden bieden in functie van hedendaagse 
normen.

Staatssecretaris voor de Noordzee Bart 
Tommelein pleegde op 12 mei overleg 
met burgemeester, schepenen en 
gemeentesecretaris.



Opendeurweekend en opening
nieuw Dierenasiel Ganzeweide
Met een officiële opening (6 juni) van de nieuwe infrastructuur op het Oud Munitiedepot aan de 
Langeleedstraat 12 en een opendeurweekend op zaterdag 6 en zondag 7 juni in aanwezigheid van minister 
Ben Weyts begint Dierenasiel Ganzeweide vzw een nieuw tijdperk. Het opvangcentrum van verwaarloosde 
dieren heeft voortaan een gloednieuwe thuis, waar enthousiaste mensen op een comfortabele wijze voor 
het geluk van verlaten dieren zullen zorgen. De bijdrage van ons gemeentebestuur is bij deze realisatie niet 
gering.

De vereniging werd in april 1978 opgericht 
onder de naam De Veurnse vzw voor Dieren- en 
Natuurbescherming. De naam Ganzeweide kwam 
er pas in maart 1998. Toen had de vzw al twee 
vestigingen achter de rug in Alveringem en Sint-
Joris. Al vanaf maart 1987 was het gebouw aan de 
Iepersesteenweg 143 de nieuwe thuisbasis geworden.

Zoeken naar nieuwe thuis
In 2005 lijkt de verbreding van de probleemweg N8 
Veurne-Ieper toch realiteit te zullen worden. Eigenaars 
vlak ernaast zullen onteigend worden, en dat geldt 
ook voor de vzw Ganzeweide. Voorzitter André Lycke 
en zijn bestuursleden starten een zoektocht naar 
een nieuwe locatie maar die levert niets op. Tot hun 
oog op het Oud Munitiedepot van de militaire basis, 
eigendom van Defensie, valt.
Ganzenweide gaat nu bij ons gemeentebestuur 
aankloppen. Of Koksijde kan helpen? Jawel, de 
gemeente koopt het betrokken stuk grond van 
Defensie, en verleent Ganzeweide in december 2012 
een erfpachtovereenkomst: de vzw mag de grond 50 
jaar gratis gebruiken. Twee bouwvergunningen, negen 
milieuvergunningen en 30 maanden later, juni 2015, is 
het nieuwe dierenasiel klaar voor ingebruikname.

Regionale functie
De eigenlijke nieuwe infrastructuur is geen realisatie 
van ons gemeentebestuur, maar van de vzw 
Ganzeweide zelf. Niettemin is het belangrijk te noteren 
dat de gemeente Koksijde deze oplossing mogelijk 
heeft gemaakt door aankoop van de grond, en door 
het verlenen van een halve eeuw erfpacht.

In dit dossier heeft onze gemeente eens te meer het 
regionale voortouw genomen omdat Dierenasiel 
Ganzeweide een regionale functie heeft. Ganzeweide 
zorgt immers voor de opvang van verwaarloosde 
dieren uit liefst 11 gemeenten, nl. Koksijde, De Panne, 
Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Lo, Alveringem, 
Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark. Dit edel 
werk mocht niet teloor gaan.

Opendeurweekend
Zaterdag 6 en zondag 7 juni van 13.30 tot 18 u. 
Het dierenasiel verhuist in het najaar definitief naar 
Koksijde. Tijdens het opendeurweekend zijn er geen 
dieren aanwezig. Het volledige gebouw is dan ook 
toegankelijk voor het publiek.
Info: 058 31 40 08, e-mail secretariaat@ganzeweide.be, 
www.ganzeweide.be

Drankbon
(t.g.v. de opendeurdagen 

Dierenasiel Ganzeweide op 6 en 7 juni 2015)

Bon voor een gewone
gratis consumptie

(aangeboden door de gemeente Koksijde)



200 jaar Slag bij Waterloo: 1815-2015

Zomer van het Spannende Boek

Vrouwen aan de macht in 
de strip

Uw reis begint 
in de bib

Boekenwurm in spe?

Recent verschenen heel wat boeken over Napoleon Bonaparte. Bart Van 
Loo schreef het uitstekend boek Napoleon: de schaduw van de revolutie. 
Ook Johan Op De Beeck schreef enkele werken over dit thema. Van zijn 
4-delige biografie over Napoleon zijn de eerste 2 delen al verschenen 
en in de bibliotheek beschikbaar. Gérard Depardieu en Christian Clavier 
schitterden in 2002 in een miniserie over Napoleon. Deze serie vindt u ook 
terug in de bib. Waterloo en/of Napoleon? Ontdek dit stuk geschiedenis in 
de bib.

Van midden juni tot eind augustus duikt de bib weer in de Zomer van het Spannende Boek. 
Moord, complotten, suspense, aanslagen, je kunt het zo gek niet bedenken of de bibliotheek 
heeft er wel een boek over. Tijdens de Zomer van het Spannende Boek legt de bib al die 
spannende boeken samen op één grote tafel. Verzink van de zomer in de misdaad, één adres, 
bibliotheek, Casinoplein 10. Info 058 53 29 53.

In juni zet de bib vrouwelijke stripfiguren in de kijker. De stripwereld 
wordt nog steeds als een echt mannenbastion beschouwd, 
met vooral veel mannelijke hoofdpersonages. Daar is de laatste 
jaren verandering in gekomen. Steeds vaker staat in het verhaal 
een sterke vrouw centraal. Maak in het science fiction epos De 
werelden van Aldebaran kennis met Kim, en volg haar avonturen 
op de planeten Aldebaran en Betelgeuze. In het fel bejubelde 
Magasin General staat het leven van de schuchtere Marie 
centraal. Nadat haar man, tevens uitbater van de enige winkel in 
het dorp, overlijdt, wordt zij de nieuwe dorpsmoeder.

De bib is altijd de eerste etappeplaats 
van uw zomerse reis. In de collectie 
vindt u een groot aanbod reisgidsen 
die helpen om alle interessante 
plekjes op uw reis te ontdekken. 
Veel reisgidsen hebben een handig 
formaat en passen zo in een tas 
of rugzak. Je kan ze gemakkelijk 
meenemen. Vertrek goed 
geïnformeerd, met info uit de bib!

Zit uw kind in het 1ste leerjaar? Dan heeft het dit jaar de eerste stappen 
gezet in de wondere wereld van het lezen! Nu de zomervakantie nadert, wil 
de bib u een handje toesteken. De bib heeft veel leuke boekjes waarmee 
uw zoon of dochter van de zomer kan blijven genieten van het lezen!
Kent u de bibliotheek nog niet? U kunt een afspraak maken voor een 
persoonlijke rondleiding met alle uitleg over boeken voor de eerste lezers en 
over de werking van de bib. Afspraak via het e-loket (www.koksijde.be) of 
058 53 29 53 of postbus_jeugdbibliotheek@koksijde.be.

18 juni 1815: de Slag bij Waterloo eindigt met een nederlaag voor 
Napoleon, meteen het begin van zijn ondergang. In de periode erna 
werden de grenzen van de Europese landen grotendeels vastgelegd. De 
veldslag en de figuur Napoleon staan volop in de aandacht. Dus zet de 
bib dit thema in juni in de kijker.

Sluitingsdag
De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op donderdag 4 juni.



Van 12 juni tot 22 november

Zinderende zomerexpo
Oesterpassie in NAVIGO

Deze smaakvolle expo bestaat uit zeven delen, zeven vormen 
van verleiding, de zeven hoofdzonden: IJdelheid, Hebzucht, 
Wellust, Jaloezie, Vraatzucht, Gramschap en Luiheid. De 
oester is een symbool met meerdere betekenissen: een 
symbool van plezier, van zonden en de gevolgen daarvan, 
nl. voedsel en seks, gulzigheid en lust, kortstondige passie 
en vergankelijk leven. Zo wordt gezegd dat Casanova elke 
ochtend 50 rauwe oesters at en dat Napoleon voor elke 
belangrijke strijd een schaal van deze schelpdieren liet 
aanrukken.
Of de oester echt een heilzame werking heeft op 
lichaam en geest blijft een prikkelende vraag. De oester 
heeft steeds gediend als inspiratiebron voor filosofen, 
kunstenaars, dichters, koks, fijnproevers, juweliers en 
levensgenieters. Het was een veelvoorkomend en geliefd 
motief op de kunstwerken tijdens de Gouden Eeuw, maar 
wekte twee eeuwen later controverse op toen James 
Ensor zijn Oestereetster schilderde.
Aan de hand van bijzondere voorwerpen, ongewone 
beelden en historische anekdotes overtuigt Oesterpassie 
zowel de liefhebbers als de haters van het schelpwezen.

Rondleidingen
Elke zaterdag om 16 uur thematische rondleiding. Zowel het 
bezoek aan de expo, als deze rondleiding, zijn inbegrepen in het 
toegangsticket tot het museum. Gratis voor Koksijdenaars.

Publicatie
Voor wie maar niet genoeg krijgt van dit zinderende zilte 
onderwerp, is de publicatie Oesterpassie een aanrader. In deze 
erfgoedpublicatie komt vooral de culinaire duizendpoot aan zijn 
trekken. Zeven historische recepten luiden elk hoofdstuk in. Zowel de 
anatomie van dit schelpdier als zijn ultieme werking als afrodisiacum 
krijgen een plaatsje in dit boek. Negen auteurs vertellen, elk in hun 
discipline, welke rol de oester speelde en hoe dit merkwaardig 
diertje gebruikt werd. De teksten worden rijkelijk geïllustreerd met 
kunstwerken waarin de oester de hoofdrol speelt.
Kunst, geschiedenis, cultuur en natuur, alle aspecten van de 
delicatesse komen aan bod.
Auteurs: Anton Ervynck, Jan Haspeslagh, Alexander Lehouck, 
Sarah Luyten, Jan Parmentier, Ruth Pirlet, Yves Seghers, Ineke Steevens, 
Jan Van Acker en Maja Wolny.
De publicatie (hardback van 96 pagina’s, ISBN 9789058565204) 
wordt uitgegeven door Stichting Kunstboek en is vanaf 15 juni 
te koop in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en de betere 
boekhandel voor 24,95 euro.

Oestereetstertje van Jan Steen 
© Mauritshuis Den Haag

Van 12 juni tot 22 november loopt in de Honoré Looneszaal 
van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum opnieuw een 
belangwekkende expositie, deze keer getiteld Oesterpassie. 
De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van deze 
merkwaardige zeevrucht en de pracht van de parel. Er 
wordt onthuld hoe de oester doorheen de eeuwen gebruikt 
en afgebeeld werd: als symbool van smaak, van een 
uitzonderlijke delicatesse en vol erotische lading.

Nationaal Visserijmuseum | Pastoor Schmitzstraat 5 | 8670 Oostduinkerke
T. +32(0)58 51 24 68 | F. +32(0)58 51 08 17 | M. info@navigomuseum.be

NAVIGOMUSEUM.BE
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Van 21 juni tot 21 september

Beaufort 2015 met Musée
Promenade over hele kustlijn

Zeedijk van Sint-Idesbald

7de editie van Cabin Art

Buiten de grenzen opteert voor een totaalproject 
langs de kust, waarbij een solotentoonstelling 
van het collectief A Dog Republic o.l.v. de 
91-jarige architect, urbanist en ontwerper 
Yona Friedman gecombineerd wordt met 
een groepstentoonstelling op drie provinciale 
locaties: natuurcentrum het Zwin aan de 
Oostkust, Raversijde aan de Middenkust en 
het bezoekerscentrum De Nachtegaal met de 
omringende Oosthoekduinen aan de Westkust.
De groep A Dog Republic ontvangt het omvangrijk 
project Musée Promenade van De Panne tot 
Knokke. Dit museum ontstaat al wandelend en 
neemt doorheen de tijd en afhankelijk van de plek 
verschillende verschijningsvormen aan. Dit zijn 
o.m. tekeningen op het strand, in winkelvitrines en 
in plexiboxen, vlaggen, affiches en teksten in het 
straatbeeld, films over architecturale installaties, 
paviljoenen.
Bezoekers, wandelaars en passanten krijgen hierbij 
de ruimte om een actieve rol aan te nemen. Musée 
Promenade poogt dus een waar schouwspel te 
vormen in de straten, winkels, panden, havens, op 
stranden en dijken van de 10 kustgemeenten.

Krakk Kunstcollectief
In samenwerking met Beaufort 2015 loopt in de 
Abdijhoeve Ten Bogaerde van zaterdag 27 juni 
t.e.m. zondag 24 augustus een tentoonstelling 
van Krakk°2013. Dat is een kunstenaarscollectief 
bestaande uit vier West-Vlaamse kunstenaars: Jan 
Duytschaever, Joke Neyrinck, An Deceuninck en 
Hans Defer. De vier bouwen via het collectief een 
bestaan op zonder toe te geven aan eigen stijl en 
kwaliteit.
Elke dag open van 14 tot 18 u., gratis toegang, 
gesloten op maandag.

Verder in Koksijde
Op het grondgebied Koksijde zullen volgende 
activiteiten plaatsvinden.
-  Leegstaande vitrines/panden in de Zeelaan 

zullen een gedaanteverwisseling ondergaan, in 
samenwerking met de handelaars.

-  Strandactiviteiten op 3 juli in Oostduinkerke, op 4 
juli in Koksijde

-  Strandtekeningen op 4 augustus in Koksijde.
Info: www.beaufort2015.be

Op de Zeedijk van Sint-Idesbald vindt van 
24 mei tot half september de 7de editie van 
Cabin Art plaats, een kunsttentoonstelling van 
werken in de open lucht, meer bepaald op de 
achterzijde van de strandcabines. Het thema luidt 
“Grenzeloosheid”. Met dit brede thema kiest Cabin 

Art bewust om letterlijk en figuurlijk in de buurt van 
Beaufort 2015 te blijven: “buiten de grenzen”.
De geselecteerde kunstenaars voerden hun werk 
omstreeks 24 mei rechtstreeks op de achterwand 
van de cabine uit. De geselecteerde kunstenaars 
genieten meer dan drie maand erkenning van de 

vele bezoekers op de Zeedijk in 
het hoogseizoen. De gemeente 
en diverse organisaties in Sint- 
Idesbald promoten dit evenement 
meer en meer en willen de 
kwaliteit ervan almaar opvoeren. 
Organisator is de handelaarsbond 
van Sint- Idesbald (K-Baaltje), 
in samenwerking met de 
gemeentelijke dienst Cultuur en 
Yes Art Gallery.

Van 21 juni tot 21 september loopt aan de Vlaamse kust de 5de editie van de kunsttriënnale Beaufort. Met 
als titel Buiten De Grenzen bouwt Beaufort verder op de traditie van kunst in de publieke ruimte, maar kiest 
wel resoluut voor verandering en vernieuwing. 

Tot half september loopt aan zee in Sint-Idesbald de 7de editie van Cabin 
Art: hedendaagse kunst op de achterzijde van strandcabines.



Gefotografeerd door Stefan Vanfleteren

Uitzonderlijke voorverkoop postzegel
Oostduinkerkse Garnaalvisser te paard
Op zaterdag 27 juni is er van 10 tot 15 u. een postkantoor actief in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 
Daar kunnen alle liefhebbers zich de exclusieve postzegel Garnaalvisser te paard aanschaffen. Deze 
bijzondere verkoop wordt georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek, m.m.v. van het 
gemeentebestuur en de overkoepelende filatelistische organisaties Stamps & Philately en bpost.

Zoals algemeen geweten werd de Garnaalvisserij te 
paard van Oostduinkerke begin december 2013 door 
UNESCO toegevoegd aan de Representatieve lijst van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.
De afbeelding op de postzegel toont paardenvisser 
Marius Dugardein, gefotografeerd door kunstfotograaf 
Stephan Vanfleteren, afkomstig uit Oostduinkerke. 
De vormgeving van de frankeerzegel is van de 
hand van Myriam Voz van de ontwerpstudio van de 
Zegeldrukkerij van bpost. Het postzegelblaadje toont 
bovendien een prachtige afbeelding van Marius 
Dugardein in zijn gebruikelijke visserskledij.
Dezelfde dag wordt ook een postzegelblaadje Lekker 
fruit te koop aangeboden met de afbeelding van 
tien ietwat vergeten fruitsoorten uit onze contreien. 
Met foto’s van Bart Van Leuven en opmaak door 
uitgevoerd door Wim Vandersleyen.
Het postkantoor zal ook eerdere uitgiften van speciale 
frankeerzegels bij de hand hebben om verzamelaars 
de ontbrekende waarden te bezorgen.
Er loopt tegelijk een postzegeltentoonstelling (9 tot 
17 u.) waarin leden van de postzegelclub tonen wat 
en hoe er met postzegels verzameld kan worden. 
Postzegelhandelaars zullen de filatelisten helpen in 
het vinden van de nog ontbrekende postzegel voor 
hun verzameling.

Drie souvenirs
De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek 
ontwierp voor de gelegenheid ook drie souvenirs.
1. Een prachtige kaart met de afbeelding van 

enkele Oostduinkerkse paardenvissers in actie 
op zee. Hierop wordt de speciale postzegel 
Garnaalvissers te paard gekleefd, voorzien van de 
voorverkoopstempel. Ontwerp: voorzitter Etienne 
Moons. (Prijs 7 euro + fac. 3 euro voor verzending)

2.  Een speciale briefomslag met daarop een 
zelf ontworpen en frankeergeldige postzegel 
(MyStamp) met voorverkoopstempel. Ontwerp: 
Etienne Moons. (Prijs 2,50 euro + fac. 1 euro voor 
verzending)

3. De MyStamp is ter plaatse ook afzonderlijk 
verkrijgbaar op de stand van de postzegelclub. 
(Prijs 2 euro + fac. 1 euro voor verzending)

 Schriftelijke bestellingen bij Oscar Lingier (secretaris 
postzegelclub), Cardijnlaan 69 in 8620 Nieuwpoort  
(058 23 37 42). Voor een bestelling van de drie 
souvenirs slechts 3 euro verzendkosten. Het correcte 
bedrag storten op rek. IBAN BE17 3840 0148 
7521 BIC BBRUBEBB van de Postzegelclub van de 
Westhoek.

Postzegelclub van de Westhoek: 
www.pzcwesthoek.be.

De eigenlijke postzegel, in de bekende zwartwitstijl van 
Stephan Vanfleteren.

Postzegelblaadje met afbeelding van Marius Dugardein 
in zijn gebruikelijke visserskledij.



OPVALLEND CULTUURJAAR? --> CHECK! 
EEN GREEP UIT HET AANBOD...

Ontdek nog veel meer niet te missen voorstellingen op www.casinokoksijde.be 
Kreeg je geen brochure in de bus? Vraag dan brochure aan via het bespreekbureau!

24.10.15 Henk Rijckaert

05.12.15 Michael Van Peel

16.02.16 Teresa Salguiero
(zangeres Madredeus)30.10.15 Daan 07.11.15 Leah Thys, Jo De Meyere & Fakkeltheater

10.05.16 NTGent (met o.a. Wim Opbrouck)

06.02.16 Jan De Wilde
08.05.16 I Solisti del Vento & 
Chris Lomme

Ticketverkoop c.c. CasinoKoksijde 2015-2016
De verkoop van de abonnementen start dit seizoen op woensdag 10 juni om 9 uur.  
De verkoop van losse tickets start op maandag 22 juni om 9 uur.

ABO5 Je kiest minimum 5 voorstellingen uit het aanbod en je geniet van reductietarief 1
ABO8 Je kiest minimum 8 voorstellingen uit het aanbod en je geniet van reductietarief 2
Jonger dan 26? Je kiest minimum 3 voorstellingen uit het aanbod en je geniet van 
reductietarief 2
Tickets kunnen besteld worden op www.casinokoksijde.be.  
Natuurlijk kan je ook jeformulier afgeven aan het bespreekbureau in InfoKoksijde.

Voor alle info kan je altijd terecht op www.casinokoksijde.be of bij de dames van
het bespreekbureau. Zij helpen je met alle plezier verder.



Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft 
onze gemeente eind april erkend als eerste 
onroerenderfgoedgemeente in Vlaanderen. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche en eerste 
schepen Jan Loones, bevoegd voor Cultuur en 
Erfgoed, zijn uiterst tevreden met deze erkenning. 
“Als eerste onroerenderfgoedgemeente in 
Vlaanderen zullen wij die voortrekkersrol blijvend 
ter harte nemen”, aldus Jan Loones.

Koksijde erkend als 1ste Vlaamse
onroerenderfgoedgemeente

Het Onroerenderfgoedbesluit dat sinds 1 januari 
2015 van kracht is, biedt de mogelijkheid om 
onroerenderfgoedgemeenten te erkennen. 
Een gemeente kan die erkenning krijgen op 
voorwaarde dat zij op dat vlak een eigen beleid 
uitbouwt. De minister-president van Vlaanderen 
is ervan overtuigd dat Koksijde aan dat profiel 
beantwoordt.
Minister Geert Bourgeois: “Ik ben verheugd 
over de erkenning van Koksijde als 
onroerenderfgoedgemeente. Koksijde voert 
al jaren een geïntegreerd erfgoedbeleid en 
nam hierin tal van initiatieven. We erkennen de 
voortrekkersrol van Koksijde nu met de titel van 
onroerenderfgoedgemeente. Ik hoop dat het 
voorbeeld van Koksijde andere gemeenten 
inspireert om een eigen onroerenderfgoedbeleid te 
voeren en een erkenning aan te vragen”.
Met dit statuut op zak neemt de gemeente meteen 
volgende bevoegdheden van het agentschap 
Onroerend Erfgoed over:
-  advies geven bij sloopaanvragen van items die 

zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris
-  advies geven bij aanvragen voor het 

kappen of verwijderen van houtig erfgoed, 
opgenomen in de vastgestelde inventaris

-  meldingen van archeologisch vooronderzoek met 
ingreep in de bodem behandelen

-  meldingen van de aanvang van een 
archeologische opgraving in ontvangst nemen

-  bepaalde toelatingen geven voor 
handelingen aan of in beschermde goederen

Belangrijk
Eerste schepen Jan Loones is verheugd dat het 
Koksijdse erfgoedbeleid als goed voorbeeld voor 
Vlaanderen geprezen wordt.
Jan Loones: “Ons gemeentebestuur wil de Vlaamse 
overheid bedanken voor het vertrouwen en de 
erkenning als onroerenderfgoedgemeente. We 
zijn vol enthousiasme ingegaan op de kansen 
van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. 
Koksijde hecht belang aan cultuur en erfgoed via 
onze goed uitgewerkte diensten. We dragen niet 
alleen zorg voor ons architecturaal patrimonium, 
maar ook voor de toeristische uitstraling via o.a. 
erfgoedwandelingen en onze musea NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum, Abdijmuseum ten 
Duinen en het Delvauxmuseum. We blijven inzetten 
op een sterk erfgoedbeleid.”

Een prachtige meersterrenvilla, omgeving gemeentehuis.

Expo’s eindeschooljaar WAK
Traditiegetrouw stellen de cursisten van de 
Westhoekacademie hun werk van het afgelopen 
academiejaar tentoon. De expo biedt een mooi overzicht 
van hun creaties.

•	Lagere	graad,	Kapel	Ster	der	Zee	(Kon.	Baan)
 Vernissage op vrijdag 19 juni om 17.30 u., open op 

zaterdag 20 en zondag 21 juni, telkens van 14 tot 17 u.
•	Cursisten	hogere	en	specialisatiegraad,	hoofdgebouw	

(Veurnelaan)
 Vernissage op vrijdag 26 juni om 19 u., open op zaterdag 

27 juni van 14 tot 17 u.
Info: WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be, www.westhoekacademie.be



60 jaar verbroedering 
met Bad Schallerbach

Vrouwen in de Grote Oorlog

Donderdag 30 april werd de groep door 
burgemeester Gerhard Baumgartner in het 
gemeentehuis officieel begroet, waarna de 
meiboomplanting bijgewoond werd.
Vrijdag 1 mei vervoegde ook El Fuerte de al 
aanwezige Koksijdenaars met verwelkoming door 
de Marktkapelle. Een plons in de Eurotherme, 
een bezoek aan de meander van de Donau 
(Unesco-werelderfgoed) in Haibuch en aan het 
skischansgebied Eferding-Hinzenbach vulden de 
dag, afgerond met een gezellig samenzijn.
Zaterdagmorgen 2 mei sloten ook burgemeester 
Marc Vanden Bussche en jumelagevoorzitter Luc 
Deltombe met echtgenotes bij de Koksijdenaars 
aan. Het programma leidde hen naar 
Salzkammergut (Gmunden) voor een tochtje 
op de kabelbaan naar Grünberg waar onze 
burgemeester een drankje aanbod. ’s Namiddags 
volgde een rondvaart op het Traunmeer met 
deskundige uitleg door gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum. Dezelfde avond vond in de Europazaal 
het feest 60 jaar verbroedering plaats met 
toespraken, buffet en optredens van El Fuerte, de 
Marktkapelle en talent uit Bad Schallerbach.
Zondag 3 mei namen onze Koksijdenaars deel aan 
de misviering ter ere van de brandweer. Daarna 
volgde een rustige zondagnamiddag naar eigen 
keuze. 

De inhoud van de tentoonstelling wordt weergegeven op een 20-tal mooi 
afgewerkte banners met thema’s “De Duitsers vallen aan”, 13 “Vrouwen in  
WO I”en het einde van WO I. Daarnaast zijn er ook 24 reproducties van 
kunstwerken die de ellende uit die tijd weergeven.
De lokale afdeling van VIVA-SVV voegt een eigen touch aan de expo toe. Drie 
vitrinekasten evoceren de verpleging in diverse veldhospitalen, o.a. in L’Océan 
De Panne, in Vinkem, Beveren a/d IJzer en Hoogstade (Clephoek). Minder 
bekend, maar realiteit in Koksijde was een gebouw in de Ernest Bertrandlaan 
dat dienst deed als burgerlijk hospitaal.
Toegankelijk elke werkdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 u. Gratis toegang. 
Met medewerking van het gemeentebestuur.

In het kader van de 60ste verjaardag van de jumelage met het Oostenrijkse kuuroord Bad Schallerbach 
bracht een Koksijdse delegatie van 30 april tot 3 mei enkele aangename dagen in de partnergemeente 
door. De verbroedering werd meteen voor de toekomst bezegeld.

In het Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke) loopt 
van maandag 22 juni tot zaterdag 25 juli een merkwaardige 
tentoonstelling Vrouwen in de Grote Oorlog. Het betreft een initiatief van VIVA-
SVV en Linx+ die de expo al in heel wat steden en gemeenten presenteerden.

De Amerikaanse Mary Borden was verpleegster in o.a. het Hôpital Chirurgical in 
Roesbrugge. Daarover schreef ze het boek “De verboden zone”.

Burgemeester Gerhard Baumgartner slaat het vat aan onder 
het goedkeurend oog van onze burgemeester.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Het was beslist een geslaagde viering van 
60 jaar jumelage met Bad Schallerbach! Dat 
getuigen ook medereizigers Jo en Frans: “Niets 
dan lof over de uitstap! Het programma was 
uitstekend. Hoed af. We hebben er goede 
vrienden aan overgehouden.”



Huis van het Kind Koksijde met
pamperbank en huiswerkklas

Familiemaal voor Cross to Romania

Deze organisatie, reist al ruim twee decennia 
elk jaar met een konvooi hulpgoederen 
naar de Roemenië. Sedert enkele jaren 
worden de hulpgoederen geleverd bij 
Romagemeenschappen waar de armoede nog 
heel schrijnend is.
De adoptiedorpen Borzia en Andreneasa zijn 
heden minder behoeftig maar worden toch 
bezocht om de goede contacten te bewaren. 
Op het familiemaal wordt gebraiseerde ham met 
een groentebuffet opgediend. De toegangsprijs 
bedraagt 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor 
kinderen minder dan 10 jaar.
Inschrijvingen bij André Cavyn, 0479 94 58 49, 
andreas.cavyn@telenet.be.

De partners van Het Huis van het Kind zijn o.a. 
Kind en Gezin, Camino, de jeugddienst, de 
dienst Kinderopvang, het Sociaal Huis, CAW, de 
Gezinsbond, lagere scholen in Koksijde, CLB’s… 
Doel is samenwerken om de sociale cohesie 
tussen gezinnen met kinderen te versterken en de 
dienstverlening beter op elkaar af te stemmen.
Het HvhK Koksijde krijgt van Kind en Gezin jaarlijks 
een subsidie van 5.300 euro. Jaarlijks worden acties 
vastgelegd door de partners. Voor 2015 worden 
volgende zaken georganiseerd.
Pamperbank - De kledijbank Camino signaleerde 
aan diverse welzijnspartners dat de kost van luiers 
voor jonge gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben, zwaar doorweegt in het budget. Verzorging 
van baby’s en kinderen is een basisbehoefte, 
daarom begint het Sociaal Huis de pamperbank. 
Op diverse plaatsen waar jonge gezinnen komen, 
zijn er inzamelpunten van de pamperbank. Hier 
kan men ongebruikte maar te kleine pampers 
deponeren. Camino verdeelt deze pampers verder 
onder kwetsbare gezinnen, voor een symbolische 
euro. De pamperbank werd mogelijk gemaakt met 
de opbrengst van de Thai Chi lessen (gegeven 
door een vrijwilliger van het Sociaal Huis).
Huiswerkklas - In april startte de Huiswerkklas. 
Kinderen die hulp nodig hebben bij het maken 
van huiswerk kunnen op maandag, dinsdag en 
donderdag in de bibliotheek terecht. Een vrijwilliger 
begeleidt de kinderen bij het maken van hun 
huiswerk. Kinderen die aan de huiswerkklas willen 
deelnemen, moeten zich wel aanmelden via info@
sociaalhuiskoksijde.be.

Week van de opvoeding – Het HvhK pakte in 
Koksijde voor het eerst uit met de Week van 
de Opvoeding met o.a. babymassage, een 
speelpleinnamiddag en een gratis ontbijt en 
workshop “Aan de slag met positief opvoeden”.
Assertiviteitstraining - In het najaar volgt een 
assertiviteitstraining voor kinderen van de lagere 
school.
Wedstrijd - Om de start van het Huis van het Kind 
Koksijde te vieren, worden 15 cinemacheques 
verloot. Zend uw tip voor het leukste Koksijdse 
buitenplekje voor gezinnen met kinderen naar 
info@sociaalhuiskoksijde.be vóór 30 juni  en maak 
kans op een cinemacheque.

Onze gemeente beschikt voortaan over een Huis van het Kind. Dit initiatief werd op 20 mei door het 
gemeentebestuur officieel aan het grote publiek voorgesteld. Het Huis van het Kind (HvhK) is een 
samenwerkingsverband tussen diverse diensten die zich richten op gezinnen en kinderen in Koksijde. 
Nieuwe initiatieven zijn o.a. een pamperbank en een huiswerkklas.

De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 14 juni vanaf 12 u. in zaal Witte Burg in 
Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking in Roemenië.

Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen 
Stephanie Anseeuw en Lander Van Hove, en OCMW-
voorzitter Greta Suber-Delie presenteren de pamperbank.

De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania.



Bloedinzamelingen in juni

Opendeur Vrienden der Blinden

Workshop elektrisch fietsen

Vorig jaar was er bij de Vrienden der Blinden geen opendeurdag wegens de afbraak en wederopbouw 
van het kennelgebouw. In 2015 juni knoopt de organisatie 
evenwel weer met de traditie aan. Aldus vindt de opendeur 
van het Opleidingscentrum voor blindengeleidehonden 
plaats op zaterdag 27 juni, Hendrik Noterdaemestraat 1 in 
Oostduinkerke.
Op het programma o.m. aperitiefconcert met Astrid en 
Sofie van 11.30 tot 12.30 u., middagmaal (frietjes met…), 
doorlopend demo’s en parcours afleggen met een 
blindengeleidehond, bar, doggydance om 14.30 en 
15.30 u., dessertbuffet (taart, wafels, ijsjes), infostands 
(Woef, Moderna Products, gadgets), springkasteel, visvijver 
en wedstrijd dopjesactie.
Info: info@vriendenderblinden.be, www.vriendenderblinden.be, 
058 53 33 00

De vzw Pasar organiseert een workshop elektrisch fietsen op zaterdag 
27 juni om 14.30 u., afspraak aan het Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 29 
in Koksijde-Dorp. Tijdens deze workshop maakt u kennis met de werking 
en de voordelen van de elektrische fiets. Een consulent elektrisch 
fietsen bezorgt alle nodig info en een testrit is mogelijk.
Deelname: 2 euro voor Pasarleden, 4 euro voor niet-leden, drankje na 
de testrit inbegrepen.
Info en inschrijving (vòòr 23 juni bij Daniël Lips, Kerkhofstraat 8 in 
Oostduinkerke, 058 51 57 51, 0485 56 03 02, daniel.lips@gmail.com, 
www.pasar.be/elektrischefiets

In juni organiseert het Rode Kruis Koksijde volgende 
bloedinzamelingen:
-  donderdag 11 juni van 17 tot 20 u. in ’t Oud 

Schooltje (Kerkstraat) in Koksijde-Dorp
-  woensdag 17 juni van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte 

Burg in Oostduinkerke
-  woensdag 24 juni van 17 tot 19.30 u. in de 

Kerkepannezaal (Strandlaan) in Sint-Idesbald
Elke mens heeft 70% kans ooit een bloedproduct 
in zijn leven nodig te hebben. Slechts 3% van de 
bevolking geeft zelf bloed. Cijfers die meteen 
duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om u 
als bloeddonor te melden. Dat kan vanaf 18 tot 71 
jaar. U redt er mensenlevens mee.
De bloedgift zelf duurt ca. 8 minuten. Met 
inschrijving, invullen vragenlijst en gesprek met de 
dokter mag u rekenen op 45 minuten. Nadien wordt 
u een drankje en geschenkje aangeboden. Breng 
uw identiteitskaart mee.

Succesvolle stickeractie
De 14-daagse stickerverkoop van Rode Kruis-
Koksijde van 23 april tot 7 mei was een succes. Er 
werd merkelijk meer geld ingezameld dan vorige 
jaren. De opbrengst gaat volledig naar de lokale 
werking, o.m. voor materiaal van de hulpdienst die 

jaarlijks een 60-tal hulpposten verzorgt. Na aankoop 
van een grote tent en een AED-toestel, wordt er 
verder geld opzij gelegd voor nieuwe kledij voor de 
hulpdienst. Over een paar jaar zullen hulpverleners 
een heel andere uitrusting nodig hebben.
Stortingen op BE82 7380 3562 3068 als steun voor 
Rode Kruis Koksijde geven recht op een fiscaal 
attest vanaf 40 euro per kalenderjaar.
Info: Peter Lasat, 0473 87 70 11, 
pr@koksijde.rodekruis.be.



Thuiszorgdiensten van het Sociaal Huis

Doos en boekje Universenergie
brengen rust in het brein

Hilde Plasman is afkomstig uit Veurne. Meer dan 30 
jaar geleden kende ze een bijna doodservaring. 
Daarna startte ze de studie van alles wat men 
spiritualiteit te maken heeft. Ze kwam tot de 
ontdekking dat in het leven alles in samenhang 
is met alles en iedereen rondom ons. Deze 
bewustwording kan iedereen overal ervaren: op de 
hoek van een druk kruispunt, tijdens een wandeling 
aan zee, na een tegenslag in het leven… Vanuit die 
vaststelling publiceerde ze haar levensverhaal op 
www.universenergie.eu.
Hilde Plasman: “Het doel van mijn werk is rust 
brengen in het brein, dè oplossing voor het terug-
schroeven van het hoogste aantal zelfmoorden in 
Vlaanderen, Alzheimer, herseninfarcten en hersen-
bloedingen. De doos Get out of the box bevat meer 
dan 80 “levensfilosofieën” om de levenskwaliteit 

te verbeteren. 
Daarnaast is er het 
boekje Universenergie. 
Het bevat spiritueel 
advies in verband 
met kosmische 
communicatie, 
wakker worden, 
wereldcommunicatie, zielscommunicatie, enz. 
citaten, gezegden, ingevingen.”
Belangstellenden kunnen doos en/of boekje 
bestellen bij Hilde Plasman, Witte Burg 25a in 
Oostduinkerke, 0476 32 79 28. Doos: 60 euro + 7,70 
euro verzendkosten / boekje: 10 euro + 1,54 euro 
verzendkosten / overschrijven met adres op IBAN 
BE66 9730 8208 2343 BIC: ARSPBE22XXX. 

Hulp aan huis
Kunt u hulp in huis gebruiken om eten klaar te 
maken? Te wassen en te strijken? Boodschappen te 
doen? U te helpen bij uw lichamelijke verzorging? 
Uw administratie te helpen ordenen? Enz.
De dienst Gezinszorg komt graag bij u aan huis, 
bij elke inwoner die het nodig heeft. De prijs wordt 
bepaald volgens inkomen, gezinssamenstelling en 
hulpbehoevendheid.
Contact: Nikka Breem of Julie Tack, 058 53 43 43 of 
gezinszorg@sociaalhuiskoksijde.be

Een gezonde en comfortabele woning
Iedereen hoopt zolang mogelijk zelfstandig thuis te 
wonen. Een gezonde, comfortabele en aangepaste 
woning is hierbij belangrijk.
Zijn er gebreken aan uw woning? Is uw woning 
niet langer aangepast (aan uw levensomstandig-
heden)? Wenst u handgrepen of een verhoogd 
toilet? Kunt u uw tuin niet meer zelf onderhouden? 
Moet uw woning wat opgefrist worden?
De klusjesdienst van het Sociaal Huis zoekt in 
overleg met u naar de best mogelijke oplossing 
en voert de werken uit als u aan de voorwaarden 
voldoet (minimum 65 jaar zijn of een erkende 
handicap hebben of een beperkt inkomen 
genieten). De prijs wordt bepaald volgens uw 
inkomen.
Contact: Fien Vandooren, 058 53 43 43 of  
fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be
Maaltijden aan huis

Ondervindt u moeilijkheden om elke dag eten te 
bereiden? Wilt u gezond en gevarieerd eten, maar 
lukt het niet? Lukt het niet om boodschappen te 
doen?
Het Sociaal Huis levert aan huis kant en klare 
diepvriesmaaltijden, die makkelijk op te warmen 
zijn in zowel microgolfoven als heteluchtoven. Het 
menuprogramma varieert dagelijks en maandelijks. 
Ook dieetmaaltijden (zout- en vetarm) zijn te 
bekomen. Vrijblijvend een menu ontvangen is 
mogelijk. 
Contact: Evelien Lepla, 058 53 43 43 of evelien.
lepla@sociaalhuiskoksijde.be
Algemeen: Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34, 
058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be

Wie vragen heeft over welzijn en zorg kan daarvoor bij het Sociaal Huis terecht. De medewerkers van het 
SH zoeken samen met u naar een oplossing.

Van de hand van mevrouw Hilde Plasman uit Oostduinkerke verscheen recent 
het zielskundig werk Universenergie. Dit werk bestaat uit twee elementen: een 
doos en een boekje.



Midzomerwandeling - Vrijdag 19 juni, 
Elisabethplein, 20 u. / de zon op z’n hoogst, de 
natuur op z’n mooist / struinend door de duinen 
viert u het begin van de zomer! / het dakterras 
is de beste plek om met een oeroud ritueel 
de langste dag van het jaar af te sluiten en te 
genieten van het zakken van de zon in zee (onder 
22.03 u.) van het Duinenhuis / o.l.v. gids Marjan 
Janssens / deelname 2 euro, max. 25 deelnemers / 
inschrijven nodig: duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.

Kinderen Baas op dinsdag - Ook deze zomer zijn 
kinderen op dinsdag baas in het Duinenhuis.
-  7 juli, 10 -12 u., steeknettenrace
-  14 juli, 14-16 u., survival in de duinen (8 tot 12 jaar)
-  28 juli, 14-16 u., waterrakketten maken
-  4 aug., 10-12 u., neuzen naar schelpen
-  11 aug., 10-12 u., mmm… zandkoekjes…
-  18 aug., 10-12 u., neuzen naar schelpen
Info: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

Cursus Natuurgids 2015-2016 - Het Centrum Voor 
Natuur- en Milieueducatie (CVN), Natuurpunt 
Westkust en het Duinenhuis organiseren vanaf 
november de cursus Natuurgids. De opleiding duurt 
een jaar en bestaat uit 30 activiteiten, waarvan de 
helft excursies. U verruimt uw kennis over natuur en 
milieu en kweekt de vereiste vaardigheden om met 

groepen in de natuur aan de slag te gaan. Op het 
einde van de cursus gidst u een zelfgekozen groep 
door de natuur van uw terreinstudie. De lessen 
vinden plaats op zaterdagen van 9 tot 12 u. van 
14 november 2015 tot 1 oktober 2016. Infoavond op 
7 oktober om 19 u.
Prijs 220 euro, studenten <25 betalen 180 euro (met 
geldige studentenkaart).
Info - CVN West-Vlaanderen, Anke Desender, 
050 82 57 26, anke.desender@c-v-n.be, Duinenhuis, 
Nathalie Haentjens, 058 53 30 97, 
nathalie.haentjens@koksijde.be.

Activiteiten in het Duinenhuis

Kinderen baas op dinsdag, o.a. op dinsdag 7 juli in de 
steeknettenrace van 10 tot 12 u.

Sterrenjutters: 
voordracht over Ia Supernova

De Supernova Ia is de helderste soort supernova, hij straalt een miljard keer meer energie uit dan onze zon. 
Dit type ontstaat in nauwe dubbelstersystemen, waarin de ene ster een witte dwerg is, en de andere een rode 
reus (of een tweede witte dwerg). De witte dwerg kan van zijn begeleidende ster materie naar zich toetrekken. 
Men spreekt wel van “stellair kannibalisme”: de witte dwerg slorpt de buitenste lagen van de rode reus op.
Toegang 5 euro of 4 euro voor leden van De Sterrenjutters Koksijde, inwoners, gidsen Duinenhuis en 
studenten (drankje inbegrepen). Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Organisatie i.s.m. met De 
Sterrenjutters afdeling Koksijde.
Sterrenjutten op het dak - De lokale afdeling VVS De Sterrenjutters Koksijde opent de sterrenwacht op 
donderdag 11 juni van 22 tot 00 u. Tijdens de grote vakantie is elke belangstellende welkom elke donderdag 
om 20 u. voor een (h)eerlijk Fairtrade-drankje en –versnapering op het dakterras van het Duinenhuis, om er te 
genieten van de zonsondergang, gevolgd door een bezoek aan de sterrenwacht.

Professor astronoom Claude Doom, docent aan de Hogeschool Universiteit Brussel, 
geeft op vrijdag 5 juni om 19.30 u. in het Duinenhuis een voordracht over de 
Supernova type Ia, een soort ster.



Maandelijks presenteert de dienst Mil&DO een recept uit de provinciale folder Afvalkuur. Door afvalarm 
te winkelen en bewust te kiezen voor producten met geen of zo weinig mogelijk verpakkingsafval, kunt 
u gemakkelijk tot 30% op uw kasticket besparen (soms zelfs meer). Want aan de kassa betaalt u ook de 
verpakking.

Herbruikbaar - Gebruik een stevige boodschappentas in plaats van al 
die plastic zakjes. Andere mogelijkheid is de handige plooibox.
Hoe minder verpakking, hoe beter
-  Veel producten worden onverpakt aangeboden, bv. groenten, fruit, 

vleeswaren. Ook in de zuivelafdeling vindt u onverpakte producten 
(eieren, kaas).

-  Als producten verpakt zijn, kies dan voor een verpakking uit slechts 
één materiaal dat goed te sorteren en te recycleren is (bv. papier, 
karton).

-  Een grotere verpakking geeft minder afval dan twee kleinere. Vermijd 
kleine verpakkingen van melk, jam en boter.

-  Vermijd eenmalige drankverpakkingen, koop flessen met statiegeld. 
Gooi herbruikbare flessen niet in de glasbak, maar breng ze terug naar 
de winkel. U kunt ook terecht bij de brouwer of de melkboer in de buurt. 
Ze leveren tegen een kleine meerprijs aan huis.

-  Kies voor biologisch afbreekbare verpakkingen. Voeg dit materiaal 
niet bij het restafval (omdat het dan verbrand wordt). Het hoort op de 
composthoop.

Kies uw producten bewust
-  Wasmiddel, douchegel, handzeep en heel wat andere producten bestaan in navulbare versies. De betere 

winkels van kantoormaterialen bieden ook navulbare balpennen of vulpennen, vulpotloden en zelfs stiften.
-  Vandaag kunt u van diverse producten (bv. wasmiddelen, wasverzachters) geconcentreerde versies 

kopen, minimaal verpakt en dus minder belastend.
-  Kijk naar de houdbaarheidsdatum. Zo moet u geen producten over datum weggooien.
-  Koop duurzame producten. Betaal liever iets meer voor een goede kwaliteit.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 9: goedkopere winkelkar zonder blikken of dozen

Reuzenberenklauw bestrijden
De grote bladeren van de (uitheemse) Reuzenberenklauw steken weer 
de kop op. Dit is een tot 4 meter hoge, witte schermbloemige waarvan het 
sap in combinatie met zonlicht tot ernstige brandwonden leidt. U vindt 
ze het meest in bermen en langs beken, maar ook in parken en tuinen. 
Daarom is het van groot belang om de soort te bestrijden. Dat kan het 
best mechanisch, door uitsteken of afmaaien.
Meld nieuwe haarden via www.waarnemingen.be. Of download de app 
“Th@s invasive” op uw smartphone. Met een paar klikken kunt u uw vondst 
kenbaar maken. De provincie houdt het overzicht van de meldingen bij 
en verwittigt indien nodig de eigenaar.
Info: Olivier Dochy, 050 40 32 98, olivier.dochy@west-vlaanderen.be.

Honden op het strand
Van 1 juni tot 15 september zijn honden uitsluitend toegelaten 
in de afgebakende zones op het strand. Deze gedoogzones 
worden aangeduid door een blauw bord met witte hond: 
- van de grens met De Panne tot het Lucionplein 
- van de Vredestraat tot Sint-André (G. Scottlaan)
- van de Fairybankhelling tot Westenwindhelling
Honden moeten in onze gemeente altijd aan de leiband.

Containerpark
Sluitingsdagen
De wekelijkse sluitingsdagen zijn zondag 
en maandag. In juni zijn er geen extra 
sluitingsdagen. Wel op zaterdag 4 juli 
(evenement Fly In Koksijde) + wekelijkse 
sluiting op zondag 5 en maandag 6 juli.
Containerpark, Veurnestraat 11, 
058 51 42 45.



Uw taxussnoeisel vergroot de hoop!

Hoe veilig fietsen in groep?

1. Per twee of in kleine groep fietsen (tot 15 personen)
a) Je gebruikt altijd het fietspad.

Op het fietspad mag je met z’n tweeën naast elkaar 
fietsen,  

behoudens enkele uitzonderingen:
-  als andere tweewielers je op een 

tweerichtingsfietspad niet vlot kunnen kruisen
-  als andere tweewielers je willen inhalen
-  als er achteropkomend verkeer in aantocht is 

(buiten de bebouwde kom)
b) Is er geen fietspad dan gebruik je:

-  de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in 
je rijrichting, maar verleen wel voorrang aan de  
weggebruikers die er zich bevinden

-  de trottoirs en verhoogde bermen, maar enkel buiten 
de bebouwde kom

-  de rijweg zo dicht mogelijk bij de rechterrand, indien 
geen andere mogelijkheden

2. In groep fietsen (15 tot 50 fietsers)
a) Je bent niet verplicht om de fietspaden te gebruiken.
b) Je mag steeds met z’n tweeën naast elkaar rijden op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft / alleen de 

rechterrijstrook gebruikt / als de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, niet meer dan de breedte van één 
rijstrook inneemt en in geen geval meer dan de helft van de rijweg

c) De groep mag begeleid worden door wegkapiteins, maar dat is niet verplicht. 
3. In grote groep fietsen (51 tot 150 fietsers)
a) Het is verplicht om minstens 2 wegkapiteins en 2 begeleidende auto’s te voorzien.
b) De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en rond de linkerarm een band dragen met de 

nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
c) De wegkapiteins mogen op kruispunten zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen door middel van 

het bord C3 en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers.
d) De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen.
e) De begeleidende auto’s dragen op het dak een blauw bord met de afbeelding van het verkeersbord 

A51 en eronder een wit symbool van een fiets, goed zichtbaar voor het overige verkeer.

De campagne “Vergroot de Hoop” zamelt taxushaagsnoeisel 
in om kanker te bestrijden. Vijftig procent van alle chemokuren 
gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge 
naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen 
tegen kanker. Het snoeisel van 50 meter taxushaag levert de 
nodige grondstof voor de behandeling van 1 kankerpatiënt. 
Hoe klein uw haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die u tussen 15 
juni en 31 augustus naar het containerpark brengt, vergroot de 
hoop. Onze gemeente schenkt de opbrengst van de inzameling 
integraal aan het Kinderkankerfonds. Vorig jaar werd maar 
liefst 181 m³ in onze regio ingezameld. Goed voor evenveel 
behandelingen.
Jong - Enkel het eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van 
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dus 
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen komt is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Zuiver - Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Snoeisel vermengd met aarde, gras of 
ander groen, is waardeloos.
Info - www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling 058 53 34 39.

Hoe zorg je ervoor dat je als wielertoerist geen ‘wielerterrorist’ wordt? De politie Westkust geeft je een 
pasklaar antwoord met onderstaande regels en tips.

Een wegkapitein (minstens 21 jaar) draagt rond 
de linkerarm een tricolore band met het woord 
“wegkapitein”.



Sportelen voor 50-plussers
Zumba gold - Elke dinsdag nog tot eind juni (niet tijdens 
schoolvakanties), telkens van 9.30 tot 10.30 u, in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. Zowel voor beginners als voor mensen met Zumba-
ervaring. Meedoen kost 4 euro per les (verzekering in). Inschrijven niet 
nodig.

Tai chi - Voor gevorderden op maandag van 9 tot 10 u. (niet 
tijdens schoolvakanties) in de sporthal in Koksijde-Dorp (achter het 
politiecommissariaat). Voor beginners op donderdag van 9 tot 10 u. 
(niet tijdens schoolvakanties) in de zaal voor vloersporten in Koksijde-
Dorp (naast de sporthal). Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn 
aanbevolen. Organisatie i.s.m. het Sociaal Huis.
Inschrijven (verzekering in): 1,50 euro per les via het Sociaal Huis, 
Ter Duinenlaan 34, Koksijde, 058 53 43 42 of katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be.

Fitheidstest
Wilt u weten hoe het gesteld is met uw algemene conditie, 
dan kunt u zich laten testen door het Sportelteam van Bloso op 
vrijdag 5 juni van 9 tot 10.30 u. of van 10.30 tot 12 u. in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Volgende test worden afgenomen:
-  7 lichaamsmetingen: lengte, gewicht, taille, BMI, 

lichaamsvetpercentage, skeletspiermassapercentage en 
bloeddruk

-  3 motorische tests: lenigheid, handknijpkracht, snelheid en 
coördinatie van de bovenste ledematen

-  1 uithoudingstest: BLOSO-wandeltest
Deelname 2 euro (verzekering in). Inschrijven bij de sportdienst.

Kijk! Ik fiets!
Kinderen vanaf het 2e kleuter die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, 
leren op een halve dag fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor geeft 
oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. Doel is dat 
alle kinderen op het einde van de sessie en met hun fietsdiploma op zak al 
fietsend op twee wielen naar huis rijden.
Deze les vindt plaats op woensdag 10 juni van 13.30 tot 16.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Elk kind brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes.
Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen. 
Inschrijven bij de sportdienst via 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be. Info: sportdienst@koksijde.be.

WieleragendaVaderdag
Uittip Nieuwelingen – Koksijde-Dorp, nationale Interclub wielerwedstrijd voor 

nieuwelingen op zaterdag 6 juni, start om 14.30 u. aan ’t Oud Schooltje, 
org. KVC De Verenigde Vrienden (Pascal Vermeylen, 0477 95 32 22)
Wielertoeristen – Oostduinkerke, Witte Burg, 3de wielercriterium voor 
wielertoeristen-inwoners (geen vergunninghouders) op vrijdag 12 juni, 
eerste start om 17.30 u., tweede om 18.30 u. en derde om 19.30 u.
Wedstrijden voor kids, dames en heren (gem. 32 km/h) en heren 
(gem. 38 km/h), org. WTC De Meeuw & Onshore en WTC Oostduinkerke 
(Marc Prophete, 0474 31 29 06)

Vier vaderdag in het Zwem- & 
Recreatiebad Hoge Blekker 
op zondag 14 juni. Een ontbijt 
reserveren kan via 058 51 60 03.



KVV Coxyde speelt kampioen in 3e A 
en promoveert naar 2e nationale..!
Nooit voorheen in het lange bestaan van de officiële Belgische voetbalcompetitie slaagde een ploeg van 
de Westhoek, laat staan van de Westkust, erin om de op één na hoogste klasse van het land te bereiken. Op 
26 april 2015 begon aan de Westkust evenwel een nieuw voetbaltijdperk. Die dag won KVVC op eigen veld 
met 1-0 tegen Oudenaarde, en was de kampioenstitel mét promotie naar tweede nationale een feit!

De hele juichende KVVC-familie ter gelegenheid van de ontvangst in het 
gemeentehuis op maandag 4 mei na het behalen van de kampioenstitel in 
3de nationale mét promotie naar 2de nationale.

De kampioenstitel in 3de A, met promotie naar 2de, was het orgelpunt van een 
effenaf schitterend seizoen, waarin KVVC de competitie van begin tot einde domineerde. Op 
een bepaald moment had blauwwit zelfs een riante voorsprong van 15 punten opgebouwd. 
Toch werd het in maart-april nog bijzonder spannend toen Deinze de kloof, ongelooflijk 
maar waar, had gedicht. Maar na enkele moeilijke weken herpakte KVVC zich in de 
eindsprint en werd onstuitbaar en oververdiend kampioen met 71 punten (6 meer dan 
Deinze, 10 meer dan Temse).

Gemeente is partner
De opeenvolgende gemeentebesturen van Koksijde hebben KVVC sedert de stichting 
in 1933 tot en met heden altijd op alle mogelijke wijzen gesteund, vooral dan op vlak van 
infrastructuur en accommodatie. Niet langer dan enkele jaren geleden investeerde het 
huidig gemeentebestuur nog in een belangrijke uitbreiding van de hoofdtribune. Ook in 
de komende maanden plant de gemeente enkele noodzakelijke infrastructurele ingrepen 
in het Henri Houtsaegerstadion. KVVC-voorzitter Rony Hiele dankte in zijn toespraak de 
gemeente voor die niet aflatende steun.

Steile opgang
Op maandag 4 mei werd heel de KVVC-familie door het college van burgemeester 
en schepenen een triomfantelijke ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche vertelde in grote lijnen het 82-jarige verhaal van 
KVVC met aandacht voor stichters, belangrijke figuren en sportieve hoogtepunten. 
De voorbije tien jaar waren de successen fenomenaal: april 2005 promotie naar 1ste 
provinciale, april 2008 kampioen en promotie naar 4de nationale, april 2009 kampioen 
en promotie naar 3de nationale, april 2015 kampioen en promotie naar 2de nationale. 
Samengevat: in 10 seizoenen van 2de provinciale naar 2de nationale!
Alle spelers, bestuursleden en medewerkers kregen op het einde van de ontvangst een 
herinneringsmedaille namens de gemeente aangeboden.



KVVC verslaat op 26 april Oudenaarde met 1-0. De vreugde kan niet op 

want de titel en de promotie naar 2de nationale zijn binnen! (Foto F. Penel)

Burgemeester Marc Vanden 
Bussche 

gelukkig met 
de dubbele 

sjerp.

Koksijdenaar en kapitein-sterkhouder Karel Ternier, met 26 
doelpunten topscorer in 3de A

Erevoorzitter Henri 

Houtsaeger, 

glunderend en 

gelukkig om het 

succes dat zijn 

KVVC te beurt valt. 

KVVC-secretaris Peter 

Bincquet deelt in zijn 

vreugde ...

V.l.r. schepen en OCMW-voorzitter Greta Suber-

Delie, schepen Albert Serpieters, schepen Dorine 

Geersens (moeder van Darius Hillewaere) en 

KVVC-voorzitter Rony Hiele tijdens zijn dankwoord.

“Moetje” Willyanne Houtsaeger-Desmedt en dochter 
Veronique Dawyndt-Houtsaeger genieten duidelijk 
van de ambiance

Hoofdtrainer Hugo Vandenheede en T2 Frank 
Claeys, beloond na zes jaar hard werken in 3de 

nationale.

Koksijdenaar sterkhouder 

Darius Hillewaere, goed 

voor 16 goals in 3de A

Burgemeester Marc Vanden Busche 
handtekent het Gulden Boek geflankeerd door 
schepen van Sport Dirk Dawyndt en KVVC-
voorzitter Rony Hiele.



Seniorensportdriedaagse

Voor elke activiteit is het nodig tegen uiterlijk 8 juni in te schrijven bij 
seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
T 058 53 43 10, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, met vermelding; 
wandelen, fietsen of petanque. Deelname is gratis. Met medewerking 
van de sportdienst en de dienst Veiligheid en Preventie.
Maandag 15 juni: fietsen
Toeren door de Moeren, verzamelen om 13.30 u. aan de zaal voor vloersporten (Sportpark Koksijde-
Dorp), vertrek om 14 u., ca. 30 km aan een gezapig tempo, tussenstop met drankje aangeboden door de 
seniorenadviesraad, begeleiding door de dienst Veiligheid en Preventie.
Dinsdag 16 juni: wandelen
Start om 14 u. aan de zaal voor vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp), 6 km, trek stapschoenen aan, 
tussenstop met drankje aangeboden door de seniorenadviesraad.
Donderdag 18 juni: petanque
Petanquetornooi met tripletten in de Bolledroom (sportpark Hazebeek), start om 14 u. Individuele deelname 
is mogelijk, ervaring is niet vereist. Er worden maximaal 34 tripletten toegelaten. De seniorenadviesraad biedt 
alle spelers een drankje aan.

De jaarlijkse sportdriedaagse voor senioren vindt plaats op 15, 16 
en 18 juni. Het mag gezegd: de seniorensportdriedaagse van de 
seniorenadviesraad Koksijde is een gevestigde waarde.

Speelse opvang voor de kinderen

tijdens twee maanden zomerspeelplein

Openingsuren - Gewone uren van 9 tot 17 u., uitgebreide uren (voor- en naopvang) van 8 tot 17.30 u.

Programma - In de zomer is de Speelveugel elke weekdag open, maar niet op dinsdag 30 juni, dinsdag 

21 juli, vrijdag 28 en maandag 31 augustus.

Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag mogen de kinderen zwemmen. Op vrijdag vinden er telkens 

speciale activiteiten plaats: een groot themaspel of een daguitstap. Daarnaast staan ook filmvertoningen en 

kindervoorstellingen op het menu.

Bij inschrijving krijgt u een kalender mee, of raadpleeg de website.

Maaltijden - Maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. Enkel aanduiden op de speelveugelkaart of u een warme 

maaltijd wenst. Er is voor iedereen een vieruurtje voorzien.

Betaling – De betaling gebeurt door aankoop van beurtenkaarten. Ze kosten 6, 12 of 30 euro. Een dag 

Speelveugel kost 6 euro.
Inschrijven - Vanaf maandag 1 juni, zowel bij de jeugddienst via www.jeugd.koksijde.be, doorklikken naar 

e-loket. Vooraf reserveren is aangeraden.

Kwaliteit - Dertien ervaren monitoren 

begeleiden de kinderen elke dag. Ze hebben 

een cursus gevolgd en behaalden het attest 

animator in het jeugdwerk. Bovendien werden 

ze geselecteerd door een jury aan de hand 

van een sollicitatiegesprek. Verder worden de 

monitoren begeleid en opgevolgd door een 

hoofdmonitor met enkele jaren ervaring, en door 

de medewerkers van de jeugddienst. Elke avond 

is er van 17 tot 18 u. een evaluatievergadering. 

De voorbije dag wordt dan overlopen en de 

volgende wordt voorbereid.
Vragen - Met vragen of problemen in verband 

met de Speelveugel kunt u bij Carine of Thierry 

van de jeugddienst terecht, zowel voor als 

tijdens de zomer.
Info: jeugddienst@koksijde.be, T 058 53 34 44, 

www.jeugd.koksijde.be

Zoekt u opvang voor de kinderen tijdens de zomervakantie? Geen probleem, kinderen van 5,5 tot 14 jaar 

mogen naar de Speelveugel komen bij het OC Noordduinen in de Helvetiastraat in Koksijde-Dorp. Avontuur, 

uitstappen en fun op een uitzonderlijk groot terrein: van speelduinen tot een go-cartterrein.



Summerfun

Beach party

Infoavond 
eetproblemen

Eettips tijdens de blok

Ben je tussen 11 en 15 jaar? Weet je niet 

altijd wat doen in de zomervakantie? Zin 

in een toffe activiteit met je vrienden? 

Bel ze op en schrijf je in voor Summerfun. 

Drie keer per week zijn er toffe activiteiten, 

uitstappen en workshops. Je vindt ze op 

www.facebook.com/summerfun13.

Info: JOC de Pit, www.depit.be/yamakasi, T 

058 53 29 73 of joyce.debruyne@koksijde.

be. Inschrijven vanaf 3 juni. Voor de meeste 

activiteiten zijn de plaatsen beperkt. Kom 

dus snel langs.

De 30ste Beach Party van de Scouts Casa 

Oostduinkerke vindt plaats op vrijdag 31 juli. Het wordt 

zoals gewoonlijk weer een fantastisch strandfeest dat 

om 17 u. begint met optredens van enkele bandjes, en 

vanaf 22 u. ontploft in een megafuif met de beste dj’s. 

Gratis toegang.

De jeugddienst plant op donderdag 

10 september van 19 tot 21 u. voor 

ouders, jongeren en studenten een 

infoavond over eetstoornissen met de 

ervaringsdeskundigen Lesly Vancoillie en 

Katrien Metsu van de vereniging AN-BN.

Wie regelmatig eet en voldoende beweegt, 

blijft op een gezond gewicht en is alles 

oké. Maar soms gaat het eten je meer en 

meer bezig houden. Misschien omdat je 

onzeker bent over je uiterlijk en je denkt 

dat je te dik bent. Daardoor eet je minder 

om af te vallen of eet je af en toe heel 

veel om troost te zoeken. Maar het helpt 

niet. Integendeel. Je voelt je gespannen, 

ongelukkig. En dan spreekt men van een 

eetprobleem. Een eetstoornis is nog een 

graad erger dan een eetprobleem. Over 

het verschil en de oplossingen, hoor je 

alles op de infoavond jeugdhuis de PIT. 

Gratis toegang
Vooraf inschrijven: carine.baert@koksijde.

be of 058 53 34 44. Locatie: JOC de PIT, 

Kursaallaan 28.

Elke dag blokken. De hele dag lang. Veel tijd om te 

koken blijft er dan niet over. Gezonde maaltijden? Geen 

tijd voor. Fastfood lijkt dan de gemakkelijkste oplossing. 

Direct klaar en hup, naar binnen spelen. En fastfood 

geeft zowel aan je brein als je lichaam een snelle boost, 

maar het bevat massa’s calorieën en is best wel duur. 

Waarom dus niet kiezen voor een snelle, goedkope en 

gezonde manier van eten? Enkele tips.

-  Voordelig in tijd en prijs, is koken voor twee keer. De 

resterende portie eet je gewoon ’s anderendaags op 

of stop het in de vriezer als je er een hebt.

-  De restjes van je aankopen (groenten en eventueel 

vlees) vries je in of gebruik je voor een soepje of een 

andere schotel.
-  Koop niet te veel verse kookwaren, want die bewaren 

niet zo lang.
-  Ga op zoek naar eenvoudige maaltijden.

-  Ideeën voor recepten op: www.lekkerensimpel.com, 

www.receptenvoorstudenten.be,  

www.gewoonwateenstudentjesavondseet.blogspot.be,  

www.leukerecepten.nl,  
www.angeliqueslembrouck.com (caloriearm)

Vacatures aan de gemeente
A. Het gemeentebestuur plant volgende selectieprocedures:
1.  Aanwerving voltijds contractueel diensthoofd Cultuur en Erfgoed A1a-A2a (2de oproep)
2.  Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds contractueel operator machine/voertuig E1-E3 (team 

Openbare Netheid)

B. Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde plant volgende selectieprocedures:
1.  Aanwerving voltijds contractueel administratief medewerker Golf C2-C4
2.  Aanwerving 2 x halftijds contractueel schoonmaker Golf E2-E3
3.  Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds/deeltijds contractueel werkman Golf E2-E3

Informatie over deze selectieprocedures vanaf 1 juni 2015 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of bel 058 53 34 41.



De gemeenteraadsleden en 
OCMW-raadsleden van Koksijde 
leverden een mooie bijdrage aan 
het goede doel en schonken 
hun zitpenning van een recente 
raadszitting aan Levensloop Koksijde-
Oostduinkerke. Samen goed voor 2.350 
euro. De cheques werden op de OCMW-
raad van 15 april en de gemeenteraad 
van 20 april officieel overhandigd. Op onze 
foto’s hieronder burgemeester, schepenen 
raadsleden enerzijds, en hiernaast 
OCMW-voorzitter en –raadsleden, met 
organisatieleden Levensloop K-Odk en van 
Levensloopteam VPK-PZ anderzijds.

Meester Geert Vanhoutte 
van het 5de leerjaar van de 
gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke maakte en 
speelde met zijn klas zoals 
elk jaar weer een eigen 
kindermusical, zowel verhaal, 
muziek als decor. In januari 
begonnen de repetities in de 
lessen taal en muzische vorming. 
Van eind maart tot eind april 
brachten de kinderen liefst 5 keer 
hun creatie Zo happy in Tirmillon, 
voor de andere kinderen van 
de eigen school, voor ouders, 
familie en sympathisanten, 
voor de bewoners van WZC 
Sint-Bernardus in De Panne. 
Zo verzamelden ze 1.157 euro 
die ze schonken aan de vzw 
Kiekafobee die in Koksijde en in 
Oostduinkerke een appartement 
bekostigt waar ouders van 
een kankerpatiëntje van een 
goedkope vakantie kunnen 
genieten.

De voorbije maand in woord en beeld



Ereschepen Laurent De Coninck werd op zaterdag 9 mei een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden 
wegens de toekenning van de titel ereschepen op 18 november 2013. Laurent, die ook bekend staat als 
“the king”, was schepen van Sport van 1977 tot 1982. Zijn grootste verdiensten waren de oprichting van 
de gemeentelijke sportdienst, van de Zwemclub Trapegeer en van de Powerclub Koksijde. Na uitbreiding 
van het powerclublokaal werd de zaal ook naar zijn naam genoemd. Op de foto ereschepen Laurent De 
Coninck met zijn echtgenote Thérèse Sawenne in gezelschap van burgemeester en schepenen.

Ons gemeentebestuur bracht op zaterdag 9 mei hulde aan de heren Gilbert Rommelaere en Charles 
Vannecke omdat zij al jaren de onverwoestbare boegbeelden zijn van de Koksijde minivoetbalcoördinatie. 
Deze gekende competitie werd in 1973 opgericht door Gilbert Rommelaere, Jan Van Cauwenberge en 
Daniël Vandenbussche. Liefst 42 jaar later is Gilbert nog steeds de dynamische voorzitter van de competitie, 
inmiddels al 19 jaar bijgestaan door secretaris Charles Vannecke. De minivoetbalcoördinatie, die ook een 
sociaal gebeuren is, bloeit nog steeds, dankzij hun beider volharding en inzet!

De Orde van de Paardenvisser vernieuwde 
recent zijn bestuur. Nieuwe voorzitter is 
thans Marc Sirjacobs die bijgestaan wordt 
door zijn bestuursleden (v.l.n.r.) secretaris 
Luc Vandierendonck, ondervoorzitter Dirk 
Meirlevede, erevoorzitter Ghislain Storme, 
chef de cuisine Fernand Lensen, vz MS, 
penningmeester Luc Gysels en grootmeester 
René Decorte.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Van Espen-Van Goethem
Zaterdag 18 april was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Jan Van Espen 
(°Roeselare) en Marielou Van Goethem (°Aalst) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Roeselare, 10 april 1965). Jan was huismeester in het MPI in Roeselare, Marielou was regentes 
Mode & Styling in Roeselare en Koekelare.

Echtpaar Hus-Jacobs
Op zaterdag 18 april was het de beurt aan het echtpaar Frans Hus (°Mol) en Ivona Jacobs (°Dessel) om 
de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 13 april 1955 in Mol. Frans was 
productiedirecteur bij Bekaert Mattrass Ticking in Waregem, Ivona schoolverpleegster in Kortrijk. Ze hebben 
twee kinderen, vijf klein- en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Verhulst-Schaubroeck
Walter Verhulst (°Tielt) en Marie Schaubroeck (°Oostrozebeke) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Oostrozebeke, 22 april 1965) eeuwige trouw! Op zaterdag 25 april viel hen een ontvangst in het 
gemeentehuis te beurt. Samen waren ze zelfstandig uitbaters van een groothandel in gereedschappen, 
handmachines en garagemateriaal. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.



Echtpaar Wibaut-Rogge
Een derde jubilerend echtpaar dat op zaterdag 25 april in het gemeentehuis werd ontvangen was 
het koppel Jean Wibaut (°Kain) en Christiane Rogge (°Doornik) naar aanleiding van hun diamanten 
bruiloftsfeest. Ze beloofden elkaar 60 jaar geleden in Froyennes (2 april 1955) eeuwige trouw! Jean werkte 
als kantoorhouder en diensthoofd in het bankwezen. De jubilarissen hebben vier kinderen en zeven 
kleinkinderen.

Echtpaar Torsy-Gruwez
Nog op zaterdag 25 april waren er gouden palmen voor de echtgenoten Arnold Torsy (°Ieper) en Bleuette 
Gruwez (°Ieper) die huwden op 10 april 1965 in Ieper. Arnold was hoger officier bij de luchtmacht op diverse 
plaatsen waaronder ook in Koksijde. Bleuette was verpleegster in een Brussels rusthuis en bij het Wit-Gele 
Kruis in Brussel. Arnold is thans ook toeristisch gids in Koksijde. Ze hebben drie dochters en zes kleinkinderen.

Echtpaar Devisch-Faict
Op zaterdag 9 mei was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Roger Devisch (°Ramskapelle) 
en Nicole Faict (°Oostende). Ze huwden er op 6 mei 1965 in Nieuwpoort. Roger en Nicole waren samen 
zaakvoerders van de zuivelgroothandel Devisch in Koksijde. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Vic Vandewoude
Torhout, 31 maart
zoon van Filip en van Stefanie zoon 
van Tijs en van Rebekka Mooren uit 
Oostduinkerke

Emma Stockelynck
Veurne, 2 april
dochter van Jan en van Celine 
Lasat uit Oostduinkerke

Mirthe Vanherweghe
Veurne, 21 april
dochter van Olivier en van Jessica 
Claeys uit Koksijde

Luna Desaever
Veurne, 22 april
dochter van Wim en van Sylvie 
Coppens uit Koksijde

Nolan Van Loocke
Veurne, 22 april
zoon van Paul en van Suzanne 
Bovee uit Koksijde

HUWELIJKEN
Jean Delrivière en Monique 
Dufour,  beiden uit Koksijde 
(11 april)

Maarten Vandenbroucke en 
Sieglinde Dewaele, beiden uit 
Koksijde (25 april)

Peter Deprez en Heidi De Maet, 
beiden uit Koksijde (30 april)

OVERLIJDENS

Gertrud Dupon - 88 jaar
weduwe van Maurice Coolsaet

Carmen Boucher - 89 jaar
weduwe van Henri Dewaele

Eric Van Melkebeke - 78 jaar
echtgenoot van Marie-Rose Plas

Gerarda Thieren - 72 jaar
weduwe van Valère Vermoote

Maria Tironi - 97 jaar
weduwe van Georges Dury

Nadia Flédérik - 63 jaar

Robert Van Craenenbroeck - 
83 jaar  weduwnaar van Agnes 
Verbeerst

Robert Klein - 81 jaar
echtgenoot van Mathilde Vanden 
Bergh

Maria Vergauwen - 94 jaar
weduwe van Constantien Verhelst

Jozef Theys - 89 jaar
echtgenoot van Georgette 
Steenkiste

André D’Adesky - 84 jaar
echtgenoot van Edéanne Schaillée

Madalena Nsoki - 71 jaar

Marc Coppieters - 56 jaar

Chantal Van Schendermaal -  
59 jaar  echtgenote Daniel Carnat

Alfons Pilaete - 93 jaar

Mariette Decru - 70 jaar
echtgenote van Albert Legein

Jacqueline Gosset - 88 jaar

Richard Kegelart - 77 jaar
echtgenoot van Jacqueline 
Herteleer

Nicolas Bruylands - 68 jaar

Christine Lambert - 67 jaar
weduwe van Frans Demeyere

Jean Van Boxem - 89 jaar
echtgenoot van Adolphine De Greef

Vijfde Nostalgisch Terras
Het Nostalgisch Terras organiseert voor de vijfde keer zijn Nostalgisch Terras op zaterdag 27 juni, deze keer 
onder het motto Elvis Foriver, a tribute to the king. Er treden drie groepen op die live muziek uit de jaren vijftig 
en zestig brengen: Steve Halliday uit de UK, Explosion Rockets uit Nederland en Backseat Boppers uit Oost-
Vlaanderen. Deze optredens zijn gratis. De reeks begint om 17 u. (deuren open om 16 u.).
Het wijkfeest vindt plaats in de Kerkepannezaal, Strandlaan in Sint-Idesbald.
Info: Harry Decrop, Duinenkranslaan 36, 0497 28 86 06, harry.decrop@telenet.be.

Echtpaar Vandenberghe-Simoens
Het gekende Koksijde echtpaar Johan Vandenberghe (°Pervijze) en Maria Simoens (°Diksmuide) beloofde 
elkaar 50 jaar geleden (Keiem, 8 mei 1965) eeuwige trouw! Johan was eerst metser bij het bedrijf Sibeac, 
later werd hij onderhoudsman bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Hij was ook tien jaar vaste 
muzikale begeleider van Willem Vermandere, en ging vanaf 1981 ook met een eigen programma uit zingen. 
Maria was eerst conciërge van een flatgebouw op de Zeedijk, daarna koos ze voor het huismoederschap. 
Ze hebben twee dochters en drie kleinkinderen.



Kermis in Koksijde-Dorp

Vrijdag 12 juni
- 20 u., Sint-Pieterskerk, 
concert met Kelsey 
Baes, sopraan van eigen 
bodem. Kelsey bruist van 
talent en heeft net haar 
eerste solo CD uitgebracht, 
A magical feeling. Na het 
concert drankje in ‘t Oud 
Schooltje. Kaarten: dienst 
Toerisme, Zeelaan 303 en 
Ann Gheldof 0473 54 16 50

Zaterdag 13 juni
- 17 u., Sint-Pieterskerk, 
dienst voor de overleden parochianen gevolgd 
door kermiswandeling met de Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie en bloemenhulde aan 
de gedenkzuil voor de gesneuvelde parochianen 
van beide wereldoorlogen. Vervolgens in ’t Oud 
Schooltje opening van de fototentoonstelling Her–
Ken uw dorp van Arnold Torsy, receptie, i.s.m. de 
dorpsraad

Zondag 14 juni
- 11-13 u., wandelconcert door de Harmonie Hoger 
op Woumen
- 15 u., wandeling (twee uur) Her-Ken uw dorp 
met gids Arnold Torsy. Start in de Sint-Pieterskerk. 

Aansluitend mogelijkheid om in ‘t Oud schooltje 
de fototentoonstelling Koksijde-Dorp, vroeger en 
nu te bekijken. (Expo open van 10 tot 18 u., gratis 
toegang)

Woensdag 17 juni
- 14-16 u., kinderanimatie, grime, 
reuzengezelschapsspelen, ballonplooien enz. 
Kinderen die deze namiddag een mooie tekening 
van een kermisattractie bezorgen, worden beloond 
met gratis tickets voor de kermis.

Zondag 20 juni
- 6-18 u., rommelmarkt

Vanaf zaterdag 13 juni is er weer kermis in Koksijde-Dorp. Draaimolen, schietkraam, oliebollen en nog veel 
meer brengen plezier voor jong en oud.

YOUR’ IN op strand Oostduinkerke

“Voor deze editie wordt het podiumconcept letterlijk en figuurlijk in een nieuw kleedje gestoken. Daarom 
kiezen we dit jaar bewust voor een knallende show van anderhalf uur”, aldus organisator Geert Torfs.
Op elke locatie zal een bekende DJ het voortouw nemen: Pat Krimson, Kelly Pfaff en DJ F.R.A.N.K. Tijdens 
een stomende DJ–set krijgen ze het bezoek van o.a. Boycode, Ghostrockers, 2Fabiola, Brahim en Slongs 
Dievanongs.
Primeur - Taken, de Ierse versie van One Direction, zal zijn opwachting maken op Your’in Beach. De band 
toert vanaf juni door Europa en trekt langs 
grote festivals en events in o.a. Parijs, Berlijn en 
Madrid. Ze staan exclusief op het podium in 
Oostduinkerke.
Leraarskamer - Er gaat dit jaar ook extra 
aandacht naar de leerkrachten. Voor hen 
wordt een speciale leraarskamer in openlucht 
gebouwd. Daar kunnen ze rustig genieten van 
een drankje en een hapje terwijl de kinderen 
zich op het festival vermaken.
Headliners - 2Fabiola, Boycode, Pat Krimson & DJ 
Freaquency (MNM)
Overige artiesten - Mind the Voice, DJ 
Turntablism, Fabian

Op donderdag 25 juni trapt het jongerenfestival Your’in de vakantie officieel in gang. Dat gebeurt op 
vier Belgische locaties, waaronder ook op het strand in Oostduinkerke dat een dag lang zal ingepalmd 
worden door enkele duizenden jongeren tussen 8 en 14 jaar.



Hondshaai met garnaal

Rollend door Vlaanderen

Snij de verse hondshaai in moten van 5 cm. Was ze in 
ijskoud water om bloedrestjes te verwijderen.
Zet een grote pan op het vuur met goeie boter en 
gewone olie. Droog de moten in een handdoek, leg ze 
op keukenpapier en wrijf ze in met bloem. Als de pan 
goed warm is, leg dan de moten erin, en draai ze na 2 
minuten en bak ze verder 2 minuten.
Blussen met visfond zodat alle baksels los zijn, een glas 
witte wijn toevoegen, een half glas melk.
Klaargemaakte fijngesneden ajuinen tussen de moten 
verdelen. Kruiden met dille gemuse kruiden, een lepel 
kippenpasta, een potje safraan voorzichtig met een 
spatel roeren want de vis moet zwemmen.
Het vuur de helft verminderen, het deksel erop, als de vis 
bijna klaar is indikken met zelfgemaakte roe.
Bestrooien met gedroogde peterselie.
Niet meer aan de moten komen, maar de peterselie erin 
draaien met de pan. Daarna nog room toevoegen en 
nogmaals hetzelfde doen. Vuur uit en klaar zijn we.
Per persoon een achttal moten per persoon, met saus 
en frietjes. De moten bestrooien met verse garnalen van 
de paardenvissers. Smakelijk!

De andersvalidenadviesraad van Koksijde 
nodigt meteen alle geïnteresseerden uit om 
de mensen van Gits op de fiets te vergezellen 
tijdens deze eerste etappe: om 16 u. start in 
Sint-Idesbald in de Zeepannelaan tot ca. 18 u. 
aan de jeugdherberg in Oostduinkerke. Graag 
verwelkomt men alle soorten fietsen: gewone, 
driewielers, tandems, ligfietsen, billenkarren, enz.
Volgend traject wordt afgerold: (Sint-Idesbald) 
Zeepannelaan, Pannelaan, Delvauxlaan, 
Duinenkranslaan, Ranonkellaan, Koninklijke 
Prinslaan, Ter Duinenlaan, Van Buggenhoutlaan, 
rotonde Poort (Koksijde-Bad), Zeelaan, 
Pylyserlaan (Oostduinkerke), Sint-Andréstraat, Witte Burg, Duinparklaan (jeugdherberg).
De opbrengst van deze sponsortocht gaat naar een fonds voor mantelzorgers. Via dit fonds zorgt de 
organisatie ervoor dat ook mantelzorgers even tot rust kunnen komen tijdens vakanties met personen met 
grote zorgvraag.
Andere doelstellingen zijn grenzen verleggen van wat doorgaans mogelijk geacht wordt, en aandacht 
vragen voor personen met een beperking aan de kust tijdens het hoogseizoen.
Peter van de actie is Belgisch Kampioen Wielrennen 2005 Serge Baguet, meter is Wereldkampioen Boksen 
Delfine Persoon.
Info: www.rollenddoorVlaanderen.be, Dominiek Savio Instituut Gits, Marleen Vanoverbeke, 051 23 07 53, 0497 
46 83 50.

Marcel Gysel uit Koksijde is niet alleen vrijwilliger bij de projecten Samen Sterk, Minder 
Mobielen Centrale en Kom op tegen kanker, hij is ook een echte keukenpiet. Ter 
gelegenheid van het 66ste Garnaalfeest eind juni brouwde Marcel thans ook een 
eigen recept: hondshaai met garnaal. Hondshaai is de vis van het jaar, garnaal 
staat altijd centraal… Probeer maar uit.

Op vrijdag 3 juli passeert de eerste etappe van het evenement Rollend door Vlaanderen door onze 
gemeente. Rollend door Vlaanderen duurt tot 13 juli. In elf dagen willen zes rolstoelgebruikers heel de 
Vlaamse kust van De Panne tot Knokke afrijden. Dit is een initiatief van het Dominiek Savio Instituut Gits.

Marcel Gysel, vrijwilliger en keukenpiet…

EEN 
KOOKTIP 
VOOR HET 
GARNAAL-
WEEKEND!



Weekend 27/28 juni 2015:

66ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
VRIJDAG 19 JUNI
- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele 

Paardenvissersavond met receptie (met 
garnaalsoepje, hapje), optreden van Mariette 
Crevette / 20 u., afscheid Mieke Garnaal en 
eredames 2014 en aanstelling Mieke Garnaal 
met eredames 2015 / 20.30 u., voorstelling nieuwe 
paardenvissers / 21 u., visbuffet / dansavond / prijs 
35 euro, kaarten bij de paardenvissers of dienst 
Toerisme, Zeelaan 303, of door storting tot 13 juni 
op rek. BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de 
VVV Koksijde-Oostduinkerke (org. de Oostduinkerkse 
Paardenvissers))

ZATERDAG 27 JUNI
-  11-18 u., Fabiolaplein, snuffel- en folkloremarkt in 

het teken van de visserij en oude ambachten
-  11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van 

de paardenvisserssoep (org. Orde van de 
Paardenvisser)

-  11 en 14 u., Zeedijk, straattheater ”Mariette 
Crevette” met het paardenvisserslied De visscher op 
z’n peerd (tekst en regie Frieda Vanslembrouck)

-  11-15 u., garnalenjacht, vind de garnalen die 
verborgen liggen in het centrum van Oostduinkerke-
Bad, te ruilen voor een mooie prijs in de dienst 
Toerisme

-  11-17 u., Zeedijk, garnalenhapjes door de 
Stienestekers

-  14.45 u., Erfgoedhuis Oostduinkerke-Dorp, vertrek 
van de garnaalvissers te paard onder begeleiding 
van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de 
Brandweer

-  15.30 u., Astridplein; start wedstrijd garnalenvissen 
voor de garnaalvissers te paard en de 
kruiersverenigingen de Slepers, de Spanjaardbank, 
de Stienestekers en de kinderen

-  16.30 u., Zeedijk, koken en verkopen van de 
garnalen

-  22.30 u., openluchtzwembad, “waterfollies”, 
totaalspektakel met waterfonteinen, klank, licht en 
vuur.

ZONDAG 28 JUNI
- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader 

van de zeewijding
- 10 u., Zeedijk, zeewijding in aanwezigheid van de 

paardenvissers, kruiersverenigingen, folkloristische 
groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft 
en werkt met de zee / officiële opening van het 
nieuwe openluchtzwembad in aanwezigheid van 
minister-president Geert Bourgeois van de Vlaamse 
Regering.

- 11-13 u., Astridplein, optreden van de folkloristische 
groepen de Oud-IJslandvaarders en An Alach uit 
Bretagne / gebakken vis, garnaalsoep van de Orde 
van de Paardenvisser en een culinaire verwennerij 
door chef-kok Vincent Florizoone en gastkok. 
Kaarten bij de dienst Toerisme. 

- 14 u., Zeedijk: optreden van showkorps El Fuerte 
- 15.15 u., Astridplein, uitreiking diploma’s 

garnaalwedstrijd
- 15.30 u., 66ste GROTE FOLKLORISTISCHE 

GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk –  
Europaplein – Albert I laan –Leopold II laan – 
Oostduinkerke-Dorp (17 u.).
* De stoet brengt met een 50-tal groepen 

een sfeerbeeld van het vissersleven met 
verwijzing naar enkele historische momenten 
uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde 
wordt gebracht aan de paardenvissers, de 
Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal 
en eredames, en aan koning Garnaal.

* De stoet brengt met twee praalwagens ook 
aandacht aan de IJslandvaart. In de tweede helft 
van de 19de eeuw maakten veel mannen van 
Koksijde-Oostduinkerke de overtocht naar IJsland 
om er zes maanden lang kabeljauw te vissen.

* Opmerkelijk is ook de evocatie van het 
bezoek (1625) van de infante Isabella aan 
het ongeschonden lichaam van de Zalige 
Idesbald, derde abt van de Duinenabdij. Op 
weg naar Duinkerke noteerden de hovelingen in 
het reisverslag toen ook de aanwezigheid van 
paardenvissers in het strandwater.

* Hoofdpersonages in de stoet zijn de 
garnaalvissers te paard, sedert 
december 2013 door 
Unesco toegevoegd aan 
de Lijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van 
de Mensheid.

Info: T 058 51 29 10

EEN 
WEEKEND LANG 
IN DE HORECA:

GARNAAL 
CENTRAAL..!



2de Fly In op zaterdag 4 en zondag 5 juli

Oproep tot vrijwilligers en wedstrijd

Culinair massa-event op strand Oostduinkerke op 5 juli

2de Flemish Food Bash

Oproep
Voor de tweede editie zijn uiteraard 
weer heel wat helpende handen 
nodig. Hebt u zin om aan dit 

evenement mee te werken? Om 
eens iets totaal anders dan gewoonlijk 

te doen? Om ook bevoorrechte getuige 
te zijn van wat achter 
de schermen van 
een groot evenement 
gebeurt? Kortom, om 
een nieuwe verrijkende 
ervaring mee te 
maken? Schrijf u dan 
snel in op 
www.flyinkoksijde.be!

Wedstrijd: win tickets of ballonvaart!
Fly In Koksijde staat zoals vorig jaar 
opnieuw in het teken van WO I. Het 
meest bekende symbool van de 

Eerste Wereldoorlog is ongetwijfeld 
de klaproos, de “poppy” in het Engels. 

In het verwoeste Vlaamse landschap van 
de Westhoek bloeiden toen geen bloemen meer, 
behalve de klaproos…
Vorig jaar legde onze groendienst een groot 
klaprozenveld aan bij de Abdijhoeve Ten Bogaerde. 
Dit terrein is opnieuw met klaprozen ingezaaid. 
Als de natuur even mee wil, bloeien daar van de 
zomer opnieuw de klaprozen. Daarover volgende 
vraag waarmee 10 x 2 toegangstickets te winnen 
zijn: wie schreef het gedicht In Flanders fields…
Antwoorden tot 20 juni, zenden aan 
communicatie@koksijde.be.

De eerste editie van Flemish Food Bash (FFB) had Antwerpen 
als thuisbasis. Toen kwamen 1.000 mensen proeven van de 
culinaire kunsten van de vijf deelnemende chefs. Voor de editie 
in Oostduinkerke mikt Vincent Florizoone evenwel veel hoger. Hij 
verwacht liefst 40 top-chefs, 20 uit eigen land en 20 uit alle hoeken 
van de wereld, van het Verenigd Koninkrijk tot Zuid-Amerika en –
Afrika. Daarmee is de culinaire elite niet rond. Want naast de chefs 
hebben ook acht patissiers, twintig barmannen, vier bakkers, vier slagers en drie kaasspecialisten hun komst 
bevestigd. Wijn of champagne zal er niet gedronken worden, wel bier. Men zal er uit dertig biersoorten kunnen 
kiezen, drinken, waaronder een speciale pils die de Struise Brouwers uit Oostvleteren zullen brouwen. Elke 
bezoeker zal ook een speciale krant ontvangen met alle recepten erin.
Merkwaardig is dat de tweede FFB niet enkel een gastronomisch festival is, maar als meerwaarde ook in 
een fond van stevige “vibes” gedrenkt wordt. Vincent Florizoone chartert immers tien exclusieve dj’s die tot 
in de late uurtjes een uitdagend en ondeugend schouwspel zullen brengen. Met daarbovenop ook nog 
zes tattooartiesten om FFB op de voldane buik te vereeuwigen. Al bij al wordt FFB hét culinair referentiepunt 
voor foodies, mixologists, koks, sommeliers en allen die zich voor en achter de bar thuis voelen…. Rock’n Roll 
gastronomie avant la lettre op het strand!
Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen er kennis maakt met iedereen en dat er à volonté geproefd wordt. 
De toegangsprijs bedraagt 30 euro.
Florizoone kan voor zijn organisatie rekenen op de medewerking van ons gemeentebestuur en op heel wat 
collega’s en vrienden. 

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt op het vliegveld de tweede editie van Fly In Koksijde plaats. Het 
organisatieteam legt momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen van dit grote evenement. In 
dit nummer vindt u alvast een uitneembaar katern waarin u alles over Fly In te weten komt: programma, 
locaties, praktische info! Apart van dit extra katern hieronder een oproep tot vrijwilligers en de lancering 

van een wedstrijd!

Op zondag 5 juli vindt vanaf 12 u. op het strand van 
Oostduinkerke de tweede Flemish Food Bash plaats, een 
hoogstaand culinair massa-event. Initiatiefnemer ervan is 
chef Vincent Florizoone van Grand Cabaret in Nieuwpoort. De 
organisatie mikt op 5.000 deelnemers, maar de capaciteit van 
de accommodaties kan er 7.000 slikken.
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Agenda JUNI

Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal visserijmuseum
Elke zaterdag om 16 uur
Nederlandstalige rondleiding  in de expo Oesterpassie

Wekelijkse markt
Elke vrijdag: 7-13 u.: Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke dinsdag: 8-13 u.: Oostduinkerke, Zeedijk

Activiteiten Bibliotheek
Zie blz 10

Activiteiten jeugddienst
Zie blz 27

Activiteiten Duinenhuis
Zie blz 20

ma 1 juni 2015
19-22 u.
Koksijde, Duinenhuis
Workshop Duurzaam koken ‘vegetarische 
seizoenslasagnes’
€20/ max 15 deelnemers
Inschr duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

woe 3 juni 2015
14.30-19.30 u.
Koksijde, terreinen MPI – Westhoek, 
Pylyserlaan 132
7deinterscholen-voetbaltornooi 
Een namiddag vol animatie, goochelshow, 
sneukelkraampjes en uiteraard veel 
voetbal
Frederique.louis@telenet.be 

vrij 5 juni 2015
19.30 u.
Koksijde, Duinenhuis
Voordracht La Super nova
zie blz 20 

zat 6 juni 2015
Koksijde
Officiële opening Ganzeweide – zie blz 9

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Geleide wandeling bomen en 
struikenpracht. www.iwva.be 

14-18 u.
Oostduinkerke, Navigo en Abdijmuseum 
Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang

15 u.
Koksijde-Dorp
Koers Nationale interclub voor 
nieuwelingen
KVC De Verenigde Vrienden

zon 7 juni 2015
Koksijde
Opendeurdag Ganzeweide – zie blz 9

07 u.
Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Vertrek meerdaagse reis Haute-Savoie
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde. www.vlas.koksijde.be 

woe 10 juni 2015
13.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Geleid bezoek aan bloementuin  
De nachtwaker in Moorslede
Deelname: (vervoer + gids + drankje): €5 
voor Vl@s leden; €8 voor niet-leden
Org. Vlaamse Actieve senioren,  
www.vlasoostduinkerke.be
Info: freddy.bockstal@skynet.be, 
T 058 51 27 20

do 11 juni 2015
14-17 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorendans, lijn- en vrije dans
Org De Golfbrekers Koksijde
Iedereen welkom, T 058 51 23 97

17-20 u.
Koksijde, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be 
Peter.lasat@hotmail.com  

vrij 12 juni 2015
17 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Wielerwedstrijd  wielercriterium – zie blz 23 

20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Concert, met als artieste Kelsey Baes
– zie blz 33

zat 13/06 – 20/06
Koksijde-Dorp
Kermisprogramma
zie blz 33

zat 13 juni 2015
16 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
Vrije rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling Oesterpassie

17 u.
Oostduinkerke, Astridplein en strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
Garnaalkruiersdemonstratie van de 
vrouwelijke kruwersvereniging De 
Stienestekers

zon 14 juni 2015
11-13 u.
Koksijde-Dorp
Wandelconcert Woumen

11 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
De grote JutterBBQ
€15 volw; €8 kinderen
lowagiehilde@hotmail.com 
11 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21
Op zondag in gesprek met… de 
vrijmetselarij in het algemeen en het 
logeleven in het bijzonder - Spreker: Dhr. 
Carry De Paepe
Deelname gratis – na de voordracht kan 
vrijblijvend een drankje en een hapje 
genomen worden (€5 pp voor leden VOC; 
€10 voor niet-leden)
Inschr voor 7 juni – vanmuylem@skynet.be, 
T 058 51 90 94
Reknr be81 0012 6878 1824 met vermelding 
voordracht juni 2015

15-17 u
Koksijde-Dorp, Sint-Pietersplein
Geleide wandeling + fototentoonstelling – 
zie blz 33

16-18 uur
Koksijde-Bad
Wandelconcert Woumen

ma 15, di 16 en do 18 juni
Sport 3-daagse voor senioren 
Gratis deelname. Zie blz 26
T 058 53 43 10, katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be 

di 16 juni 2015
19.30 u.
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 14, Ysara
Pandora, thema Nieuwe wetgeving rond 
het bewind van beschermde personen
Info, Thuiszorgcentrum, T 059 55 40 59, 
thuiszorgcentrum.oostende@cm.be 

woe 17 juni 2015
8 u.
Oostduinkerke, Astridplein - strand
Demonstratie garnaalvissers te paard

14.30 u.
Causerie ‘Richard de sjacheraar’ door 
woordkunstenaar Eric Burke
Info: J. Jacquemyn T 058 51 62 23
Org. Vl@s, www.vlas.koksijde.be 

16.30-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling Rode Kruis
zie blz 18
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be, 
Peter.lasat@hotmail.com

do 18 juni 2015
19.30 u.
Oostduinkerke, Erfgoedhuis
Opening tentoonstelling ‘Vrouwen in de 
Groote Oorlog’  – zie blz 16

vrij 19 juni 2015
20 u.
Koksijde-Bad, Elisabethplein
Midzomerwandeling
De zon op zijn hoogst, de natuur op zijn 
mooist
€2 pp/ max 25 deelnemers
Inschr. duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

zat 20 juni  2015
9.50 u.
Oostduinkerke, Astridplein en strand
Demonstratie garnaalvissers te paard



10 u
Koksijde, Zouavenplein
Getij-dingen: strandwandeling met geleid 
bezoek aan de openluchtmuseum
Deelname gratis, niet-leden: €3
Info Mia Reynaert, T 0471 24 75 00 – 
mia.reynaert11@skynet.be 
Org. A. Vermeylenfonds

10-19 u.
Koksijde-Bad
Braderie
14.30-17 u 
Optreden Blunt

16 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
Vrije rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling Oesterpassie

zon 21 juni 2015
6.30
Koksijde-Dorp
Rommelmarkt

10-19 u.
Koksijde-Bad
Braderie
14.30-17 u.
Optreden Mochito

15-18 uur
Koksijde-Bad, Theaterplein
Gastronomisch dorp
De keukenchefs van de Orde van de 
St. Jakobsmossel van Koksijde laten u 
proeven van heerlijke hapjes
Info: ronnycalcoen@skynet.be 

Woe 24 juni 2015
12.30 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard 
gevolgd door het koken van de garnalen 
op de Zeedijk

8 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Kruwerstocht Oostduinkerke, 7-14-21 
en 28 km
Duinen, strand, hinterland
www.wandelclubnieuwpoort.be 

14 u.
Koksijde, Kerkplein,  Onze-Lieve-Vrouw ter 
Duinenkerk
Bezoek aan dierenpark in Oostvleteren
Info: lou.gps@hotmail.com, T 0478 22 05 58
Org: Okra Koksijde

17-19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling Rode Kruis – zie blz 18

do 25 juni 2015
8.30-16 u.
Oostduinkerke-Bad
Your’ In – zie blz 33

9.30 u
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinen
Dagfietstocht met lunch
Palinglunch in resto de Hoopiete
Traject: 45 à 50 km
Deelname: leden €45; niet-leden: €50
Reserveren voor woe 10 juni
Reknr Neos koksijde, BE 27 0682 1805 0973
Bij slecht weer: bellen Nicole op 058 51 38 30
Org. Neos Koksijde

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Brug, 
Ter Duinenlaan 34
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

Zat 27 en zon 28 juni
Oostduinkerke
66ste garnaalfeesten en opening 
vernieuwd stranddienstencentrum & 
nieuw openluchtzwembad.
Volledig programma, zie blz 6, 7 en 35

27/06 – 30/08
Koksijde, Bibliotheek
De geluidjes van de vlieg : 
Geluidsparcours voor kinderen tot 12 jaar
Info: Bibliotheek koksijde

zat 27 juni 2015
10 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Geleide wandeling Medicinale planten
www.iwva.be 

Vanaf 11.30 u.
Koksijde, Hendrik Notredaemestraat 1
Opendeurdag Vrienden der Blinden
Zie blz 18

10-15 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
Voorverkoop exclusieve Postzegel 
Paardenvissers - zie blz 13

14 u.
Wulpen, vaart
Vlaams kampioenschap Vlottenrace

16 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
Vrije rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling Oesterpassie

16 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Het nostalgisch terras – zie blz 32

di 30 juni 2015
8-13 u.
Oostduinkerke, Zeedijk
Wekelijkse markt

woe 1 juli 2015
10.30-11 u
Koksijde, sportstrand
conditiegymnastiek

11-11.30 u
Koksijde, sportstrand
jogging

13.30-16.30 u
Koksijde, sportstrand
2 on 2 beachvolley
Inschr vanaf 13 u bij de monitor

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen

9-13 uur
Koksijde-Bad
Radio 2 – plage préféree – middagpost 
aan zee

Do 2 juli 2015
10.30-11 u
Koksijde, sportstrand
conditiegymnastiek

10.30 u.
Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Erfgoedwandeling rondleiding 
gemeentehuis (Fr & Ned), €1 pp te betalen 
aan de gids

11.30 – 12.30 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Zumba

9-13 uur
Koksijde-Bad
Radio 2 – plage préféree – middagpost 
aan zee

13.30-16.30 u.
Sint-Idesbald, sportstrand
Tornooi 2 on 2 beachtennis
Inschr vanaf 13 u bij de sportmonitor

17 u
Oostduinkerke, Groenendijk
Avondmarkt 

20-22 u
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Soirée aan zee
22.30-00.30 
Sterrenjutter open

vrij 3 juli 2015
7-13 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Wekelijkse markt

Koksijde-Bad,
Radio 2 – plage préféree

8 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
+ de Stienesteekers

10-18 uur
Koksijde – Oostduinkerke – Sint-Idesbald
Rondrit toeristentreintje
€2pp, dagtickets te verkrijgen in de 
toerismekantoren

10.30-11 u
Koksijde, sportstrand
conditiegymnastiek

11-11.30 u
Koksijde, sportstrand
jogging

13.30-16.30 u.
Koksijde, sportstrand
Tornooi 4 on 4 beachsoccer
Inschr vanaf 13 u bij de sportmonitor

14.30 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling lekkere 
kruidenwandeling in de Noordduinen
toerisme

18.30u.
Koksijde, Oostduinkerke
Oldtimerrondrit Fly In



zat 4 juli 2015
8.30 u.
Oostduinkerke,strand, Astridplein
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank gevolgd door het koken 
van de garnalen op de Zeedijk 
Vlaams Kampioenschap
Johny.popieul@gmail.com 

10.30-11 u
Koksijde, sportstrand
conditiegymnastiek

11.30-12.30 u
Oostduinkerke, strand, Club Crevette
petanque

13.30-16.30 u.
Oostduinkerke, strand Club Crevette
Tornooi 2 on 2 beachvolley
Inschr. vanaf 13 u bij de monitor

14u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide kruidenwandeling
www.iwva.be 

Koksijde, Luchtmachtbasis
Fly In - Zie blz 36

14-18 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum  en Abdijmuseum Ten 
Duinen
Open museumdag: gratis toegang

22.30 u.
Koksijde, strand Ster der Zee
Balloon Night Glow show fly In gevolgd 
door vuurwerk

zo 5 juli 2015
Vanaf 12 uur
Oostduinkerke, strand
Flemish Food Bash - Zie blz 36

10 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Elfjuliviering m.m.v. Beauvarletkoor
www.davidsfonds.be 

Koksijde, Luchtmachtbasis Koksijde
Fly In – zie blz 36

14-18 uur
Koksijde, Duinenhuis
Zonnekijkdag

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

28/03-30/10
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, strand
Getij-dingen03

18/04 – 03/01
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in 
beeld

Oostduikerke, Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere, Polderstraat 76
Expo Isabelle Gabriëls sculpturen en 
tekeningen
info@dmlgallery.be, wwwdmlgallery.be

13/06 – zon 22/11
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke
Expo: oesterpassie

21/06 – 21/09
Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten 
Bogaerdelaan 12, binnenplein
Beaufort 2015
Yona Friedman, Hongaarse kunstenaar
In alle 10 kustgemeenten zal een deel van 
het verhaal van Yona verteld worden.

27/06 – 24/08
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Tentoonstelling Krakk Kunstcollectief

Kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Marc Carrein, marmer, 
Ingelmunster
lievino@lievino.be 

27/06 – 24/07
Oostduinkerke, Galerie Welnis
Tentoonstelling beelden van Jan 
Dieusart

19-21/09
Sint-Idesbald, Kapel Ster der Zee, Koninklijke 
Baan
Eindejaarstentoonstelling WAK, 
leerlingen lagere graad
Vernissage 19 juni om 17.30 u.
www.westhoekacademie.be 

26-27/06
Sint-Idesbald, WAK, hoofdgebouw, 
Veurnelaan 109
Eindejaarstentoonstelling WAK
Cursisten hogere en specialisatie graad
Vernissage op vrijdag 26 juni om 19 h
www.westhoekacademie.be 

FLEMISCH FOOD BASH: oproep tot vrijwilligers
Zin in een onvergetelijke ervaring op zondag 5 juli 2015 op het strand van Oostduinkerke?
Zin om een zestal uren mee te helpen aan een uniek evenement THE FLEMISH FOOD 
BASH?

Wat is Flemish Food Bash en waarom is dit evenement uniek?

Stel je volgend waanzinnig decor voor:4,5 hectare strand omgetoverd tot een 
gigantisch restaurant waar 40 chefs van over de hele wereld (meer dan 24 verschillende 
nationaliteiten) zich achter het fornuis scharen, samen met de beste DJ’s, mixologists, 
baristas, ...voor meer dan 5.000 gastronomische professionals en foodies!

Op culinair vlak zullen onder andere Tim Boury (Boury), Peter Coucquyt (Foodpairing), 
Jan Tournier (Couchara) België vertegenwoordigen naast talrijke andere Vlaamse en 
internationale (sterren)chefs tijdens sfeervolle kookdemo’s. Je ontmoet er de beste 
kaasmakers, slagers, bakkers en patissiers.

Kijk gerust eens naar de volle lijst van toppers die je die dag kan ontmoeten op www.
flemishfoodbash.com en meld je snel aan om ons team te komen versterken via emilie@
flemishfoodbash.com



Luchtmachtbasis
Koksijde

www.flyinkoksijde.be

4 & 5 juli 2015

met de steun van


