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

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

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

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Hoofdredactie:
Dries Dawyndt
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro (ab. tot eind
2018) 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 2018”
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03.31 en 15.54
04.06 en 16.25
04.38 en 16.53
05.10 en 17.24
05.49 en 18.06
06.44 en 19.13
07.59 en 20.31
09.08 en 21.35
10.09 en 22.32
11.03 en 23.24
11.53
00.12 en 12.39
00.57 en 13.24
01.42 en 14.08
02.27 en 14.52
03.13 en 15.38
04.01 en 16.26
04.53 en 17.20
05.52 en 18.22
07.00 en 19.29
08.07 en 20.34
09.13 en 21.39
10.21 en 22.45
11.27 en 23.46
12.23
00.39 en 13.09
01.23 en 13.50
02.03 en 14.27
02.40 en 15.02
03.15 en 15.34

10.12 en 22.30
10.42 en 23.00
11.09 en 22.31
11.39
00.09 en 12.20
01.07 en 13.26
02.16 en 14.38
03.17 en 15.40
04.16 en 16.40
05.15 en 17.42
06.13 en 18.40
07.06 en 19.32
07.55 en 20.19
08.42 en 21.06
09.27 en 21.51
10.13 en 22.38
11.00 en 23.26
11.48
00.17 en 12.39
01.11 en 13.34
02.08 en 14.32
03.09 en 15.39
04.21 en 17.07
05.39 en 18.16
06.38 en 19.06
07.26 en 19.50
08.08 en 20.30
08.46 en 21.06
09.20 en 21.40
09.50 en 22.12

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden juni

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.
’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je
eigen huisarts contacteren.
• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.
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 bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

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.
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Expo: Only art can break
your heart
Vanaf 23 juni loopt er een nieuwe
expo in het Kunstencentrum Ten
Bogaerde. Only art can break
your heart brengt voor de derde
keer werk uit het Frac Grand Large
– Hauts-de-France naar onze
gemeente.

11
WK voetbal op het
Theaterplein
De Rode Duivelsgekte slaat weeral
toe in Koksijde. Alle wedstrijden
van onze nationale voetbalploeg
op het WK in Rusland worden
rechtstreeks uitgezonden op het
Theaterplein.

19
Kermis Koksijde-Dorp
Binnenkort is er weer kermispret in
Koksijde-Dorp. Tegelijkertijd is er de
tentoonstelling Koksijde vertelt over
de gelijknamige nieuwe uitgave van
William Slosse.

En verder:
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Snippers uit de gemeenteraad

4

Opendeur nieuw politiehuis

7

Cultuur en erfgoed
Bibliotheek: nieuwe inleverbus

9

Maak kennis met BoMU

9

Welzijn
Sportieve tweedaagse
voor senioren

29
Garnaalfeesten
Oostduinkerke is tijdens het vierde
weekend van juni weer helemaal in
de ban van de garnaal. Hoogtepunt
is de 69e Grote Folkloristische
Garnaalstoet.

15
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Activiteiten in het Duinenhuis

18

Jeugd

19

Sport
Uitbreiding mountainbikeroute

20

Proficiat aan onze jubilarissen 21-23
Burgerlijke stand

24

De voorbije maand

32

in woord en beeld

25-29

Podium en evenementen

30-35

Snippers uit de raad van 23 april
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van
de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De
opgegeven bedragen zijn altijd btw inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Brouwerij Ten Bogaerde – De raad
verleende goedkeuring voor het
bestek en de raming van de opdracht
Verbouwen van varkensstallen op
de site Ten Bogaerde tot brouwerij.
In dit lastenboek is ook een deel
voorzien om het dak van de kapel
van Ten Bogaerde te herstellen. De
raming bedraagt 685.934,25 euro,
meerderheid tegen minderheid (incl.
twee onthoudingen).

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Overdracht en akte percelen Zeelaan
Voor de heraanleg van de Zeelaan,
Noordstraat en het Hegerplein werd
een onteigeningsplan opgemaakt om
de voetpaden breder te maken. Alle betrokkenen gingen akkoord met de kosteloze afstand van een deel
van hun perceel. In ruil legt de gemeente de volledige zone mee aan (in dezelfde uitvoering van de zone
openbaar domein) in functie van bredere voetpaden. Unaniem.
WAK: oprichting kunstambacht boekbinden - De gemeenteraad ging eenparig akkoord met de
oprichting van de unieke optie boekkunst (boekbinden) in de vierde graad van de Westhoek Academie
Koksijde. De WAK beschikt over drie houten antieke persen, een collectie antieke stempels uit de
zestiende eeuw, twee bordscharen, vier notarispersen, loden letters en divers antiek gereedschap.

Au Saumon d’Or verkozen tot ambassadeur van
Koksijdse handelaars na actie Ik koop lokaal
De campagne Ik koop lokaal bij een winkelier
van hier wil mensen aanzetten om te winkelen
bij lokale ondernemers. Om die handelaars
een gezicht te geven bij het grote publiek,
lanceerden negen West-Vlaamse steden
en gemeenten – waaronder Koksijde – een
communicatiecampagne waarbij kandidaatambassadeurs stemmen ronselden via sociale
media.
15.000 mensen brachten hun stem uit via de
website, Facebook of Instagram. Voor Koksijde
trok Au Saumon d’Or aan het langste eind. De in
de Zeelaan gevestigde vishandel mag zich dus
ambassadeur van Koksijde noemen.

De dienst Burgerzaken is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 12 juni.

De testkaravaan komt naar jouw gemeente! de testkaravaan
komt naar
Altijd al een elektrische fiets willen testen? Of wil je weten hoe vlot je jouw
kinderen naar school kan brengen met een elektrische bakfiets? De
testkaravaan komt van 2 tot 29 oktober naar Koksijde en is enkel voorbehouden
voor inwoners. Meer info lees je in de volgende editie van Tij-dingen.
Info: www.testkaravaan.be of testkaravaan.gemeenten@west-vlaanderen.be.

ente !
jouw geme

De burgemeester aan het woord
Juni is elk jaar een erg drukke maand voor het gemeentepersoneel. Het zomerseizoen staat voor de
deur en er staan diverse openingsmomenten op het programma. Wie juni hoort, denkt spontaan aan de
Garnaalfeesten en weet dat de langste dagen van het jaar eraan komen. En wie weet zorgen de Rode
Duivels wel voor bijkomend feestgedruis in onze gemeente?

T-d: “Burgemeester, op maandag
18 juni spelen de Rode Duivels
hun eerste groepswedstrijd op het
WK voetbal in Rusland. Er komt
opnieuw een groot scherm op het
Theaterplein? ”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Dat klopt. Het is
ondertussen een traditie
geworden dat de wedstrijden
van de Rode Duivels op grote
toernooien te zien zijn in de
evenementenput voor het
gemeentehuis. Ideaal om het
begin van het zomerseizoen in te
zetten en voor onze studenten is
het meteen ook een uitstekende
gelegenheid om het einde van
de examens te vieren. Tijdens
de wedstrijden zorgen drank-,
eetstandjes en muziek voor de
nodige ambiance. KVV Coxyde
is opnieuw organisator. De club
maakt vanaf volgend seizoen een
nieuwe start in vierde provinciale
met Rene Houtsaeger als kersvers
voorzitter.” (Zie bl. 19)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Garnaalfeesten zijn startschot van het
zomerseizoen.”

T-d: “Op 30 juni vindt de
opendeurdag van het nieuwe politiehuis plaats?”
Burgemeester: “Inderdaad. Samen met mijn collegaburgemeesters uit De Panne en Nieuwpoort nodig
ik de inwoners uit om een kijkje te komen nemen.
Iedereen is welkom. De politiezone krijgt dankzij het
nieuwe gebouw een nieuwe dynamiek en dat in
hartje Koksijde." (Zie bl. 7)
T-d: “Eind december 2016 werd op diezelfde locatie
een vroegmiddeleeuwse begraafplaats blootgelegd.
Volgens de eerste onderzoeken dateren de
overblijfselen uit de zesde, zevende en achtste eeuw.”
Burgemeester: “Als (onroerend)erfgoedgemeente is
Koksijde erg waakzaam voor de bewaring van alle
vondsten. We hebben hiervoor de geschikte locatie
met het depot van het Abdijmuseum Ten Duinen.
Deze opgravingen zorgen in ieder geval wel voor
ophef in archeologische kringen en leiden zelfs tot
nieuwe inzichten in de geschiedenis van de regio.”
(Zie bl. 10)
T-d: “We staan aan de vooravond van het toeristisch
zomerseizoen.”
Burgemeester: “De Garnaalfeesten – met
ondertussen al de 69e editie van de Folkloristische

Garnaalstoet op zondag – betekenen traditioneel het
startschot van het zomerseizoen. Tijdens datzelfde
weekend vindt trouwens ook het openingsmoment
plaats van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het
Kunstencentrum Ten Bogaerde. De expo Only art can
break your heart toont een selectie hedendaagse
kunst uit het Frac Grand Large – Hauts-de-France en
bevat o.a. een kunstwerk van Jan Fabre.” (Zie bl. 11)
T-d: “Ook wat betreft openbare werken is de gemeente
(bijna) klaar voor de zomer.”
Burgemeester: “Jawel. Tijdens het voorjaar werd het
laatste stuk van de Albert I-laan afgewerkt: tussen de
Kinderlaan en de Dewittelaan is de rijweg volledig
heraangelegd in asfalt. Er zijn daar nu ook veilige
fietspaden, nieuwe voetpaden en parkeerstroken.
Ten tweede is er de vernieuwde Zeedijk van Koksijde,
tussen Sint-Idesbald en Koksijde-Bad, met o.a. een
vernieuwde wandeldijk, bloembakken met zitbanken
met zeedijkgroen, vernieuwde rijweg en voetpaden.
De strook tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee zal
volledig klaar zijn tegen de grote vakantie. Het
andere deel richting Koksijde-Bad zal voor 85 %
afgewerkt zijn tegen dan. Uiteraard zal alles tijdens de
zomervakantie vlot toegankelijk zijn.”

Hoofdredder Guy Ocquet
weldra op pensioen
Na deze zomer zullen onze strandredders het voortaan
zonder Guy Ocquet moeten stellen. Na een loopbaan van ruim 25
jaar zwaait de bedenker van het IKWV-logo binnenkort af.
Guy Ocquet werd geboren in Nieuwpoort, maar is een rasechte
Koksijdenaar. Hij zette zijn eerste professionele pasjes als zelfstandig
reclameschilder, sinds 1980 ging hij ook aan de slag als redder aan
zee. Guy was er al bij toen de kustgemeenten zich in 1982 verenigden
in de IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen).
Vanaf 1992 werd Guy aangesteld als hoofdredder aan zee en vanaf
een drietal jaar daarna werkte Guy ook tijdens de wintermaanden
voor het gemeentebestuur. Guy was een zeer gewaardeerd lid van
het adviescomité van de IKWV. Zo ontwierp hij in 2003 het nieuwe
logo van IKWV dat momenteel overal gebruikt wordt op o.a. vlaggen,
redderskledij, signalisatieborden, etc.

Veilig te voet of met de fiets
De gemeente Koksijde kwam uit de gemeentemonitor als veiligste fietsgemeente van Vlaanderen. Om deze status te behouden, is het belangrijk
dat de zwakke weggebruiker op de hoogte is van
de huidige verkeersregels.
* Voetgangers wandelen op het trottoir of
voetpad. Bij gebrek aan trottoir gebruiken
wandelaars de begaanbare gelijkgrondse berm.
Als er ook geen gelijkgrondse berm is, mogen
voetgangers gebruik maken van andere delen
van de openbare weg zoals het fietspad. In dat
geval hebben fietsers wel altijd voorrang en
mogen ze niet gehinderd worden.
* Fietsers zijn verplicht om het fietspad te
gebruiken, aangeduid door twee evenwijdige witte
onderbroken strepen of door de ronde blauwe
verkeersborden – met afbeelding van een fiets. Als er geen fietspad is, mag je een rechts gelegen parkeerzone
of gelijkgrondse berm gebruiken. Buiten de bebouwde kom mogen fietsers zelfs voetpaden en verhoogde
bermen benutten. Ook mogen ze er gebruik maken van de rijbaan. Fietsers rijden maximum met twee naast
elkaar, tenzij je niet meer kan kruisen met een tegenligger of als er achteropkomend verkeer in aantocht is.

In Trefpunt op Focus:

Tijd voor ontspanning!
Het belooft opnieuw een boeiend seizoen te worden in het c.c.CasinoKoksijde.
Samen met directeur Veerle Decroos gaan we op ontdekkingstocht doorheen het
splinternieuwe programma. En we passeren ook even bij het nieuwe politiegebouw.
Hoe ver staan de werken? Je ontdekt het op woensdag 6 juni na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan
nadien ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Werken aan de gemeente?

Ons gemeentebestuur plant enkele selectieprocedures. Voor meer info kan je terecht op
www.koksijde.be/vacatures of via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf in op de nieuwsbrief (www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk)
van alle vacatures om op de hoogte te blijven.

Intergemeentelijke dienst (W)integratie wint award

Elke dag Nederlands winnaar
Gastvrije gemeente
De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie kreeg voor het project Elke dag Nederlands de award
van Gastvrije Gemeente toegekend van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Met de actie Elke dag Nederlands, gesubsidieerd
door het Vlaams Agentschap Integratie en
Inburgering, biedt (W)integratie oefenkansen
Nederlands buiten de schoolmuren aan. Dit kan
via 3 deelacties: praattafels Nederlands geleid
door vrijwilligers (i.s.m. VormingPlus OostendeWesthoek), vrijwilligerswerk met taalcoaching op
de werkvloer (i.s.m. de VDAB) en het keurmerk Elke
dag Nederlands waar handelaars en diensten
anderstaligen de kans geven om ook bij hun
dagelijkse boodschappen het Nederlands te
oefenen.

(W)integratie
Deze intergemeentelijke samenwerking tussen De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne ontstond in
mei 2016 en heeft als doelstelling de integratie van
nieuwkomers en anderstaligen te stimuleren en het
draagvlak te vergroten bij de lokale bevolking.
Info via www.wintegratie.be of via
wintegratie@koksijde.be en 058 53 34 59.
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Secretaris-penningmeester Carine Dumolin
van Leeskring De Libris

19 -

“Dankzij de leeskring lezen we boeken
die we er anders nooit zouden uitpikken”
De Willem Elsschotzaal, boven de bibliotheek, is de uitvalsbasis van leeskring De Libris. Zes keer per jaar
komen deze boekenliefhebbers samen om te discussiëren over het boek dat ze allemaal hebben gelezen.
Carine Dumolin is al sinds de oprichting lid van de Koksijdse leeskring. “Door ervaringen met elkaar uit te
wisselen, kom je tot andere inzichten en let je beter op bepaalde nuances.”
T-d : “Waarvoor staat de naam
van jullie leeskring?”
Carine Dumolin: “Onze leeskring
werd opgericht in 1995, alle leden
kregen de vraag om hun favoriete
benaming naar voren te schuiven.
Iemand kwam op de proppen
met De Libris en dat betekent “over
boeken” in het Latijn. We waren
allemaal tevreden met die keuze
en deze benaming dekt volgens
ons allemaal echt de lading.”
T-d : “Moet je eigenlijk een
boekenwurm zijn om lid te zijn
van De Libris?”
Carine: “Dat is misschien te sterk
uitgedrukt, maar graag lezen is
toch mooi meegenomen. Voor
sommigen is het zo dat het
dankzij de leeskring is dat ze een
aantal boeken lezen per jaar.
Want in deze vluchtige en drukke
Secretaris-penningmeester Carine Dumolin van De Libris: “Het is zeker geen
maatschappij is het niet meer zo
elitaire bedoening, maar de geselecteerde boeken moeten wel meer inhoud
evident om tijd vrij te maken om
hebben dan een stationsromannetje.”
een goed boek te lezen. Onze
leden wisselen vooral graag
T-d : “Organiseren jullie ook nog andere
leeservaringen uit met elkaar, dat is grotendeels
activiteiten?”
ook de bestaansreden van De Libris. Tijdens de
Carine: “Omdat het programma tijdens onze
zes bijeenkomsten die we jaarlijks organiseren
besprekingen steeds zo gevuld is, hebben we
hebben we het telkens over een bepaald boek. We
weinig tijd om elkaar echt te leren kennen. Daarom
verwachten dan ook wel dat de aanwezige leden
organiseren we jaarlijks onze nieuwjaarsreceptie. Zo
dat boek effectief hebben gelezen. Anders kan je
leren we, bij manier van spreken, eens de mensen
niet actief meedoen aan het gesprek waarin we
kennen achter die boekenwurmen. Daarnaast
ervaringen en indrukken met elkaar uitwisselen. Op
proberen we ook elk jaar een literaire uitstap te doen.
die manier kom je tot andere inzichten en let iedereen Zo ging het deze keer naar de toneelvoorstelling
beter op bepaalde nuances en woordkeuzes.”
Camus in het c.c. CasinoKoksijde. Daarna volgde nog
T-d : “Hoe komt jullie leeslijst tot stand?”
Carine: “Elk jaar in juni mag ieder lid twee boeken
voorstellen. Uit die suggestielijst selecteert de groep
dan zes boeken. De leeskring betekent voor veel
leden een stimulans om regelmatig te lezen en
daarnaast ook om eens een ander soort boek te
lezen dan wat ze normaal lezen, boeken die ze er
anders zelf nooit zouden uitpikken. Het aanbod is
altijd erg gevarieerd: van klassiekers tot hedendaags
werk, in het Nederlands of vertaald. Het is zeker geen
elitaire bedoening, maar de geselecteerde boeken
moeten wel meer inhoud hebben dan een typisch
stationsromannetje.”

een nabespreking in de bar.”

T-d : “Hebben jullie nog specifieke wensen of
dromen voor de toekomst?”
Carine: “Eigenlijk niet, maar als we toch iets moeten
kiezen, dan zouden we graag wat meer mannen
willen bereiken voor in onze leeskring. We zijn
trouwens ook heel dankbaar voor de ondersteuning
die we krijgen vanuit het gemeentebestuur en de
bibliotheek. Dankzij die steun moeten we de boeken
die op onze leeslijst staan niet zelf aankopen.”
Info: voorzitter Monique Mergaerts (huizeregendrop@
skynet.be) of Carine Dumolin (bloeyaert@skynet.be).

Nieuw: de intelligente inleverbus
De gemeentelijke bibliotheek
heeft sinds kort een
inleverbus voor boeken,
tijdschriften en dvd’s. Deze
bus is te vinden in de
ondergrondse parking,
bij de bibliotheek (niveau
-1). Ideaal voor als het
niet lukt om tijdens de
openingsuren langs te
komen. De bus registreert de
teruggebrachte artikels en
de klant krijgt een ticket, als
bewijs van de transactie. Het
bibliotheekpersoneel kijkt de
ingeleverde boeken achteraf
wel nog zorgvuldig na.

Sprokkels uit de bib
* Studeren in de bib - Heb je nood aan een stille studieplek? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je vooral
motivatie uit samen studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en er
is gratis Wifi. Nog tot 21 juni kan je als student naast de normale openingsuren ook op maandag, dinsdag
en donderdag van 13.30 tot 16 u. in de bib terecht.
* De bib zoekt kafters – Ben je handig en vooral: wil je ons helpen? De bibliotheek is namelijk op zoek naar
vrijwilligers om nieuwe boeken te kaften. De bib zorgt voor materiaal, een werkplaats én natuurlijk voor een
tas koffie. Geïnteresseerd? Mail (bibliotheek@koksijde.be), bel (058 53 29 53) of spreek een medewerker
aan in de bib.
* Muziek in de bib – Luister naar je favoriete muziek in de audiovisuele afdeling van de bibliotheek. Neem
een kijkje bij de verrassende themastandjes en verruim je horizon. Een cd lenen is gratis en je mag cd’s
vier weken bijhouden.
* Fictionele bestemmingen in de bib – Veel fantastische plaatsen bestaan alleen in boeken, stripverhalen
en films. In de bib kan je wegdromen bij de gedachte van de ongerepte natuur of mysterieuze wezens.
Volg Alice in de konijnenpijp en kom mee terecht in Wonderland.

BoMu: uniek museum over Deense luxemerk
Bang & Olufsen in Oostduinkerke
In de Ammanswallestraat is het Bang & Olufsen Museum gevestigd. Geïnteresseerden kunnen sinds
augustus van vorig jaar een bezoek brengen aan de collectie van verzamelaar Paul Andries.
Centraal staat het design en de kwaliteitsvolle
hifi van het Deense luxemerk Bang & Olfusen. Dit
merk staat al sinds de jaren 30 van vorige eeuw
bekend voor hoogstaande technologie in een
strakke vormgeving. De verzameling telt meer dan
250 radio- en televisietoestellen, platenspelers,
bandrecorders, telefoons en gadgets van B&O.
Een bezoek aan het museum is een tijdreis, want
nostalgie en sciencefiction lopen er door elkaar.
Open op afspraak. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en
zondag 8 juli staat een opendeurweekend op het
programma!
Info: Amanswallestraat 36 (Oostduinkerke) –
bomu@skynet.be – 0496 59 91 50 – www.bomu.be

Gemeentelijke delegatie reisde af naar Suriname
Tijdens de eerste week van de paasvakantie reisde een delegatie van het gemeentebestuur af naar de
stedenbandpartner in Suriname. Deze delegatie bestond o.a. uit vakmensen uit de beleidsdomeinen
cultuur en onderwijs. Daarnaast was er ook een inleefreis. Ook de vzw Koksijde-Marowijne en de dienst
Internationale samenwerking tekenden present.
De Koksijdse delegatie
kreeg alleszins een druk
programma voorgeschoteld. In de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo
stonden diverse overlegmomenten op het
programma. Bijzondere
aandachtspunten tijdens
deze missie waren de
culturele uitwisselingen,
het energieproject Galibi,
de beheersing van de afvalstroom en de verdere
uitbouw van de samenwerking met de scholen.
Tijdens de afgelopen
tien jaar werd telkens gewerkt rond enkele gezamenlijke thema’s. Maar ook naar de toekomst toe zijn
er nog verschillende uitdagingen voor de stedenband. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de
elektriciteitsvoorzieningen in het binnenland.
Meer weten? Bekijk de Facebookpagina Dienstreis Koksijde – Suriname 2018 of ervaar indrukken van het
land op de blog van Niko Goffin (diensthoofd Cultuur): www.dewildekust.wordpress.com.
Op www.vzw-marowijne.net meer over de stedenband en de werking van de vzw Koksjide-Marowijne.

Archeologische vondst nabij nieuwe
politiekantoor uniek in Vlaamse kustregio
Eind december 2016 vond een arbeider tijdens graafwerken fragmenten van een menselijk skelet. Niet
veel later werd een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met 47 graven blootgelegd door het Agentschap
Onroerend Erfgoed. Volgens de eerste onderzoeken dateren deze overblijfselen uit de zesde tot achtste
eeuw, een unicum aan onze kust.
In eerste instantie werd gedacht aan een link met de
nabij gelegen Duinenabdij. Tijdens de opgravingen
werd deze denkpiste evenwel snel verlaten, want er
waren ook graven van vrouwen, kinderen en zelfs een
baby.
Grafgiften
Dertien van deze graven bevatten ook grafgiften
zoals messen, een zilveren muntje, mantelspelden,
een gordel en een halsketting. Deze vondst is uniek
en zorgt voor ophef in archeologische kringen. Het
grafveld en de nederzetting werpen een volledig
nieuw licht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio. De graven en de nederzetting
tonen aan dat er in de vroege middeleeuwen op deze plaats mensen het terrein naar hun
hand probeerden te zetten.
Meer weten?
Op zondag 24 juni organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum om 10.30 u. een
lezing rond dit thema door archeologen Marc Dewilde (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Alexander
Lehouck (gemeente Koksijde). Inschrijven via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14.
Kostprijs: 5 euro (niet leden: 6 euro).

Vanaf 23 juni – Kunstencentrum Ten Bogaerde:

Expo Only art can break your heart
Only art can break your heart gaat dieper in op de relatie tussen
kunst en toeschouwer en is geïnspireerd op A wonderful world –
kitsch en hedendaagse kunst. Die tentoonstelling liep twintig
jaar geleden in het Frac Grand Large – Hauts-de-France. Als
toeschouwer worden we verleid door zaken die ons vertrouwd
lijken, maar door de toevoeging van specifieke materialen, onthult
de kunstenaar een andere dimensie. Deze bedrieglijke associaties
zorgen voor een verwarrend spel van verleiding en afstoting.
Kunstenaars: Leo Copers, Bruno Dumont, Jan Fabre, Hans-Peter
Feldmann, Georg Herold, Scott King, Annette Messager, Philippe
Meste, Johan Van Geluwe en Frederik Van Simaey.

Kids@TenBogaerde

Voor de jongste kunstliefhebbers, vanaf vier jaar, is er een
creatieve doe-tocht doorheen de zomertentoonstelling. Bouw mee
aan de hartenmuur en ontdek meer tijdens de openingsuren van
Only art can break your heart.

Grard

Ook de vaste collectie, in de George Grardzaal en de
beeldentuin, is toegankelijk tijdens deze expo.
Randprogramma en openingsuren:
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde.
Info: cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40.

Nocturnes
Kunst smaakt voor foodies
Op donderdag 28 juni vindt een unieke combinatie
plaats van authentieke natuurlijke keuken en
kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Afspraak om 19 u. in
het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Kom genieten van
een gastronomische receptie tussen de kunstwerken,
verzorgd door restaurant Mondieu – gelegen op de
historische site van Ten Bogaerde.
Inschrijven via cultuur@koksijde.be (definitief na
overschrijving). Beperkt aantal plaatsen.
Prijs: 50 euro.

Night@TenBogaerde voor het hele gezin
Dit initiatief vindt plaats op zaterdag 7 juli en wil gezinnen goesting doen krijgen in hedendaagse kunst.
Night@TenBogaerde wordt een laagdrempelig, hip en verrassend event: een nocturne voor het hele gezin
met overnachting. Vanaf 17 u. worden er tenten opgezet, een uur later starten de activiteiten. Tijdens deze
kunstnacht-aan-zee staan o.a. een kunstworkshop voor gezinnen, de vertoning van de familiefilm
A night at the museum, erfgoedverhalen rond het kampvuur en een ochtendwandeling met ontbijt op het
programma.
Inschrijven via cultuur@koksijde.be. Prijs: 18 euro (tot 12 jaar: 12 euro, gratis voor kids jonger dan vier).

Delvauxmuseum mikt ook op
hedendaagse kunst
Het Museum Paul Delvaux nam onlangs een nieuwe ruimte in gebruik. In
A Place to be seen presenteert het museum elk jaar een hedendaagse
kunstenaar.
De nieuwe ruimte wordt ingewijd door Lukasz Kurzatkowski (°1958). Hij volgde
les aan de School voor Schone Kunsten in Warschau. De Poolse kunstenaar
vestigde zich in 1984 in ons land. Kurzatkowski maakt linosneden met speelse
grafische vormen in zwart-wit en werkt voornamelijk in reeksen. De afbeelding
toont het kunstwerk Zonder titel, 1994, een werk uit een reeks van elf linosneden
op papier.
Momenteel loopt nog steeds de tentoonstelling Delvaux, een introspectieve
blik met de crayonmanier. Deze expo toont opvallende verwantschap met zijn
vroegere werken en benadrukt het belang van het verleden als creatieve bron.
Info: www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be.

Primeur: erfgoedwandelingen op
begraafplaatsen nu ook digitaal beschikbaar
Sinds de Week van de Begraafplaatsen zijn drie
erfgoedwandelingen online beschikbaar. Het gaat om drie
bestaande routes op de gemeentelijke begraafplaatsen.
De drie geselecteerde wandelingen zijn toegankelijk via het
bestaande geoloket begraafplaatsen. Surf naar de website
www.koksijde.be/begraafplaatsen en klik op de verwijzing
naar het geoloket. Op deze manier is het al een tijdje
mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier op zoek
te gaan naar de locatie van een overledene. Voortaan kan
je dus ook de digitale versie van drie erfgoedwandelingen
op de Koksijdse begraafplaatsen opvragen. Op de kaart zie
je een blauwe lijn bij elke begraafplaats, klik op die lijn en
open de gewenste wandeling. Ter plaatse kan je ook de QRcode van de infoborden inscannen voor hetzelfde resultaat.
Wandelingen
• Wulpen, een overwinning op water en vuur
• Herinneringen aan een rijk verleden, rondleiding op het Sint-Pieterskerkhof van Koksijde
• Stemmen uit het zand, rondleiding op de begraafplaats van Oostduinkerke

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(17)
Maria Vannecke en Charles Vandenbossche stralen
voor het gemeentehuis waar hun burgerlijk huwelijk
voltrokken wordt. In een zaal van dit gebouw,
gelegen in een café in de Kerkstraat, vinden de
gemeenteraad en andere officiële bijeenkomsten
zoals huwelijken plaats tot 1938.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s
genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn
dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of via
caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk eens
www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Vissen in het Verleden. 500 jaar zeevisserij
in NAVIGO-museum
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum slaat
de handen in elkaar met het Museum aan
de Stroom (MAS), het Abdijmuseum Ten
Duinen en het Vlaams Instituut van de Zee
(VLIZ) om voor het eerst het verhaal van de
visserij van de late middeleeuwen tot nu in
beeld te brengen. De expo brengt je terug
in de tijd en volgt het dynamisch, soms ook
woelig, verloop van de Vlaamse visserij. Vijf
eeuwen geschiedenis op zee die nu via
honderden objecten tot leven komen.
Praktische info
* Van 1 juli tot 6 januari 2019 in NAVIGONationaal Visserijmuseum
* Info, openingsuren: www.navigomuseum.be
– info@navigomuseum.be – 058 51 24 68
* Gratis voor inwoners
Elke zaterdag organiseert het museum een rondleiding, inbegrepen in het toegangsticket.
Bij de expo hoort de gelijknamige publicatie Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij met
bijdragen van o.a. Jan Parmentier (MAS), Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ) en Ruth Pirlet.

Abdijmuseum: Archeologiedagen op 1 en 2 juni
Heb je interesse in het verleden dat onze
bodem herbergt? Dan kan je dicht bij huis
graven in het Abdijmuseum Ten Duinen.
* Vrijdag 1 juni om 19.15 u.: avondrondleiding
depot en abdijsite Ten Duinen
Opgravingen van de abdij en de
archeologische collectie in de kijker: een
exclusieve kijk in het ondergrondse depot.
Begeleiding door collectieregistrator Gianna
Hubert en gemeentearcheoloog Alexander
Lehouck. Na afloop biedt het museum een
abdijbier aan van het huismerk Sint-Idesbald.
- Kostprijs: 7 euro – Verzamelen in de
onthaalvilla tegenover de molen.
- Let wel: deze activiteit is slechts deels
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
* Zaterdag 2 juni om 14.30 u.: rondleiding Zandlopers (7-12 j.)
Door zelf voorwerpen op te graven leren kinderen wat archeologie is en hoe de abdij er tijdens de
middeleeuwen uitzag. Gratis, want op zaterdag 2 juni is het Open Museumdag.
Inschrijven voor beide activiteiten via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.

Voordelen in C-mine, Historium Brugge en
Centrum Ronde van Vlaanderen met VR-ticket
Het Abdijmuseum Ten Duinen bundelt de krachten met andere erfgoedorganisaties die ook kozen voor het
VR-concept. Het gaat om C-mine, Historium Brugge en Centrum Ronde van Vlaanderen. Deze instellingen
geven bezoekers de kans om een geschenk te ontvangen met een toegangsticket van het Abdijmuseum
(incl. virtual reality).

Volg ons,
deel ons,
like ons!
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
koksijde
gemeentekoksijde

Sportieve tweedaagse voor senioren
In juni organiseert de Seniorenadviesraad twee sportdagen voor senioren:
* maandag 11 juni – Fietstocht van ca. 30 km. aan een gezapig tempo, met
begeleiding.
Verzamelen om 13.30 u. Vertrek om 14 u. in Koksijde-Dorp (zaal vloersporten).
* vrijdag 15 juni – Petanquetornooi melo-mele in de Bolledroom (Sportpark
Hazebeek).
Start om 13.45 u. Individuele deelname is mogelijk, ervaring is niet vereist.
Inschrijven voor 8 juni: dany.asseman@telenet.be (fietstocht) - novy@skynet.be
(petanque).
Kostprijs per activiteit: 2 euro (incl. drankje en verzekering).
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42

Dag van de mantelzorger op 23 juni
Zaterdag 23 juni is de langste dag van het jaar. Op deze symbolische dag staan onze mantelzorgers die
elke dag voor iemand zorgen centraal. Wie aan mantelzorg doet, verdient eens extra aandacht en een
eervolle vermelding. Misschien ben ook jij mantelzorger, maar wist je het zelf niet?
De mantelzorger vervult een belangrijke rol in onze samenleving. Het Sociaal Huis benadrukt dat het
engagement van deze mensen onmisbaar is. Bedankt!

Infosessie: vakantie voor mantelzorgers
Op maandag 4 juni om 14 uur organiseert het mantelzorgcafé De Luisterschelp een
infosessie over vakanties voor mantelzorgers in zaal De Brug (Sociaal Huis).

Franky Debusschere, provinciaal educatief medewerker van Samana, stelt de mogelijke formules (met
of zonder de persoon voor wie je zorgt) en bestemmingen voor. Na de uitleg kan je bij een kopje koffie
kennismaken met de andere mantelzorgers.
Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Levenslang leren: ook in 2018
Nieuw: Spaans voor senioren

Vanaf september start het Sociaal Huis, op advies
van de Seniorenadviesraad (SAR), met een cursus
Spaans. De lessen starten medio september. Meer
info volgt in een volgende editie van Tij-dingen.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42. Prijs: 90 euro.

Nederlandse lessen voor anderstalige
senioren

De seniorenadviesraad en het centrum voor
volwassenonderwijs CVO Cervo-Go bieden vanaf
september opnieuw Nederlandse lessen aan:
– niveau 1: dinsdag (13.30 – 15.45 u.) – bibliotheek
Koksijde (geen voorkennis)
– niveau 2: vrijdag (9.30 – 11.45 u.) – villa Castel
Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 3: donderdag (13.30 – 15.45 u.) – villa
Castel Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 4: maandag (13.30 – 15.45 u.) –
bibliotheek Koksijde (goed voorkennis)
Inschrijven: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42
Prijs: 24 euro (excl. 5 euro cursusmateriaal)
Alle lessen starten vanaf 10 september,
duurtijd: 16 weken.

Computer en nieuwe media

In samenwerking met de SAR en het centrum voor
volwassenonderwijs CVO Cervo-Go vinden deze
lessen plaats in het Sociaal Huis (De Brug):
- iPad / iPhone - deel 1 (geen voorkennis)
Vanaf 12 sept. Op woensdag (13.30 – 16.30 u.)
- Smartphone / tablet – Android deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 12 sept. Op woensdag (8.30 – 11.30 u.)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 10 sept. Op maandag (8.30 – 11.30 u.)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 4
(gevorderden)
Vanaf 10 sept. Op maandag (13.30 – 16.30 u.)
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 info@cervogo.be, www.cervogo.be
Info: katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42. Prijs: 60 euro –
Gelieve je eigen toestel mee te
brengen.

Ontmoetingsnamiddag voor
senioren uit Sint-Idesbald
Het Sociaal Huis organiseert deze ontmoetingsnamiddag
in het kader van het project Samen Zorgen. De nadruk ligt
nog steeds op het leren kennen van buren. Deze keer brengt
iemand een relaas van zijn voettocht naar Santiago de
Compostela.
Wanneer: op vrijdag 15 juni in ’t Oud Klooster (Strandlaan
239) van 14 tot 16 u.
Toegang: 2 euro
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of
058 53 43 19.

Preventieve maatregelen en tips

Wat doen bij een eventuele hittegolf?
Drink voldoende – Drink genoeg, ook als
je geen dorst hebt. Je drinkt te weinig als
je minder plast dan gebruikelijk of als de
urine donker van kleur is. Bedenk dat je
ook ongemerkt veel vocht verliest door
transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
Tip: zorg dat je altijd een flesje water bij
hebt.
Houd jezelf koel - Draag dunne kleding.
Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke
inspanning over de middag
Tip: doe boodschappen of maak een
wandeling in de koelere ochtend en avond.
Neem een (voeten)bad of douche. Zoek
verkoeling onder een boom of bij water en
slaap niet onder een te warme deken.
Houd de woning koel – Beperk de
opwarming van de woning door tijdig
gebruik te maken van zonnewering,
ventilator of airconditioning. Zorg voor
continue ventilatie door ventilatieroosters open te
houden of ramen op een kier te zetten.
Tip: Zorg voor extra frisse lucht door de ramen en/of
deuren te openen als het buiten koeler is
Wat doen als je onwel wordt?
- Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van
wacht
- Bel meteen de 100 of de 112 als het slachtoffer
verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal
hoog
In afwachting:
- Laat de persoon water drinken en bevochtig zijn
kledij
- Zorg voor aanvoer van frisse lucht
- Leg de persoon te rusten in een koele,
schaduwrijke plaats

Oogje in het zeil
Tijdens de zomerperiode zijn veel mensen op reis.
Vooral personen met weinig sociale contacten
blijven dan alleen achter. Het is dus belangrijk
dat je goed op elkaar blijft letten. Bel op
afgesproken tijden of vraag anderen om iets te
laten weten. Ook kun je een abonnement op een
personenalarmsysteem nemen.
Ben je een mantelzorger met vakantie? Zorg dan
dat je de zorg overdraagt aan buren, familieleden
of de thuiszorg. Geef hen een lijst met belangrijke
telefoonnummers. Overhandig de huissleutel aan
een vertrouwd persoon en bel zelf op afgesproken
tijdstippen.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42,
www.sociaalhuiskoksijde.be

Kijk naar de sterren, planeten en zon
* Voordracht Dark Sky Park op vrijdag 1 juni om 19.30 u.
Lichthinder is schadelijk voor mens en natuur en het zorgt voor
problemen tijdens sterrenkijken. Spreker Stijn Vanderheiden vatte het plan
op om in Vlaanderen donkere parken op te richten.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 – In samenwerking met
De Sterrenjutters - Prijs: 4 euro
* Sterren en planeten op vrijdag 15 juni om 21 u. (bij heldere hemel)
* Soiree aan zee: elke donderdagavond tijdens juli en augustus (bij
heldere hemel)
Elke derde vrijdag van de maand is het mogelijk om de sterrenwacht
op het dakterras van het Duinenhuis gratis te bezoeken. Tijdens juli en
augustus verwelkomen De Sterrenjutters je elke week op donderdag.
* Zonnekijkdag op zondag 1 juli om 14 u. (bij heldere hemel)
Bekijk het zonneoppervlak van dichtbij en ontdek zelf hoe actief de zon is. Bij helder weer kan je de
zon waarnemen met een zonnekijker op het dakterras van het Duinenhuis, onder begeleiding van De
Sterrenjutters. Gratis. Meer info: www.zonnekijkdag.be.

Koksijde is de beste sorteergemeente aan zee
Vorig jaar maakten maar liefst 85.000 bezoekers
gebruik van het vernieuwde Milieupark. In 2017
werd er opvallend beter gesorteerd. De hoeveelheid
grofvuil zakte ronduit spectaculair en dat is één van
de belangrijkste milieudoelstellingen in Vlaanderen.
Dankzij jouw inspanningen om beter te sorteren is
Koksijde – samen met Bredene – koploper als beste
sorteergemeente van de kust.
Milieupark: Veurnestraat 11, Koksijde
Info: www.koksijde.be/milieupark, dienst Mil&DO,
Zeelaan 303, 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Opnieuw gratis strandasbakjes
Rondslingerende sigarettenpeuken zijn niet leuk en hebben ook een
impact op het milieu.
Daarom deelt het team Mooimakers tijdens de zomermaanden
opnieuw strandasbakjes uit. De kartonnen asbakjes zijn verkrijgbaar bij
de dienst Toerisme, in surfclubs, bij strandredders en bij verschillende
stranduitbaters.
Met steun van de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen Mooi.

Milieu-varia
* Meldpunt zwaluwen – Natuurwerkgroep De
Kerkuil volgt het zwaluwenbestand in onze regio
op. Merk je zelf een nest op? Contacteer www.
natuurwerkgroepdekerkuil.be. Wie een bewoond
nest van de huiszwaluw heeft, krijgt een financiële
tegemoetkoming als compensatie.
* Honde-Beregoed – Drie richtlijnen voor honden
en hun baasjes:
1. Ruim altijd en overal de poep van uw hond op. U
kan het hondenpoepzakje kwijt in het netwerk van
hondenpoepbuizen en straatvuilnisbakken.

2. Hou uw hond aan de leiband, “ook de brave die
niets zullen doen”.
3. Uw hond mag mee op het strand. Er geldt slechts
één uitzondering: van 1 juni tot 15 september zijn
honden tussen 10.30 en 18.30u. alleen toegelaten
in de hondenzones. Deze worden aangeduid met
een blauw bord met een witte hond. Hondenzones:
van grens met De Panne tot ter hoogte van
Pieterlaan 10 / van de Bettystraat in Koksijde tot
Sint-André (G. Scottlaan) / van de Cottagelaan tot
aan de Paardevissersweg (Groenendijk).
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Activiteiten in het Duinenhuis
Workshop Knap Recycleren – Dinsdag 5 juni om
18 u. In deze workshop leer je hoe je versleten kledij
een tweede leven kan geven. Grasduin in jouw
kleerkast naar een oude katoenen T-shirt. Misschien
heb je nog oude kettingen of parels liggen? Breng
deze gerust mee.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48
17. Max. 15 personen, kostprijs: 7 euro. Organisatie:
i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen.

(Gratis) midzomerwandeling – vrijdag 22 juni om
20 u. Avondwandeling langs het strand en in de
Schipgatduinen. O.l.v. gids Marjan Janssens. Start
op de parking van het Elisabethplein in KoksijdeBad. Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be – 058 52
48 17. Kostprijs: 2 euro.

(Gratis) wandeling Ontdek een uniek stukje Ter
Yde-duinen – Zondag 10 juni om 14 u. Wandeling
door het afgesloten deel van het Ter Yde-complex.
O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig.
Start ter hoogte van infobord Loze Vissertjespad,
Oostduinkerke (Mariapark). Honden niet toegelaten.
Info: duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48 17.

Workshop Determineren – woensdag 20 juni
om 19.30 u. Paddenstoelen worden onder de
loep genomen in het Duinenhuis. Organisatie:
Paddenstoelenwerkgroep Westhoek. Voorkennis
is aangewezen. Info en inschrijven: carl.
vandenbroeck@gmail.com, 0475 22 08 43.
Algemeen: Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde, 058
52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

Vegetarische
kookworkshop –
maandag 25 juni om
19 u. Leer doordachte
bereidingen maken
zoals crackers,
granen- en
groentensalades. O.l.v.
Peter Vandermeersch
(De Zonnekeuken,
Assebroek).
Inschrijven via www.
vormingplusow.be of
059 50 39 52. Plaatsen
zijn beperkt. Kostprijs: 25
euro (voordeeltarief: 21
euro).

Expo’s einde schooljaar WAK
Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoek Academie Koksijde hun
werk van het afgelopen academiejaar tentoon. De expo’s bieden een mooi
overzicht van hun creaties. Iedereen is welkom op de vernissages.
* Middelbare graad en initiatie volwassenen, hogere en specialisatiegraad,
zolderverdieping en De Gaanderij (hoofdgebouw WAK, Veurnelaan 109)
Vernissage op vrijdag 22 juni om 19u. Open op zaterdag 23 en zondag 24 juni,
telkens van 14 tot 18 u.
* Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan)
Vernissage op vrijdag 15 juni om 17 u. Open op zaterdag 16 en zondag 17 juni,
telkens van 14 tot 18 u.
* Afstudeerprojecten, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan)
Open op zaterdag 23 en zondag 24 juni, telkens van 14 tot 18 u.
* Info: WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be, www.westhoekacademie.be

and Trophy
Vertegenwoordig Koksijde op e,Isl
Veurne en Nieuwpoort tijdens de

eente het op tegen De Pann
Op donderdag 23 augustus neemt onze gem
uit:
voor jongeren van 11 tot 15 jaar en bestaat
Island Trophy. Deze avontuurlijke activiteit is
• Klimmuur
• Oriëntatieopdracht
• Vlottenproef
• Hindernissenparcours
Het einde is voorzien om
Deelname kost 9 euro, aanvangsuur is 13 u.
50, 8620 Nieuwpoort.
16 u. Afspraak aan The Outsider, Brugsevaart
ge schoenen mee.
endi
Neem zwemgerief, reservekledij en waterbest
d? Neem een
anbo
Meer weten over het volledige Summerfun-a
kijkje op www.depit.be.
Inschrijven via www.koksijde.be/webshop.
44.
Info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34

Steppen is ça va, maar niet op
de skateplaza
Oostduinkerke.

park van
Voorlopig zijn steps niet toegelaten op het skate
veroorzaakt schade aan de
De reden is simpel: de onderkant van een step
ddienst werkt momenteel aan
betonnen glooiingen van de plaza. De jeug
een nieuwe
regeling
waarbij steps
toegelaten
zouden
worden
tot een
bepaald uur
om daarna
opnieuw
plaats te
maken voor
skaters. Meer
info volgt.

Examenstress?
Vergeet niet te
ontspannen!
De examenperiode is een
belangrijke periode in het
lager, middelbaar of hoger
onderwijs. Helaas zorgt dat
voor de nodige stress. Enkele
tips:
• Plan en zorg voor routine.
Hierdoor neem je al veel
stress weg.
• Begin elke dag op
hetzelfde uur met studeren
en voorzie genoeg korte
pauzes.
• Sta elke dag op hetzelfde
uur op en ga tijdig slapen.

Stuw de Rode Duivels naar de wereldtitel op het Theaterplein

Opnieuw groot scherm tijdens WK voetbal
Het Theaterplein wordt tijdens het WK voetbal in Rusland opnieuw omgedoopt tot het Rode Duivelsplein.
De drie groepswedstrijden van onze vaderlandse voetbaltrots worden er uitgezonden op een groot
scherm: iedereen is welkom!
Net zoals tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016
worden alle wedstrijden van onze nationale ploeg
op groot scherm uitgezonden op het Theaterplein.
Dat geldt ook voor de finale, zelfs in het geval België
uitgeschakeld zou zijn.
De eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels is
op maandag 18 juni om 17 u. tegen voetbaldwerg
Panama. Vijf dagen later, op zaterdag 23 juni, is er de
wedstrijd tegen Tunesië om 14 u. Maar iedereen kijkt
vooral uit naar donderdag 28 juni. Dan staat de clash
tegen Engeland (20 u.) op het programma. Tijdens de
wedstrijden staan er snack- en drankstandjes, muzikale
ambiance wordt eveneens verzekerd. De organisatie is
in handen van KVV Coxyde.

Sportstranden open vanaf half juni
Vanaf half juni zijn de drie sportaccommodaties aan zee
opnieuw geopend: in Sint-Idesbald (Lucionplein), Koksijde
(Jordaensstraat) en Oostduinkerke (Astridplein).

Mountainbikeroute Paul Herygers uitgebreid
Deze route werd onlangs uitgebreid richting Oostduinkerke. De afstand bedraagt nu dus 28 km. Vanaf nu
is er een officiële verbinding tussen de
bestaande, permanent bewegwijzerde,
routes in De Panne, Nieuwpoort en
Koksijde. Info: sportdienst@koksijde.be.
Op zaterdag 9 juni zijn alle mountainbikers
welkom ter gelegenheid van de officiële
opening van dit uitgebreide traject.

Agenda
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* Wielerwedstrijd voor wielertoeristen op vrijdag 8 juni. Vanaf 18 uur, Witte Burg Oostduinkerke.
Info: Marc Prophete (0474 31 29 06) * Sportieve tweedaagse voor senioren: lees meer op bl. 15

Belgisch kampioenschap kunstvliegen
voor éénmotorige toestellen in Koksijde
Luchtvaartliefhebbers en kusttoeristen krijgen dit jaar een nieuwe mogelijkheid om kennis te maken met
acrobatie in de lucht of kunstvliegen. Het Belgisch kampioenschap Acrobatie is de opvolger van de
vroegere airshows en vindt plaats op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 10 tot 18 uur.
Dit familie-evenement omvat het Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie,
een discipline waarin éénmotorige toestellen figuren maken in de lucht.
Daarnaast zijn er nog andere disciplines te zien zoals The Red Devils
(Belgische luchtmacht) en The Victors. Onze eigen Seaking is eveneens
van de partij, idem voor de Agusta. Ook wingwalkster Daniella zal er
zijn. Het Flying Circus en de Westhoek Academie Koksijde zorgen voor
een onvergetelijke dag voor de allerkleinsten. Ten slotte verwelkomt
de organisatie een delegatie uit Helden van Hier: In de lucht van het
gelijknamige vtm-programma.
Gratis toegang mits geldig ticket, te verkrijgen via www.westaviationclub.
be. Parkeren kost 5 euro.
Locatie: Ten Bogaerdelaan, ter hoogte van de West Aviaton Club Koksijde

JCI Veurne-Westkust organiseert Vlaams congres
Op 9 juni vindt het Vlaams congres van JCI Vlaanderen plaats in onze
gemeente. JCI brengt ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar samen.
Kort samengevat: JCI is een vereniging die jonge mensen professionele en
persoonlijke groeikansen wil aanbieden.
Elk jaar organiseert JCI een Vlaams congres en deze keer is de afdeling Veurne-Westkust de organiserende
afdeling. Iedereen is welkom voor het dagprogramma met o.a. gastcolleges in het c.c. CasinoKoksijde. De
sprekers blikken, vanuit hun expertise, vooruit op 2030. ’s Avonds staat er een galabal op het programma
in De Normandie, maar dat is al uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen het volledige programma (incl.
praktische gegevens) raadplegen en inschrijven op www.vc2018.be.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Calcoen-Bauwen

Georges Calcoen (°Koksijde) en Jeannine Bauwen (°Veurne) beleefden op zaterdag 21 april het geluk de
60ste huwelijksverjaardag (Koksijde, 19 april 1958) of het diamanten bruiloftsfeest te mogen vieren. Georges
en Jeannine waren zelfstandige uitbaters van een bloemenbedrijf in Koksijde-Dorp. Ze hebben één dochter,
vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Mestdagh-Perneel

Op zaterdag 21 april vierden de echtgenoten Laurent Mestdagh (°Zonnebeke) en Maria Perneel (°Izegem)
hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 25 maart 1968 in Zonnebeke. Laurent was secretaris
van het OCMW in Zonnebeke, Maria was lerares wiskunde en wetenschappen. Vandaag hebben ze twee
kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Sarrazyn-Torreele

Zaterdag 28 april was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Omer Sarrazyn (°Oostduinkerke) en
Helene Torreele (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden op 30
april 1968. Omer werkte o.a. als metser en vloerder, terwijl Helene opdiende in vakantiecentrum Westhinder.
Ze hebben een zoon en een kleinkind.

Echtpaar Vander Seypen-Vandersteen

Een tweede jubileum op zaterdag 28 april was weggelegd voor de echtgenoten Théophile Vander Seypen
(°Etterbeek) en Marie-Jeanne Vandersteen (°Anderlecht). Ze huwden 50 jaar geleden op 27 april in
Anderlecht. Marcel verdiende de kost als buschauffeur, Marie-Jeanne werkte jarenlang als programmeur.
Het echtpaar heeft twee dochters en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Bullens-Boone

Op zaterdag 28 april luidden de feestklokken voor het echtpaar Jacques Bullens (°Acoz) en Renée Boone
(°Elsene) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 60 jaar
geleden op 25 januari 1958 in Brussel. Ze hebben twee zonen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Groenwals-Pichel

Op zaterdag 5 mei was het de beurt aan het echtpaar Gérard Groenwals (°Flénu) en Bernadette Pichel
(°Cuesmes) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 20 april 1968 in
Jemappes. Het paar heeft een zoon en een kleinkind.

Echtpaar Rotsaert-Durnez

Gouden palmen waren er op zaterdag 5 mei ook voor de echtgenoten Eric Rotsaert (°Diksmuide) en
Jacqueline Durnez (°Diksmuide) die huwden op 4 mei 1968 in Beerst. Beiden waren werkzaam in Domein
Hoge Duin en de Spinnerij in Diksmuide. De jubilarissen hebben twee dochters en vijf achterkleinkinderen.

Echtpaar Synaeghel-Swyngedouw

Zelfs een derde gouden jubileum op zaterdag 5 mei: het echtpaar Quintin Synaeghel (°Adinkerke) en Josée
Swyngedouw (°Adinkerke) die huwden op 2 mei 1968 in Adinkerke. Quintin was bankbediende bij ING en
Josée werkte als bediende. Ze hebben een dochter en een kleinkind.

Echtpaar
VercammenVandenkerckhove

De echtgenoten Antoon
Vercammen (°SintAgatha-Berchem) en
Betty Vandenkerckhove
(°Brugge) vierden met de
familie op zaterdag 12 mei
de diamanten bruiloft. Ze
huwden op 10 mei 1958 in
Sint-Agatha-Berchem. Antoon
was verzorger-sportmasseur
van wielrenners tijdens o.a.
de Olympische Spelen in
Mexico en München. Betty
was bediende bij Pontiac en
Rodania.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Mila Vandenbroucke

Anita Vandenbohede, 69 j.

Veurne, 5 april
dochter van Lander en Sofie Dochy
uit Koksijde

Chloë Casse
Veurne, 9 april
dochter van Sandrine uit Koksijde

Victor Carrera y Pérez
Oostende, 10 april
zoon van Koen en Tineke Dochy uit
Oostduinkerke

Mira Vandenbussche

†Veurne, 31 maart
echtgenote van Roland Dorné

Maria Neirynck, 93 j.

†Leuven, 1 april
echtgenote van Jan Callebaut

Pierre Noël, 71 j.

†Veurne, 3 april
weduwnaar van Suzy Demery

Philippe Geerts, 80 j.

†Sint-Lambrechts-Woluwe, 3 april
weduwnaar van Jacques Mariette

Veurne, 10 april
dochter van Bram en Karlien
Dezutter uit Oostduinkerke

Werner Bourry, 81 j.

Sara Dawoud

Erik Delbrouck, 86 j.

†Veurne, 4 april
echtgenoot van Denise Everaert

Veurne, 11 april
dochter van Sargon en Caroleen
Ibrahim uit Koksijde

†Koksijde, 4 april
echtgenoot van Edith Decraene

Chloë Gryp

†Veurne, 6 april
weduwe van Raymond Vanleene

Veurne, 11 april
dochter van Christoph en Linde
Veracx uit Oostduinkerke

Eleanor Bedert
Oostende, 13 april
dochter van Dries en Nakure Sillis uit
Oostduinkerke

César Dezutter,
Veurne, 18 april
zoon van Benoit en Carmen Rabaey
uit Oostduinkerke

Leon De Rechter,
Veurne, 18 april
zoon van Sam en Jennifer uit
Koksijde

Annaïs De Busscher,
Brugge, 26 april
dochter van Laurent uit Middelkerke
en Angela Floréal uit Koksijde

HUWELIJKEN
Laurens Vanden Bussche
en Valentine Vereecke uit
Oostduinkerke (21 april)

Anna Schipman, 90 j.

Jeanne Callens, 95 j.

Isidoor Cambier, 91 j.

†Koksijde, 21 april
weduwnaar van Lia Feryn

Dirk De Bevere, 65 j.
†Veurne, 23 april

Viviane Malfliet, 74 j.

†Veurne, 24 april
weduwe van Heinz Lakiere

Willy Vanderhaeghe, 92 j.
†Nieuwpoort, 24 april
weduwnaar van Henriette
Vanelverdinghe

Yolande Maas, 96 j.

†Seneffe, 25 april
weduwe van Jacques Leser

Eliane Maes, 91 j.

†Koksijde, 25 april
weduwe van Jules Vandenbroeck

Arthur Legein, 68 j.

†Veurne, 26 april
echtgenoot van Bérengère
Debusseré

Willy Hespel, 88 j.

†Koksijde, 7 april
weduwe van Georges
Vanpeperstraete

†Brugge, 27 april
echtgenoot van Yvette Dezuttere

Jean-Baptiste Van Moer, 74 j.

†Koksijde, 29 april
echtgenoot van Anne Van Espen

†Veurne, 9 april
echtgenoot van Danielle Philips

Jean Lecane, 88 j.

†Koksijde, 11 april
echtgenoot van Marie Louise Stiennon

Magdalena Vanneuville, 93 j.
†Koksijde, 12 april
weduwe van Hieronimus Hiele

Gilbert Cloet, 86 j.

†Koksijde, 14 april
weduwe van Rosette Vanmassenhove

Aimé Henrottin, 80 j.

Jean Vereecke, 63 j.

†Saint-Thibault-des-Vignes (Fr.), 1 mei
echtgenoot van Béatrice Stilman

Maria Delancker, 91 j.

†Mechelen, 1 mei
weduwe van Edward Harper

Christian Caelen, 61 j.

† Brugge, 2 mei
echtgenoot van Sylvie Pheiler

Fernand Duchenne, 66 j.

Jean-Marie Warlus, 69 j
†Veurne, 19 april

†Veurne, 4 mei
echtgenoot van Christiane Bonnet

Charles Sampers, 65 j.

Louis Mortier, 89 j.

†Rabat (Marokko), 19 april
echtgenoot van Katalin Sampers

†Veurne, 4 mei
echtgenoot van Maria Bogaert

Marcel Plaetinck, 90 j.

Renaat Vande Gaer, 90 j.

†Koksijde, 20 april
echtgenoot van Juliette Delanghe

†Veurne, 6 mei
weduwnaar van Irène Vanneuville

Oproep Partons 2.0:
Participatieve ontwikkeling van de streek
Dit project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen staat voor participatieve ontwikkeling van de streek – développement participatif du territoire.
Deze oproep is gericht aan alle Westhoekgemeenten en –steden: lokale besturen, bewoners, dorpsraden en lokale
handelaars. De projectleider, de provincie West-Vlaanderen, biedt ondersteuning aan inwoners, lokale handelaars
en besturen die een goed idee hebben om van hun dorp of gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, leven en werken. Interesse? Surf naar https://www.west-vlaanderen.be/projectenoproep-partons-20.

De voorbije maand in woord en beeld
Op vrijdag 20 mei bracht de
VJF-selectie (Vlaamse Judo
Federatie) een bezoek aan
Koksijde ter voorbereiding
van het EK in Israël. Op de
foto staan (v.l.n.r.) Sportschepen Dirk Dawyndt, Mark Van
Der Ham (nationaal trainer),
Matthias Casse (wereldkampioen bij de junioren),
Dirk Van Tichelt (brons op
Olympische Spelen in Rio
en ereburger van Koksijde),
Joran Schildermans met
daarachter Roeland De
Croo, Roxanne Yaeymans,
Jorre Verstraeten, Mina Libeer
en Robert Krawczyk (nationaal coach).

Het wagenpark van Politie Westkust werd onlangs uitgebreid met een Volkswagen Amarok. De nieuwe wagen kan in alle omstandigheden worden ingezet. V.l.n.r. zien we Patrick Vermeersch, voorzitter-burgemeester
Marc Vanden Bussche, korpschef Nicholas Paelinck en secretaris Mieke Hoornaert.

Eind april ondertekende
de gemeente Koksijde
het partnerschap tussen
het Jommekeshuis/
Huisje Nys-Vermoote
en Ten Bogaerde
met de Vlaamse
erfgoedorganisatie
Herita. Hierdoor maken
beide locaties deel uit
van het Herita-netwerk
van Open Monumenten.
(V.l.n.r.: Sarah Verstaen,
Burgemeester Marc
Vanden Bussche,
Koen Jambon (Herita),
Cultuurschepen Rita
Gantois)

Op 27 april stond de opening op het programma van Sea Nat Oostduinkerke, een vakantieresort
met wellness voor naturisten. De officiële opening ging gepaard met een tentoonstelling met als titel
Blootgewoon, in samenwerking met een fotograaf en de Westhoek Academie Koksijde.

KW/De Krant van West-Vlaanderen nomineerde vijf mensen voor de Krak van onze gemeente. Annick
Casselman, personeelsverantwoordelijke bij het Sociaal Huis, verzamelde de meeste stemmen. Op 5 mei
stond de fakkeloverdracht op het programma waarbij ook juffrouw Hilde Werbrouck, Krak van Koksijde 2016,
aanwezig was.

De leden van de
folkloredansgroep
Oud-IJslandvaarders
vierden de 65e
verjaardag van
hun vereniging met
een weekend in de
Ardennen. Het weer
was de grote groep
(46 personen) alleszins
gunstig gezind.

Op 3 mei verwende het Sociaal Huis Koksijde haar vrijwilligers met een daguitstap vol verrassingen.
Een 80-tal vrijwilligers stapten de bus op richting Heuvelland. Het programma bestond uit een muzikale
wandeling, een bezoek aan wijndomein Monteberg en een sessie volksdansen. Als verrassing werd iedereen
getrakteerd op een ritje op de kabellift.

Twintig kinderen volgden de Techniekacademie. Op woensdag 2 mei vond de uitreiking van de diploma’s
plaats. Op de foto staan: Jules Geeraert, Arthur Schotte, Jan-Pieter Oosterbaan, Thijs Vanderplaetsen, Jason
Wtterwulghe, Matteo De Breucker, Simon Pyfferoen, Remi Tourlousse, Zeno Serlez, Torben Persyn, Yoran Perneel,
Milan Zwertvaegher, Briek Vandenberghe, David Vanderstichelen, Remi Pieters, Yusuf Makaev, Juha Schacht,
Robbie Vandenplassche en Quinten Sabbe. Stan Vandenbulcke kon er niet bij zijn. Lesgevers: Bram Laleman
en Nick Van Oost.

Inwoner Edith Goubaux vocht
een lange tijd tegen kanker.
Om mensen die diezelfde zware
strijd moeten leveren een hart
onder de riem te steken, schonk
Edith haar kunstwerk Hoop
(L’espoir) aan de afdeling
Oncologie van het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende. Op de foto
staan de partner van Edith en
zijzelf, Dirk De fauw (voorzitter
OCMW Brugge) en Hans
Rigauts (algemeen directeur AZ
Sint-Jan Brugge-Oostende). Met
deze narcis, symbool van de
ziekte, verwijst Edith naar haar
coma zoals een film die op
maximale snelheid beweegt en
daarna weer tot leven komt.

V-day viert de
verjaardag van de
overwinning van de
geallieerde troepen
tijdens de Tweede
Wereldoorlog op 8 mei
1945. Aan het monument
aan het Hegerplein
stond een plechtigheid
op het programma
in aanwezigheid van
kinderen (zesdes) uit de
Gemeenteschool en VBS
De Ark uit Koksijde.

© Eric Delanghe

De Orde van de Paardenvisser introniseerde drie nieuwe leden: Marc Goderis, Johan Dero en
Johan Deceuninck. Op de foto staat voorzitter Marc Sirjacobs met de leden van de Grote Raad van
Waardigheidsbekleders en nieuwe leden van de Orde van de Paardevisser.

Op zondag 22 april was
het Erfgoeddag. Thema
dit jaar was Kiezen
en daarom kozen de
gemeentediensten
voor de expo Kiek noa
Mieke waarbij unieke
portretten en verhalen
(door de jaren heen)
van Mieke Garnaal
en haar eredames
verzameld werden.
Het eindresultaat is
te bezichtigen in het
NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum tot 24
juni.

Kermispret in Koksijde-Dorp
Veel leuke herinneringen uit onze kindertijd zijn verbonden met de kermis in ‘t dorp. Dit jaar staan de attracties
en eetkraampjes in Koksijde-Dorp vanaf 9 t.e.m. 13 juni.
Zaterdag 9 juni
- 17 u. – dienst voor de overleden parochianen
en bloemenhulde aan het monument op het
Hegerplein, rondgang in plaatselijke herbergen
- Vanaf 18 u. – barbecue (15 euro – kids: 10 euro) ter
hoogte van El Dia, org. El Fuerte (0496 68 71 12)
- 19 u. – boekvoorstelling uitgave Koksijde vertelt van William Slosse en opening tentoonstelling
Zondag 10 juni
- 6-17 u. – 35e Rommelmarkt

Nieuwe uitgave Koksijde vertelt van William Slosse
en aansluitende tentoonstelling in ’t Oud Schooltje
De voorstelling van het boek vindt plaats op zaterdag 9 juni, de avond van de opening van de kermis in
Koksijde-Dorp, om 19 uur. Aansluitend is er de opening van de expo Koksijde vertelt (van 1900 tot 1950),
georganiseerd door de gemeentelijke Archiefdienst.
Koksijdenaar William Slosse is in de ban van
de geschiedenis van onze gemeente. Vanaf
de jaren 90 van vorige eeuw interviewde William oudere inwoners, elk gesprek werd opgenomen. Vandaag, enkele decennia later, heeft
William al deze informatie verzameld in een
boek. Het boek bevat verhalen, weetjes, anekdotes en veel foto’s waaronder enkele unieke
exemplaren. Het boek kost 22 euro en is te
koop tijdens de tentoonstelling en verkrijgbaar
op de dienst Toerisme
(toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10).
Tijdens de kermisweek is er in ’t Oud Schooltje een
tentoonstelling ter gelegenheid van dit boek – gratis
toegang:
Openingsuren: zo. 10 juni (9-17 u.) – ma. 11 tot vr. 16
juni (14-17 u.) – zo. 17 juni (10-12 en 14-17 u.)

Naar jaarlijkse gewoonte werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet op het bedankingsfeest van WZC
Dunecluze op dinsdag 15 mei. Het woonzorgcentrum telt inmiddels 95 actieve vrijwilligers waarvan er 70
aanwezig waren. Elf personeelsleden van Dunecluze leidden deze feestavond vrijwillig in goede banen.
Meer info over het welzijnscentrum via info@dunecluze.be.

cultuurcentrum
CasinoKoksijde

In mei leggen alle vogels een ei en dat is bij ons niet anders. Het seizoen 20
voorstellingen. Gemaakt en gespeeld door artiesten van divers pluimage die
zingen zoals die gebekt is.
Pas op! Na het lezen van al dit moois ben je een vogel voor de kat. Hopelijk
nest waar iedereen van harte welkom is.

Verkoop abonnementen vanaf maandag 4 juni vanaf 9 uur.
Losse tickets vanaf woensdag 13 juni om 9 uur.

WWW.CASINOKOKSIJDE.BE

018-2019 is gevuld met wondermooie
e allemaal hun ei kwijt moeten. En we laten elke vogel

k wordt het cultuurcentrum je tweede thuis, een warm

Weekend 23 en 24 juni 2018:

69e Garnaalfeesten in Oostduinkerke
Traditiegetrouw vinden de Garnaalfeesten plaats tijdens het vierde weekend van juni. Ook dit jaar is er een
uitgebreid activiteitenaanbod met de Garnaalstoet op zondag als hoogtepunt.
De Grote Folkloristische Garnaalstoet brengt een sfeerbeeld van het vissersleven en verwijst naar enkele
historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Centraal staan de garnaalvissers te paard,
sinds december 2013 door Unesco erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.
Daarnaast brengt de stoet hulde aan de IJslandvaart. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw trokken er elk
jaar veel mannen van onze gemeente naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen. Ook Mieke
Garnaal en haar eredames, de traditionele folkloregroepen en Koning Garnaal worden gehuldigd.
PROGRAMMA
VRIJDAG 15 JUNI, Feestzaal c.c. CasinoKoksijde
- 19 u. – receptie (cava, garnaalsoepje, hapje) met
optreden van Mariette Crevette
- 20 u. – afscheid Mieke Garnaal en eredames 2017
en aanstelling Mieke Garnaal en eredames 2018
- 20.30 u. – visbuffet met aansluitend dansavond
kostprijs: 38 euro - kaarten bij de Paardenvissers
of dienst Toerisme of door storting (tot 11 juni) op
rekening BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de
VVV Koksijde-Oostduinkerke (Org. Paardenvissers)
ZATERDAG 23 JUNI
- 7-15 u. – Kerkepannezaal in Sint-Idesbald: start van
de paardenvisserswandeltocht (1,10 euro voor
leden wandelclubs, 1,50 euro voor niet-leden, Org.
Wandelclub Nieuwpoort)
- 11-18 u. – Fabiolaplein, folkloremarkt De visserij en
oude ambachten
- 11 u. – Fabiolaplein, bereiden en proeven van
garnaalsoep (Org. Orde van de Paardenvisser)
- 14 u. – Zeedijk, straattheater Mariette Crevette
- 15 u. – vertrek van de paardenvissers in
Oostduinkerke-Dorp, begeleid door de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer

Info: dienst Toerisme, toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10

- 16 u. – Astridplein, start wedstrijd garnaalvissen door
de paardenvissers, de kruiersverenigingen de
Slepers, de Stienestekers, de Spanjaardbank, de
Gernoarskruwers en kinderen
- 17 u. – Zeedijk, koken van de garnalen
- 17.30 u. – Zeedijk, straattheater Mariette Crevette
ZONDAG 24 JUNI
- 9.30 u. – Mariakapel, eucharistieviering in het kader
van de zeewijding
- 10 u. – Zeedijk, zeewijding in aanwezigheid van de
paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische
groepen, reddingsdienst met aansluitend uitreiking
van de diploma’s wedstrijd garnaalvissen
- 11-13 u. – Astridplein, optreden van folkloristische
groepen de Oud-IJslandvaarders en de Juttertjes,
geniet van gebakken vis (2 euro)
- 14 u. – Zeedijk: optreden van paradekorps El Fuerte
- 15.30 u. – 69e GROTE FOLKLORISTISCHE
GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk
– Europaplein – Albert I-laan –Leopold II-laan –
Oostduinkerke-Dorp (ca. 17 u.).
- 19 u. – binnenplein NAVIGO-museum, prijsuitreiking
Gouden Garnaal (Org. Oostduinkerke Leeft)

Agenda JUNI
Gegroepeerde activiteiten
- Sociaal Huis, bl. 15-16
- Duinenhuis, bl. 18
- Sport, bl. 20
- Garnaalfeesten, bl. 32

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad
- Elke dinsdag van 7 tot 13 u. op de Zeedijk in
Oostduinkerke

Doorlopende activiteiten
- Tot 15 aug. wandelzoektocht van de VVV,
ca. 6 km, formulieren (4 euro) onthaalkantoren
dienst Toerisme
- Van 22 juni tot 31 augustus fietszoektocht,
formulieren bij de dienst Toerisme Koksijde
- Tot 15 aug., fietszoektocht van Tennisclub
Koksijde, formulieren (10 euro) cafetaria
TC Koksijde (Zeelaan 72) en brasserie
Wielrijdersrust (Dijk 33, Wulpen)

Juli-augustus

Er is geen agenda in de editie juli-augustus.
Voor alle activiteiten tijdens de zomermaanden
verwijzen we de lezer graag naar de Brochure
Zomerevenementen, gratis ter beschikking bij de
dienst Toerisme.

Opname in agenda september
Activiteiten van verenigingen voor de editie
september op uiterlijk woensdag 1 aug.
bezorgen aan anja.lensen@koksijde.be
(gemeentehuis, dienst Toerisme, Zeelaan 303).
Deze deadline wordt strikt toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureeleducatieve aard met openbaar karakter worden
opgenomen, o.m. voordrachten, causerie,
debatten, reportages, film, optredens, enz.)

Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Geneeskrachtige kruiden in de duinen,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
* 14.30 u., Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding Zandlopers, Archeologiedagen, zie bl. 13

Zondag 3 juni
* 10.30-12 u., Oostduinkerke, ingang begraafplaats
Week van de begraafplaatsen, Interactieve en educatieve
fotozoektocht voor gezinnen met kinderen (gratis), inschrijven
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40

Maandag 4 juni
* 14 u., Sociaal Huis Koksijde, zaal De Brug
Infosessie Vakantie voor mantelzorgers, (gratis) zie bl. 15
* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 5 juni
* 18 u. Koksijde-Bad, Duinenhuis
Workshop Knap Recycleren,
i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen, zie bl. 18

Donderdag 7 juni
* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling door het Rode Kruis,
info Peter Lasat (0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be)

Vrijdag 8 juni
* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe
* 18 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Wielerwedstrijd voor wielertoeristen, zie bl. 20
* 20 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Iedereen zanger Samen zingen, info www.iedereenzanger.be

Zaterdag 9 juni
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Orchideeënwandeling,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
* 19 u., Koksijde-Dorp
Opening van de kermis en boekvoorstelling Koksijde Vertelt in
’t Oud Schooltje, zie bl. 29

Zondag 10 juni
Vrijdag 1 juni
* 19.15 u., Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding site en depot, Archeologiedagen, zie bl. 13
* 19.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht Dark Sky Park (i.s.m. De Sterrenjutters), zie bl. 18

Zaterdag 2 juni
* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)

* 6-17 u., Koksijde-Dorp
Rommelmarkt
* 10-17 u., Oostduinkerke-Bad
Bunkerdag Karthuizerduinen en Hannecartbos, inschrijven
cultuur@koksijde.be of 058 53 34 50, info www.raversyde.be
* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat
Voordracht Jazz@Koksijde 6.0, info vanmuylem@skynet.be
* 12 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Familiemaal Cross to Romania, info andreas.cavyn@telenet.be

* 14 u. Oostduinkerke, Loze Vissertjespad
Geleide wandeling (gratis) Ontdek een uniek stukje Ter Yde, zie bl. 18

Woensdag 20 juni

Maandag 11 juni

* 12.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard

* 13.30 u., Koksijde-Dorp, zaal voor vloersporten
Fietsen in het kader v/d seniorensporttweedaagse, zie bl. 15

* 17-19.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling door het Rode Kruis,
info Peter Lasat (0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be)

* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga. Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Woensdag 13 juni
* 17-19.30u., Oostduinkerke-Dorp, Parochiezaal
Bloedinzameling door het Rode Kruis,
info Peter Lasat (0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be)

Donderdag 14 juni
14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be
* 19.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Voordracht In Europese velden met Korneel De Rynck over WO I,
inschrijven bibactiviteiten@koksijde.be, 5 euro (leden: 2 euro)

Vrijdag 15 juni
* 13.45 u., Oostduinkerke-Dorp, Bolledroom
Petanque melo-mele in het kader v/d seniorensporttweedaagse,
zie bl. 15
* 14-16 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Kloosters
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie bl. 16
* 18.30 u., Oostduinkerke, TC Tip-Top
Minigolf Tornooi voor senioren, kostprijs 18 euro (hele tornooi),
org. 55+ Actief/Vief, inschrijven kristibo@telenet.be en
vandewalle.m@telenet.be (0494 81 42 56)

* 19.30-22 u. Koksijde-Bad, Duinenhuis
Workshop Determineren, i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep Westhoek,
basiskennis is aangewezen, zie bl. 18

Donderdag 21 juni
* 9 u., Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Dagreis met bedrijfsbezoeken waaronder bierkasteel Van
Honsebrouck, org. en info Neos Koksijde, Judith Ranson,
058 51 40 80
* 13.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard
* 19.30 u., Koksijde, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat
Humor o.a. Lachen is gezond info lore.alleman@demens.nu

Vrijdag 22 juni
* Oostduinkerke, Kapel Rozenkrans, Albert I-laan 54
Tweedehandsbeurs kledij
Org. BuSO De Rozenkrans, T 058 53 20 80, buso.de.rozenkrans@telenet.be
* 18.30 u., Oostduinkerke, TC Tip-Top
Minigolf Tornooi voor senioren, kostprijs 18 euro (hele tornooi),
org. 55+ Actief/Vief, inschrijven kristibo@telenet.be en
vandewalle.m@telenet.be (0494 81 42 56)
* 20 u. Koksijde-Bad, Elisabethplein
Zomerwandeling (gratis), zie bl. 18

Zaterdag 23 juni

* 19 u., Jaarlijks Feest van De Oostduinkerkse Paardenvissers met
aanstelling van Mieke Garnaal en eredames

* 7-15 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Paardenvisserstocht 5,5 – 7 – 14 – 22 – 30 km.
info lieven.mieke@telenet.be, 0468 26 06 89

Zaterdag 16 juni

* 11-18 u., Oostduinkerke-Bad
Garnaalfeesten, zie bl. 32

* 8.45 u., Koksijde-Bad, strand, Horloge rechts
Demo garnaalkruien te voet + initiatie door De Gernoarkruwers,
info jean.lycke@telenet.be

* 14u. Koksijde-Bad, Theaterplein
WK voetbal Rode Duivels België-Tunesië, zie bl. 19

* 10-20 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Struinen langs het infiltratiepad,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Zeldzame schoonheid in de duinen,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be

Zondag 17 juni
* 10-20 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie

* 16 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers,
gevolgd door het koken van de garnalen

Zondag 24 juni
* 10-20 u., Oostduinkerke-Bad en -Dorp
Garnaalfeesten, zie bl. 32

Maandag 18 juni

* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

* 11 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers,
gevolgd door het koken van de garnalen

* 15.30 u., van Oostduinkerke-Bad naar -Dorp
Folkloristische Garnaalstoet, zie bl. 32

* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Maandag 25 juni

* 17u., Koksijde-Bad, Theaterplein
WK voetbal Rode Duivels België-Panama, zie bl. 19

* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga. Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

* 19 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Vegetarische kookworkshop. Doordachte bereidingen zoals crackers,
granen- en groentensalades o.l.v. Peter Vandermeersch, zie bl. 18

TENTOONSTELLINGEN
Only art can break your heart
Van 23 juni tot 23 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde
i.s.m. Frac Grand Large – Hauts-de-France, info www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde, bl. 11

Woensdag 27 juni
* 14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Dansnamiddag De Golfbrekers, info 058 51 23 97

Beaufort: kunsttriënnale aan zee
Tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke, i
nfo www.beaufort18.be

14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be

Cabin Art – de Abdij en de Zee
Tot 9 september op strandcabines langs de Zeedijk in
Sint-Idesbald

Donderdag 28 juni
* 19 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Nocturne Kunst smaakt, zie bl. 11

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux
Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald,
info www.delvauxmuseum.com

* 20 u. Koksijde-Bad, Theaterplein
WK voetbal Rode Duivels België-Engeland, zie bl. 19

Vrijdag 29 juni

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot
Sint-Idesbald
Tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over
8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het
Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater

* 9 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers,
gevolgd door het koken van de garnalen
* 18.30 u., Oostduinkerke, TC Tip-Top
Minigolf Tornooi voor senioren, kostprijs 18 euro (hele tornooi),
org. 55+ Actief/Vief, inschrijven kristibo@telenet.be en
vandewalle.m@telenet.be (0494 81 42 56)

Vlaamse strijd op doek (Canvassen van Gil)
Van 28 juni tot 15 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 42,
Sint-Idesbald), 14-18 u. van dinsdag tot zondag, gratis toegang

Zaterdag 30 juni
* 10-18 u., Koksijde, WAC, Ten Bogaerdelaan
Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen, zie bl. 20

Kiek noa Mieke: Mieke en haar eredames
Tot 24 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

* 15-20 u., Koksijde
Opendeur Nieuw Politiehuis, zie bl. 7

Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit
(Dorpstr. 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66 en 0475 52 98 60

* 16-17 u., Oostduinkerke, Golf ter Hille
Gratis initiatie, www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie

Beeldhouwkunst (keramiek) van Els Pleysier
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Zondag 1 juli
* 10-18 u., Koksijde, WAC, Ten Bogaerdelaan
Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen, zie bl. 32

Bronzen sculpturen “Jonneke Kodde”
in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere (Polderstraat 76,
Oostduinkerke), 14-18 u. op vr, za en zo, en feestdagen, 058 51 47 57,
0475 38 66 02, www.dmlgallery.be, info@dmlgallery.be

* 14 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Zonnekijkdag (Gratis) Ontdek hoe actief de zon is, zie bl. 17

CasinoKoksijde: regeling tickets
en openingsuren

Werk van Koen Van den Broek, Fred Bervoets, Andreas Golder,
Ramon Lombarte, Wang Ke, Han Yajuan, Joel Morrison, Jonathan
Meese, Melissa Gordon, Madison, Jean-Luc Moerman
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald),
dagelijks open van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt
zich in het cultuurcentrum zelf. Tickets dienen daar aan
de onthaalbalie geregeld.
Open: van maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 u.
Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van 10 tot 12.30
u. Uiteraard is de balie ook altijd open één uur vóór
aanvang van een voorstelling.

Kortlopende tentoonstellingen met werk van de cursisten van
de gemeentelijke Westhoekacademie, zie bl. 18
Kortlopende expo Koksijde Vertelt tijdens kermisweek
Koksijde-Dorp n.a.v. uitgave, bl. 29
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