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Getijden juni
dag hoogwater laagwater

wo 1 10.26 en 22.51 04.34 en 17.05
do 2 11.23 en 23.45 05.42 en 18.14
vr 3 12.15 06.44 en 19.12
za 4 00.35 en 13.03 07.37 en 20.01
zo 5 01.23 en 13.50 08.24 en 20.47
ma 6 02.10 en 14.36 09.09 en 21.32
di 7 02.57 en 15.23 09.54 en 22.17
wo 8 03.45 en 16.11 10.39 en 23.03
do 9 04.34 en 17.00 11.24 en 23.50
vr 10 05.27 en 17.53 12.11
za 11 06.23 en 18.49 00.40 en 13.00
zo 12 07.21 en 19.47 01.33 en 13.53
ma 13 08.21 en 20.47 02.28 en 14.51
di 14 09.24 en 21.50 03.27 en 15.54
wo 15 10.28 en 22.52 04.33 en 17.11
do 16 11.28 en 23.47 05.42 en 18.18
vr 17 12.18 06.37 en 19.05
za 18 00.33 en 13.00 07.20 en 19.43
zo 19 01.12 en 13.37 07.54 en 20.14
ma 20 01.46 en 14.07 08.24 en 20.44
di 21 02.17 en 14.35 08.55 en 21.18
wo 22 02.48 en 15.06 09.31 en 21.56
do 23 03.23 en 15.41 10.10 en 22.37
vr 24 04.02 en 16.21 10.52 en 23.21
za 25 04.45 en 17.05 11.38
zo 26 05.33 en 17.56 00.08 en 12.27
ma 27 06.31 en 19.00 00.59 en 13.22
di 28 07.44 en 20.13 01.58 en 14.22
wo 29 08.54 en 21.21 02.59 en 15.25
do 30 09.58 en 22.24 04.02 en 16.34

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomeruur.

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.
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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 2016) 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 2016”

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

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



Opening vernieuwde 
Zeelaan…
Op zaterdag 4 juni vindt de 
feestelijke opening van het 
vernieuwde stuk Zeelaan plaats 
(Jorisstraat-rotonde Poort). De 
opening gebeurt uiteraard met 
officiële toespraken en hymnen, 
maar nog veel meer met 
toeters en bellen, saxofonen en 
zonnehormonen, tot ’s avonds laat… 
Wees erbij!

Diamanten jumelage met 
Bad Schallerbach
Zestig jaar geleden noteerde 
het naoorlogse West-Europa zijn 
eerste en dus ook zijn oudste 
officiële verbroedering, en dan 
nog wel tussen Koksijde en 
Bad Schallerbach. Deze unieke 
verjaardag kan natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Van 
vrijdag 3 tot zondag 5 juni komt een 
grote Oostenrijkse delegatie bij ons 
feestvieren.

Twee merkwaardige figuren 
overleden
De voorbije maand mei moest onze 
gemeente afscheid nemen van 
twee populaire dames. Enerzijds 
Maria Vermeulen ofte Maria van 
Mangs, jarenlang de moeder van 
de paardenvissers. Anderzijds Cecile 
Velghe, jarenlang met haar man 
Marcel Mahieu uitbaatster van Hotel 
de la Digue in Koksijde. Twee maal In 
memoriam…

Garnaalfeesten en VIS-TIVAL
Op zaterdag 25 en zondag 26 
juni geurt en kleurt Oostduinkerke 
weer garnaal voor de 61ste 
Garnaalfeesten op rij. Hoogtepunt 
is de schitterende stoet op 
zondagnamiddag. Een maand 
later, op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 
verzamelen alle zang- en vislustigen 
voor een maritiem weekend in en om 
Navigo-Nationaal Visserijmuseum.
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Opening vernieuwde Zeelaan
Op zaterdag 4 juni vindt de feestelijke 
opening van het vernieuwde stuk Zeelaan 
plaats. In september vorig jaar begonnen 
de werken voor de heraanleg van het stuk 
Jorisstraat-rotonde Poort. De uitvoering 
kende over het algemeen een vlot verloop. 
Net vòòr de paasvakantie ging het volledig 
stuk voor alle verkeer open. Daarna dienden 
nog enkele kleine stukken afgewerkt. 

Ondergronds werd in het vernieuwde 
stuk een nieuwe RWA-riool geplaatst 
met uiteraard aansluitingen naar de 
gebouwen. Ook diverse nutsleidingen 
werden vernieuwd. Het wegdek is gegoten 
in sierasfalt en de brede trottoirs zijn bedekt 
met blauwe hardsteen. De voetpaden 
vertonen geen niveauverschil met de rijweg 
en het straatmeubilair is beperkt. De nieuwe openbare verlichting op de gevels en de multipalen voltooien 
de vernieuwing. Multipalen zijn multifunctioneel voor o.m. kerstverlichting, geluid, sfeerverlichting en 
stopcontacten.
Voortaan geldt in de Zeelaan eenrichtingsverkeer, van de Poort tot de Koninklijke Baan. Aan de kant van 
de pare huisnummers bevinden zich over de volledige lengte parkeerplaatsen en zones voor laden en 
lossen.
Zo werd de nieuwe Zeelaan een straat waar het bijzonder aangenaam wandelen en winkelen is.

Programma
-  14-18 u., muzikale animatie met optredens van Sax à fond, The Machine (foto-act), The Saxophone Man 

(sketches), ballonplooien, grime, leuke attentie bij de handelszaken
-  17–18.30 u., optreden van de Harmonie die Marktkapelle van Bad Schallerbach
-  18.15 u., Zeedijk (horloge), ontvangst van de genodigden
-  18.30 u., inwandelen van de vernieuwde Zeelaan onder begeleiding van de Koninklijke Gemeentelijke 

Harmonie van Koksijde / expo Saxy Koksijde i.s.m. de stad Dinant
-  19 u., Theaterplein, toespraak door burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde, Gerhard 

Baumgartner van Bad Schallerbach en Richard Fournaux van Dinant, en onthulling van de saxofoon van 
Koksijde op het Theaterplein

-  Uitvoering van De Vlaamse Leeuw en De Brabançonne door de harmonie van Koksijde, de hymne van 
Oostenrijk door de harmonie die Marktkapelle van Bad Schallerbach en de Europese hymne

-  19.30 u., receptie met concert door de harmonie van Bad Schallerbach
-  20.30 u. party met Sax and DJ tot 23 u. 

36 Shop & Go-plaatsen  
voor een half uur gratis parking

Je hoeft hiervoor zelfs geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn 
draadloze sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Dit systeem bestaat al in 
Kortrijk en Oostende en is daar een groot succes. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen 
de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 30 euro.
In tegenstelling tot de overige parkeerplaatsen die betalend zijn tussen 1 juni en 30 september, gedurende de 
schoolvakanties en op wettelijke feestdagen, zullen de shop & go-plaatsen het hele jaar door functioneren.  
Zo blijven er parkeerplaatsen met rotatie gegarandeerd gedurende 365 dagen per jaar tussen 9 en 19 u.
Op de overige parkeerplaatsen blijft de mogelijkheid bestaan om een half uur gratis te parkeren mits het 
invoeren van je nummerplaatgegevens en het plaatsen van een ticket achter je voorruit.

Wie winkelt in Koksijde, wordt beloond! Wil je snel een brood kopen, de krant halen of een koffie drinken 
op een terrasje? Dan kan je je wagen een half uur gratis parkeren op één van de 36 Shop & Go-plaatsen 
in het centrum van Koksijde Bad (Zeelaan en zijstraten en ook bij het postkantoor). Een shop ’n go-plaats 
wordt aangeduid door een paal met bordje (voor de uitleg).



De burgemeester aan het woord
In de volkskunde heeft juni diverse namen: zomermaand, braammaand, wiedemaand. “Zomermaand” ligt 
voor de hand want op 21 juni begint de zomerzonnewende, ook genoemd “zomersolstitium”. De zon staat 
dan zogezegd tien dagen “stil”. Vanaf dan lengen noch korten de dagen, tot het licht vanaf begin juli weer 
naar zijn dieptepunt gaat, naar de winterzonnewende toe. Maar dat is nog een half jaar ver. Eerst genieten 
van “Juno” (gemalin van Jupiter), godin van het licht die haar naam aan deze maand gaf...!

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We beginnen juni 
met de feestelijke opening van de Zeelaan op zaterdag 4 
juni. Dat gebeurt in samenwerking met de stad Dinant in 
het thema zomerevenement Saxy Koksijde.”

T-d: “Burgemeester, de zomer staat voor de deur!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Gelukkig 
maar! Traditiegetrouw starten we het zomerseizoen 
met de Garnaalfeesten eind juni en het 
openluchtbad van Oostduinkerke opent weer zijn 
deuren. Maar we kijken van de maand ook uit 
naar de wedstrijden van de Rode Duivels op het 
EK. Hun matchen zijn op groot scherm weer live te 
volgen op het Theaterplein bij het gemeentehuis. 
Iedereen welkom om mee te supporteren. Maar we 
beginnen juni met de feestelijke opening van de 
Zeelaan op zaterdag 4 juni. We verwelkomen die 
dag in het bijzonder burgemeester Richard Fournaux 
van Dinant omwille van onze samenwerking rond 
het zomerevenement Saxy Koksijde. In onze nieuwe 
winkelstraat zullen 15 reuzensaxofoons staan. Adolphe 
Sax, uitvinder van de saxofoon, werd geboren in 
Dinant. Ze kregen er ooit nog bezoek van president 
Clinton, saxofoonliefhebber. Ook burgemeester 
Gerhard Baumgartner van Bad Schallerbach in 
Oostenrijk zal samen met heel wat inwoners én hun 
Marktkappelle aanwezig zijn om 60 jaar jumelage 
en de opening van het nieuwe stuk Zeelaan op te 
luisteren.” (Nvdr: zie bl. 4 en 7)

T-d: “Deze Tij-dingen is getooid met een extra 
katern?”
Burgemeester: “Ja, en wel om een bijzondere 
reden. Dat katern handelt integraal over ons nieuw 
Kunstencentrum Ten Bogaerde op zaterdag 2  
en zondag 3 juli. We willen alle inwoners daar 
verwelkomen! Voor de officiële opening hebben 
alvast minister-president Geert Bourgeois en Vlaams 
minister Ben Weyts hun aanwezigheid bevestigd. 
Een hele eer voor onze gemeente. We hopen dat 
inwoners, tweederesidenten en bezoekers van 
de zomer met gulzige teugen van onze nieuwe 
cultuurparel zullen genieten.”

T-d: “We verloren twee markante figuren in de 
gemeente.”
Burgemeester: “Jammer genoeg. Enerzijds mevrouw 
Maria Vermeulen, de echtgenote van Amandus 
Mang zaliger. Met Maria verliezen we nu een beetje 
de moeder van onze paardenvissers. Mang en Maria 
werden in 1995 in het gemeentehuis ontvangen ter 
gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum. 
Mang werd dan ook als ereburger aangesteld. Maria 
pelde altijd mijn garnaaltjes. Dat kon ze als de beste. 
Ik herinner me nog goed dat ze op een of ander 
feest in een schitterende open koets gingen stappen 
om aan de kijkers voorgesteld te worden. Maar plots 
openden de hemelsluizen zich! Een memorabel 
moment! Anderzijds verliezen we ook mevrouw 

Cécile Mahieu-Velghe, erg gekend in Koksijde-bad. 
Ze was de meter van heel wat verenigingen, o.m. de 
Koksijdse harmonie, brandweer, Neos en ze trakteerde 
de redders van de centrumpost en het Zouavenplein 
dagelijks op verse soep. Samen met haar man was ze 
actief bij de voetbalploeg van KVVC. Cecile had echt 
een hart van goud.” (Nvdr: zie bl. 11 en 29)

T-d: “De studenten moeten nog een even volhouden, 
niet?”
Burgemeester: “Wel, juni is voor onze studenten 
uiteraard dé blokmaand bij uitstek. Onze gemeente 
gaat mee met de trend samen blokken. Daarom 
heeft de bibliotheek voorzieningen voor onze 
studenten genomen. Ze zijn daar welkom om er 
samen te blokken. We wensen hen goeie examens 
toe, zodat ze van fijne zomermaanden kunnen 
genieten.” (Nvdr: zie bl. 9)



Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoekacademie hun werk van het afgelopen 
academiejaar tentoon. De expo’s bieden een mooi overzicht van hun creaties. Iedereen is welkom op de 
vernissages.

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.

•	Middelbare	graad	en	initiatie	volwassenen,	Kapel	
Ster	der	Zee	(Kon.	Baan)

 Vernissage op vrijdag 3 juni om 17.30 u., open op 
zaterdag  
4 en zondag 5 juni van 14 tot 17 u.

•	Lagere	graad,	Kapel	Ster	der	Zee	(Kon.	Baan)
 Vernissage op vrijdag 17 juni om 17.30 u., open op 

zaterdag  
18 en zondag 19 juni, telkens van 14 tot 17 u.

•	Cursisten	hogere	en	specialisatiegraad,	
hoofdgebouw	(Veurnelaan	109)

 Vernissage op vrijdag 24 juni om 19 u., open op 
zaterdag  
25 juni van 14 tot 17 u. / van 16 tot 31 aug. van 14 tot 
16 u.

•	Schilderkunst	van	Monique	Cnockaert,	Frans	Buyse	en	Frans	Leupe	uit	het	atelier	Rita	Vansteenlandt	in	
galerij	Welnis	(toerismekantoor	Astridplein	in	Oostduinkerke-Bad)

 Vernissage op woensdag 22 juni om 19 u., open van 25 juni tot 17 juli tijdens de openingsuren van het 
kantoor

•	Info:	WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,  
www.westhoekacademie.be

Een Kids-ID kost 6,20 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.

Expo’s eindeschooljaar WAK

Kids-ID	tijdig aanvragen!

U hebt een arbeidsongeval gehad? U hebt vragen of u hebt hulp 
nodig? In al die gevallen staat een maatschappelijk werker van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen tot uw dienst.

Zitdagen arbeidsongevallen

De maatschappelijk werkers geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de 
schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving inzake arbeidsongevallen uit.
Ook als de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw 
werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u een beroep op het fonds doen.
In West-Vlaanderen zijn er regelmatig zitdagen van de maatschappelijk werkers in Brugge, Kortrijk en 
Roeselare. U kunt zich moeilijk verplaatsen? Dan kan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek bij u 
thuis.
Info: www.faofat.be, T 02 506 84 72 (Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100 in 1050 Brussel)



Feest:	60	jaar	verbroedering
Koksijde	met	Bad	Schallerbach!
Zestig jaar verbroedering tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Deze unieke 
verjaardag kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom vieren de inwoners van 
Koksijde en Bad Schallerbach feest. In mei 2015, de eigenlijke verjaardag, vond in 
Bad Schallerbach al een eerste verjaardagsfeest plaats. Thans vindt van vrijdag  
3 tot zondag 5 juni vindt het “terugfeest” plaats in Koksijde.

In 1955 kwam de eerste jumelage tot stand tussen 
België en Oostenrijk, en dan nog wel tussen 
Koksijde en Bad Schallerbach! Het was meteen 
ook de eerste en nu de oudste jumelage in 
Europa! Stichters ervan waren de burgemeesters 
Jaak Van Buggenhout en dokter Franz Krammer. 
Zo kort na WO II was het niet evident een 
dergelijke verbroedering te beginnen aangezien 
beide landen in de oorlog uit elkaar vijandige 
kampen kwamen. Niettemin durfde toenmalig 
senator en Koksijds burgemeester Jaak Van 
Buggenhout, die de Europese gedachte hoog in 
het vaandel voerde, deze verbroedering te starten. 
Na een ontmoeting met dokter Franz Krammer, 
burgemeester van Bad Schallerbach, op een 
bijeenkomst in Italië, werden de eerste plannen 
gesmeed. In de loop van 60 jaar verbroedering 
groeide een vriendschapsband in alle lagen 
van de beide bevolkingen. Bad Schallerbach is 
in Koksijde een begrip en wordt door Koksijdse 
gezinnen vaak als reisdoel gekozen. Omgekeerd 
ook!
Luc Deltombe, al 20 jaar voorzitter van de 
jumelagewerkgroep Koksijde: “Het is niet 
voldoende dat enkel de besturen van de 
jumelagegemeenten elkaar ontmoeten, 
de jumelage moet ook werkelijk door de 
bevolking beleefd worden. Want zo worden 
sterke banden en vriendschappen gesmeed. 
Daarom organiseren we al vele jaren culturele 
en toeristische manifetstaties, jeugdkampen, 
sportwedstrijden, uitstappen, enz.”

Feestavond
Een groep van 72 Bad-Schallerbachnaars, vooral 
leden van de harmonie de Marktkapelle, reist 
van 3 tot 5 juni naar Koksijde. De academische 
zitting vindt plaats op vrijdag 3 juni om 20 u. 
in de feestzaal van c.c. Casino Koksijde. Op 
het programma behalve het officieel deel ook 
een ontvangstglas met wachtbordje, Vlaamse 
karbonaden met friet en ijstaart. Muzikant Glenn 
Degeselle luistert de dans- en feestavond op.
De deelnameprijs bedraagt 15 euro, over te 
schrijven op rek. nr. IBAN BE85 1460 5535 4706 van 
jumelagecomité. Het betalingsbewijs geldt als 
inschrijving.

Volle zaterdag
Op zaterdag 4 juni begint het programma om 10.30 u. 
met een fortenbouw op het strand. Wie wil meedoen 
neme contact op met de organisatie. Om 11.30 u. 
volgt het aperitief op het strand. In de namiddag is er 

ook nog een smoefeltocht te voet. Zaterdagavond zal 
de Marktkapelle de feestelijkheden in het kader van 
de opening van de vernieuwde Zeelaan opluisteren. 
Zie daarvoor het artikel op bl.4.
Info: voorzitter Luc Deltombe van jumelagecomité 
Koksijde, 058 52 06 09 / secretaris jumelagecomité 
Greta Cambier, 058 52 04 61, gcambier@telenet.be.

De jumelage in 1955 tijdens een bezoek aan het bedrijf 
Maes Rommens. V.l.n.r. 1ste schepen Gaston Deramoudt, 
Julien Priem, mevr. Van Buggenhout, Hofrat Friedrich 
Leichner, burgemeester-senator Jaak Van Buggenhout, 
mevr. Christine Leichner, de h. Maes, kuuroorddirecteur Adolf 
Wolf, burgemeester dr. Franz Krammer, secretaris Germain 
Vandenberghe, Jose Ubleis, hotelier Franz Weninger, ir. Louis 
Delheye en Achiel Derck.

In september 1986 fietsten 16 moedige wielertoeristen van 
WTC Koksijde in 7 dagen van Koksijde naar Bad Schallerbach 
(1 .200 km): Julien De Craene, Theofiel Deleeuw, Jean-Pierre 
Gilis, Jean-Pierre Lemiere, Flor Liekens, Gilbert Pauwels, Pol 
Pauwels, Jean-Claude Petit, Eric Rgheere, Gilbert Ranson, 
André Reynaert, Alain Steverlinck, Jean-Pierre Thery, Nathalie 
Trentesaux, Robert Van Imschoot en Frans Wauters.



Thema in juni: verfilmde boeken

Van de bib naar de festivalweide

Studeren in de bib

Zomerse boekenverkoop

Wat is beter: boek of film? In juni maak je zelf de keuze. Ontdek in 
de bib het originele boek én de film die erop gebaseerd is. De ene 
keer volgt de film het boek bijna tot op de letter, denk maar aan 
de Harry Potter en The Hunger Games-series. In andere gevallen 
zijn boek en film nauwelijks te vergelijken. Wist je dat de klassieker 
Apocalypse now (1979) van Francis Ford Coppola gebaseerd is op 
Hart der duisternis (1899) van Joseph Conrad. Maar in plaats van 
het Belgisch-Congo van 19de eeuw speelt de film zich af tijdens 
de Vietnamoorlog. Toch baden zowel boek als film in dezelfde 
beklemmende sfeer, krijgen de hoofdpersonages te maken met 
hetzelfde meedogenloze klimaat, en heerst er een spanning die 
toeneemt naarmate men dieper doordringt in de jungle.

Een andere aanrader is De wildernis in (1996) van John Krakauer dat in 2007 schitterend werd verfilmd 
tot Into the wild door Sean Penn. In dit waargebeurde verhaal verlaat een jongeman zijn luxeleventje en 
vertrekt naar de wildernis van Alaska.

Zomer in bib! Binnenkort schiet het festivalseizoen in 
Vlaanderen weer uit de startblokken. Jong en oud kunnen 
een hele zomer lang genieten van verschillende artiesten 
op de vele podia. De bibliotheek laat je nu al in de sfeer 
komen met een selectie boeken, cd’s en dvd’s. Het boek 
Rock Werchter: sinds 1975 van Jan Delvaux is zeker een 
aanrader. Verrassende verhalen en prachtige foto’s..!
Op het podium staat van de zomer Paul McCartney. Deze 
ex-beatle brengt nog steeds veel mensen in vervoering. 
Lees zeker zijn biografie McCartney of luister naar zijn 
recentste plaat New. Ook andere festivals en artiesten 
komen aan bod. Ontdek ze in de bib en je start goed 
voorbereid de festivalzomer.

Heb je nood aan een stille studieplek? Ben je 
thuis te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit 
het samen studeren met anderen? Kom dan 
blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje 
en je kan er gebruik maken van de gratis wifi. 
Nog tot 23 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.

Op zaterdag 18 juni is er in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek een boekenverkoop van thrillers, 
(ont)spannende en romantische verhalen voor thuis en op reis. Kom eens snuisteren in de boeken die aan 
democratische prijzen aangeboden worden. Van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.
Op zondag 19 juni staat de bib vanaf 10 u. voor ’t Oud Schooltje in de Kerkstraat met een boekenstand op 
de rommelmarkt in Koksijde-Dorp: tijdschriften, jeugdboeken, romans en informatieve boeken aan een zacht 
prijsje.



Gedaanteverwisseling in de bib!
Na twee weken sluiting in april wegens herinrichting 
van de boekenafdeling vond op zaterdag 23 
april de plechtige heropening van de vernieuwde 
afdeling plaats. Het is een aantrekkelijke gedaante-
verwisseling. Het geheel is opener en luchtiger maar 
toch rustig dankzij het sober gehouden kleurenpalet. 
Inkijken tot in de verste hoek is nu mogelijk.

Bij het binnenkomen valt de ronde nieuwe infobalie 
onmiddellijk op. Een medewerker is steeds in de 
buurt.
De speelse ingerichte babyhoek is kleurrijk versierd 
met een mooi geschilderde uilenboom. Met de 
upside down-stoelen kan je zelf bepalen hoe je 
zit, hoog, laag of schrijlings als op een paard. 
In de loungehoek staan I-pads op moderne 
tafeltjes. Blikvangers bij het binnenkomen zijn de 
moderne uitleentoestellen. Aan één en hetzelfde 
toestel kan je materialen lenen en betalen voor 
kopieën, lidmaatschap enz. In het leescafé ben 
je omgeven door groen om er in gemakkelijke 
zetels de krant te lezen. Voor studenten is er nu 
een extra studeerruimte. De informatieve boeken 
staan in rekken aan de raamzijde. De nieuwe 
fluo boekensteunen geven het geheel een fris en 
modern uitzicht. Ze laten de bib-medewerkers toe 
om nog meer aanspreekbaar te zijn. De bezoekers 
en gebruikers zijn heel enthousiast over het resultaat.

Nieuwe gidsen in het abdijmuseum
Met een receptie bedankte het gemeentebestuur op 13 april de gidsen van het Abdijmuseum voor hun 
jarenlange inzet. Ook de nieuwe gidsen kregen een warm welkom. 

Kinderburgemeester Maïté Vanhee was heel trots 
de eveneens heringerichte jeugdafdeling van 
de bibliotheek plechtig voor geopend te mogen 
verklaren!

In aanwezigheid van burgemeester en collega’s 
schepenen knipt schepen Rita Gantois van 
Cultuur en Erfgoed het lint voor heropening van 
de heringerichte boekenafdeling.

Een groot deel van de gidsen van het Abdijmuseum 
Ten Duinen met het museumteam en schepen van 
Cultuur Rita Gantois.

Enkele nieuwe gidsen van het abdijmuseum, v.l.n.r. 
Ludwig Flament, Marc Coppens, André Baert en An 
Vandermeersch, met schepen Rita Gantois van Cultuur 
en directeur Dirk Vanclooster. Ontbreken op de foto: 
Marleen Roymans, Joris Surmont en Joris De Snoeck



Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van 
de laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram 
en Pinterest. Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van zowel inwoners, tweederesidenten als 
toeristen fleuren onze pagina’s keer op keer op.

Volg ons, deel ons, like ons..!

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

  www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde

  www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde

  www.youtube.com/gemeentekoksijde 



Maria van Mangs van herberg
De Zoete Inval overleden

Maria Vermeulen werd geboren in Oostduinkerke op 4 oktober 
1924, in het gezin van Karel Vermeulen (°1885) en van Zenobie 
Geldhof (°1891). Net zoals haar latere echtgenoot Amandus 
Vanbillemont stamde ze uit een vissersfamilie. Van IJslandvaarders 
tot de lange omvaart, ze ontbraken niet bij de Vanbillemonts en de 
Vermeulens.
Op 20 oktober 1945 trad Maria in het huwelijk met Amandus 
Vanbillemont, en samen begonnen ze de uitbating van de 
volksherberg De Zoete Inval. Mang was jarenlang voerman met 
paard en kar, en kolenhandelaar, maar in 1949 borrelde de liefde 
voor de zee weer op. Hij verwierf het vistuig van Pier Niville, ging 
in de leer bij Bruno Depotter en werd paardenvisser. Mang en 
Maria kregen zoon Roland en dochter Cecile, die op hun beurt 
zorgden voor acht kleinkinderen. Hun stam telt heden ook al twaalf 
achterkleinkinderen.

Thuisgevoel
Door de jaren heen zou Mang een echte toeristische 
ambassadeur van Oostduinkerke worden. Met de schee, karte 
en paard trok hij naar de Belgische Weken en Jaarbeurzen 
te Düsseldorf, Essen, Mönchen-Gladbach, Münster, Rijsel… De 
wereldpers en kunstenaars zochten hem op. Zijn echtgenote 
Maria was daarbij immer van onschatbare waarde. Geen moeite 
was haar te veel om journalisten, cineasten en kunstenaars in de 
eenvoudige maar warme herberg als een gulhartige gastvrouw 
en moeder te ontvangen, en hen een thuisgevoel te bezorgen. 
Zonder franjes of extraatjes, maar tussen de koppen van zeewolf en 
zeeduivel aan de muren en de simpele genoegens van elke dag.

Vloedgolf rijke eenvoud
Ondanks al die prominente belangstelling bleven Mang en Maria altijd gewoon Mang en Maria: 
bescheiden, vriendelijk, joviaal en goedlachs. Want zij waren er in de eerste plaats voor hun ontelbare 
klanten die van heinde en verre halt hielden aan ’t café in den draai. Om er met vrienden, zij het lokalen of 
toeristen, een goed glas te drinken, te luisteren naar de onverkwikkelijke verhalen van vissers en kruwers, om 
er zich te koesteren aan de toogwarmte bij Maria die voor iedereen een goed woord had, om er te pulken 
aan een gedroogde wijting of een poosje gernoars, … Hoeveel kilo garnalen zou Maria in haar lang leven 
getrokken hebben..? Zoveel als de zee diep is..? Niet voor niets werd Mang in oktober 1995 ereburger van 
Koksijde, en was Maria sedert de stichting in 1967 meter van De Orde van de Paardenvisser. Inderdaad 
zoals in het gedicht Ruiter van de zee over Amandus te lezen staat: De Zoete Inval thuis: ambassade van de 
Groendijk, met Maria zijn vorstin, vloedgolf rijke eenvoud.

Drie generaties
Na 36 jaar tapkast lieten Mang en Maria de herberg over aan zoon Roland, in een vorig leven zeevisser en 
als herbergier ook paardenvisser. Het was een zware klap voor Maria toen haar echtgenoot op 5 december 
2001 op 79-jarige leeftijd onverwacht thuis overleed. Maar ze hield zich kranig en vond steun bij familie en 
de vele vrienden. Zo bereikte ze een hoge leeftijd en werd ze zelf een (jammer genoeg) ongeschreven boek.
Met kleinzoon Xavier en echtgenote Valerie is inmiddels al de derde generatie Vanbillemont paardenvisser-
herbergier van De Zoete Inval.
De uitvaart van Maria van Mangs vond onder groot medeleven van de bevolking plaats op dinsdag 17 mei 
in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke gevolgd door de teraardebestelling.
Aan de familie biedt het gemeentebestuur bij het overlijden van de geliefde Maria bij deze zijn oprechte 
gevoelens van deelneming aan.

Op 91-jarige leeftijd overleed op dinsdag 10 mei in het rust en verzorgingstehuis Ten Anker in Nieuwpoort 
mevrouw Maria Vermeulen, wijd en zijd beter gekend als Maria van Mangs. Haar naam zal voor immer 
verbonden blijven aan de volksherberg De Zoete Inval die ze samen met haar echtgenoot-paardenvisser 
Amandus Vanbillemont 36 jaar lang uitbaatte, in de bocht van de Nieuwpoortsteenweg op Groenendijk in 
Oostduinkerke, op een boogscheut van de watertoren.

Maria Vermeulen ofte Maria van Mangs, 
overleden op 91-jarige leeftijd.



Verdienstelijke studie over de
Zoeaven	in	Koksijde en regio in WO I
Van de hand van Michel Piérart verscheen recent het werk Koksijde en de Zoeaven, 1915-1916 i.s.m. de 
gemeentelijke archiefcommissie. Het boek beschrijft het 14 maanden durend verblijf van de Zoeaven die 
Koksijde als hun “tijdelijke thuis” beschouwden en die hun leven veil hadden voor het laatste stukje vrije 
België dat niet eens van hen was. Een verdienstelijke studie die de lezer vertrouwd maakt met die vreemde 
kornuiten in hun rare kleren waarover tot op heden eigenlijk weinig geweten was.

De Zoeaven waren eenheden van het Franse 
koloniale leger (opgericht 1830). Het 1ste en 4de 
regiment die tijdens WO I in Koksijde verbleven, 
kwamen uit Algerije en Tunesië. Ze droegen een 
uitbundig uniform: rode ballonbroek, blauwe jas en 
de rode chéchia (muts) met kwast. De regimenten 
bestonden vooral uit vrijwilligers: hoogopgeleiden, 
arbeiders, brouwers, bakkers, muzikanten en 
voddenrapers vochten zij aan zij, ongeacht hun 
sociale achtergrond. Ze gaven zonder aarzelen hun 
leven voor hun makkers, dikwijls in de meest penibele 
omstandigheden.

Monument
Op pinkstermaandag 21 mei 1934 onthulde 
burgemeester Houtsaeger het Monument voor 
de Zoeaven, ter ere van alle Zoeaven die in WO I 
op Belgische bodem sneuvelden. Het monument 
is een ontwerp van de Franse architect René 
Clozier. Sindsdien wordt in Koksijde elk jaar op 
Pinkstermaandag hulde aan de Zoeaven gebracht.

Bijzondere plaatsen
In zijn boek laat Michel Piérart architect René Clozier, 
sergeant in het 1ste Zoeavenregiment, aan het woord. 
Aldus vertelt Clozier over het verblijf van de Zoeaven 
in onze gemeente. Hij neemt de lezer mee naar o.a. 
de villa’s Zonnig Hoekje/Ravensteen, Quand-Même, 
Marie-Henriette, het Rozenhof, kamp Bador en andere 
plekjes. Veel van die plaatsen en gebouwen zijn tot 
vandaag bewaard gebleven. In de publicatie zijn ook 
twee wandelingen opgenomen met aandacht voor 
de bijzondere plaatsen.

Ook andere gemeenten in onze regio komen aan 
bod: Nieuwpoort, Veurne, Lombardsijde…

Auteur
Schrijver Michel Piérart is geboren in Wallonië, maar 
woont al jaren in Koksijde. Hij is gepassioneerd door 
de geschiedenis van Koksijde, vooral tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Zijn grootvader Oswald Michotte stond 
als protestantse aalmoezenier zijn landgenoten 
bij in WO I. Joseph Frans Van Hove, grootvader van 
zijn echtgenote, vocht in de loopgraven van de 
IJzer. De herinnering aan beide personen indachtig 
verzamelt Michel Piérart teksten uit gekende bronnen 
maar ook uit onuitgegeven materiaal, zoals het 
oorlogsdagboek van generaal Hély d’Oissel, die 
tijdens de Grote Oorlog in Koksijde en Oostduinkerke 
verbleef.
De Grote Oorlog blijft dus schrijvers inspireren en ook 
Michel wil zijn kennis en verzameling graag delen met 
het bredere publiek.

Fiche
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten, 
documenten enz. uit die tijd. Verschillende archivalia 
worden zelfs voor het eerst gepubliceerd. Een 
aanrader voor iedereen die zich interesseert voor WO I 
en/of de geschiedenis van Koksijde-Oostduinkerke.
Koksijde en de Zoeaven 1915-1916 is uitgegeven 
door de gemeentelijke archiefcommissie. Zowel 
de Nederlandstalige als de Franstalige versie zijn 
te verkrijgen in het gemeentearchief, Zeelaan 303 
(verdieping -1). Prijs 12 euro.

Rechts Michel Piérart, auteur van het nieuwe boek “Koksijde en de Zoeaven 1915-1916”.



Vanaf 25 juni in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

De engelen van de zee
door Stephan Vanfleteren

Boek Onze vissers

“Kwetsbare jongeren van zes tot zestien jaar kunnen terecht 
in het Koninklijk Werk IBIS in Bredene. Deze maritieme school 
biedt hen een thuishaven waar structuur en menselijke warmte 
vooropstaan in de geest van de aloude maritieme traditie, die 
naar een moderne context vertaald wordt. De IBIS werd begin 
vorige eeuw gesticht door Albert I om het lot van de arme en vaak 
verwaarloosde weeskinderen uit de lagere sociale klasse van 
vissersfamilies op te vangen. Fotograaf Stephan Vanfleteren keek in 
de pure ogen van deze hedendaagse engelen en portretteerde 
hen, verpakt in hun prachtige traditionele zeemanskostuumpjes. 
Een aandoenlijke blik op kwetsbare jongeren die zorgzaam 
begeleid worden naar een horizon waar ieder kind recht op heeft.” 
(Stephan Vanfleteren - februari 2016). 
Open tijdens de openingsuren van het museum, ticket inbegrepen 
in toegangsticket, gratis voor Koksijdenaars.

Stoer
De engelen van de zee is het eerste deel van het tweeluik Stoer 
waarin het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op zoek gaat naar 
het DNA van de visser. In 2017 wordt de gelaagdheid van de 
visserij verder uitgediept. De grenzen van dit brede begrip worden 
afgetast, zo verruimt de horizon.

De visserij in ons land is in volle evolutie. Veel van de typische 
zeevisserscultuur is aan het verdwijnen. Dit boek wil het 
verleden, het erfgoed en de immateriële aspecten van de 
visserscultuur vastleggen en eren. Met tientallen historische 
ongeziene foto’s, objecten en een selectie van de beste foto’s 
die ooit van Belgische vissers gemaakt werden.
Martin Heylen levert een tekstbijdrage aan het boek met een 
portret van zijn belevenissen bij de Belgische zeevissers.
Daarnaast wordt het boek doorspekt met quotes uit de typische 
visserstaal. Het boek bevat een audio-cd met daarop een 
aantal klassieke zeemansliederen gebracht door hedendaagse 
muzikanten, onder wie Roland Van Campenhout. Exclusief in 
het NAVIGO-museum en op de website van de uitgever zullen 
exemplaren te koop zijn met de unieke vissersliederen op een 
vinylplaatje.
Technische specificaties: hardcover met audio-cd of vinyl-plaat, 
formaat: 21 x 14,50 cm, 416 bladzijden, prijs 39,50 euro, ISBN 978 
94 9208 165 0
Info: www.navigomuseum.be

Van 25 juni tot 20 november toont Stephan Vanfleteren zijn Engelen van de zee in het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum in Oostduinkerke. Deze bijzondere portretreeks toont kinderen die vandaag de maritieme 
opleiding volgen bij Koninklijk Werk IBIS.

Bij deze expocyclus hoort ook het boek Onze vissers. Het DNA van 
de Vlaamse zeebonk, met bijdragen van o.a. Ineke Steevens, 
Martin Heylen, e.a. De uitgave gebeurt in samenwerking 
met de provincie West-Vlaanderen en Uitgeverij Kannibaal/
Hannibal.

(foto: Ibis_Noah_Peere_stnr2289_ 
pers-®STEPHANVANFLETEREN)



Politie Westkust onderwijst asielzoekers

Opendeur Vrienden der Blinden

Sinds begin april geeft wijkinspecteur Danny Vieren theoretische verkeerslessen in het asielcentrum. Hij leert 
de bewoners hoe ze zich als goede voetganger en fietser in het verkeer kunnen begeven. De basisprincipes 
worden overlopen zoals de plaats op de openbare weg, de betekenis van de verkeersborden, de 
voorrangsregels, gevaarlijke situaties en de vereisten waaraan een correct uitgeruste fiets moet voldoen. 
Bewoners die zelf de fiets op willen moeten eerst een aantal bekwaamheids– en behendigheidsproeven 
uitvoeren op een aangelegd parcours in het centrum.

Het Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden 
opent weer zijn deuren voor het grote publiek. Op 
zaterdag 25 juni om 11 u. begint De Bree Veertiene 
de opendeurdag met een aperitiefconcert. 
Doorlopend zijn er demonstraties op het 
oefenparcours en een wedstrijd voor de dopjesactie. 
Durft u zich, geblinddoekt, door de honden laten 
leiden doorheen de oefenomloop? Om 15 u. is er 
een demonstratie van gehoorzaamheid en om 14 en 
16 u. tonen de politiehonden hun kunnen. Voor de 
kids is er een springkasteel. Een bar, een frietmobiel, 
een dessertbuffet en een infostand van Versele-Laga 
fleuren het pleidingscentrum op.
Info: H. Noterdaemestraat 1, info@riendenderblinden.
be, www.vriendenderblinden.be, 058 53 33 00

Hoe voorkom ik fietsdiefstal?

1.  Doe uw fiets altijd op slot, ook al is het maar voor even. 
Maak uw fietskader en indien mogelijk ook een wiel bij 
voorkeur vast aan een vast voorwerp. Best het achterwiel 
gezien dit moeilijker te demonteren is.

 Kies voor een U-slot of beugelslot. Het biedt meer weerstand 
aan een professionele dief die vlug en discreet te werk gaat. 
Met een U-slot geeft hij sneller op want hij is meer dan een 
paar minuten bezig.

 Leg uw slot niet op de grond of op een rand. Het slot kan 
dan immers gemakkelijker met een hamer gebroken 
worden.

 Richt het sleutelgat van het slot zoveel mogelijk naar 
beneden om het dieven moeilijker te maken.

2.  Vermijd moeilijk zichtbare en verlaten plaatsen. De kans dat dieven hier betrapt worden is miniem.
3.  Verwijder onderdelen die dieven makkelijk van uw fiets kunnen afhalen: een zadel met snelspanner, 

kilometerteller, batterijlichten, kinderzitje, fietstassen.
4.  Laat uw rijksregisternummer in het fietskader graveren: na afspraak met jens.mares@koksijde.be of 
058 53 34 95. In de zomer is fietsgraveren mogelijk op verschillende locaties al naargelang het weer.

Wat doen als uw fiets toch gestolen wordt?
Altijd aangeven bij de politie. Zorg er voor dat u uw fiets gedetailleerd kan beschrijven (kleur, merk, type). 
Als uw fiets geregistreerd is, breng dan zeker ook het registratienummer mee. Als uw fiets teruggevonden is, 
wordt u hiervan door de politie verwittigd. Gevonden fietsen worden drie maanden in de garage van de 
politie in Koksijde gestald.

De meeste fietsdiefstallen gebeuren in juni, juli en augustus. In 2015 werden 208 fietsen gestolen in de 
PZ Westkust waarvan liefst 127 tijdens deze drie zomermaanden. Om te vermijden biedt de PZ Westkust 
onderstaande tips.



JCI Veurne-Westkust zoekt 2.000 
vrienden voor ontbijt op het strand

JCI Veurne-Westkust vond de geschikte plaats aan het 
openluchtzwembad op het strand van Oostduinkerke. De 
gemeente Koksijde levert de nodige logistieke steun om 
een 1 km lange tafel te plaatsen voor liefst tweeduizend 
personen die op vaderdag 12 juni samen willen ontbijten. De 
ontbijtzakjes zullen gevuld worden met allerlei dagvers lekkers 
zoals ontbijtkoeken, beleg en drankjes. Voor de kinderen is er 
een speciale versie. Iedereen is welkom om nieuwe vrienden 
te maken en te genieten van een ontbijt met de voeten in het 
zand. Voor randanimatie is gezorgd.
De prijs bij voorinschrijving via de website is 5 euro voor 
volwassenen en 4 euro voor kinderen. Inschrijven via 
www.dagvandevriendschap.be.

Koksijde	tekent	charter
Geletterde gemeente
Naar aanleiding van een kwarteeuw basiseducatie lanceerden 
de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Centra voor 
Basiseducatie samen de actie Werken aan geletterdheid loont! Een 
belangrijk onderdeel van de actie is het charter Geletterde gemeente.

Op woensdag 11 mei werden afgevaardigden van alle 
West-Vlaamse gemeenten die een geletterde gemeente 
willen zijn in het provinciaal Hof in Brugge ontvangen. In 
aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits van Onderwijs ondertekenden ze de verbintenis 
die in een charter is beschreven. Voor ons was schepen 
Lander Van Hove van Onderwijs van de partij.
De actie werd op het getouw gezet na de jammerlijke 
vaststelling dat 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen 
laaggeletterd is. Daar wil onze provincie alvast 
iets aan doen door te werken aan o.m. volgende 
aandachtspunten:
-  inwoners op een duidelijke en begrijpbare manier 

informeren
-  inwoners in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands 

bedienen
-  werk maken van een toegankelijk cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid voor laaggeletterden
-  laaggeletterden ondersteunen om ook een beroep te doen op digitale dienstverlening
-  duidelijke bewegwijzering op straat, in onze diensten en lokalen plaatsen
-  ontmoetingen van inwoners stimuleren om sociale netwerken te vergroten en het Nederlands te 

verbeteren
-  het Centrum voor Basiseducatie stimuleren in zijn werking om de laaggeletterdheid te doen dalen. 

Voorbeelden: lokalen ter beschikking stellen, helpen bij promotie, onderwijs en vorming voor 
laaggeletterden, (project)subsidiëring voorzien... 

Op zondag 12 juni pakt JCI Veurne-Westkust in het kader van 
de Dag van de Vriendschap weer uit met een reuzenontbijt 
op het strand van Oostduinkerke. Tien jaar geleden, in 2006 
namen daar tweeduizend personen aan deel!



Het ongemak van hitte kan beperkt worden door 
aandacht te schenken aan de volgende punten.
Drink voldoende – Drink genoeg, ook al hebt u 
geen dorst. U drinkt te weinig als u minder plast 
dan gebruikelijk of als de urine donker van 
kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht 
verliest door transpiratie. Matig het gebruik van 
alcohol.
Tip: zorg dat u altijd een flesje water bij hebt, zeker 
als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
Houd uzelf koel - Draag dunne kleding. Blijf in de 
schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de 
middag (tussen 12 en 16 u.).
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 uw 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 het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten 
koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.
Wat als u zich niet goed voelt?
-  Verwittig dadelijk de huisarts of de arts van wacht
-  Bel dadellijk 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
In de zomerperiode zijn veel mensen met vakantie. 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 je te bellen. 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 
(Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34).

Preventieve maatregelen en tips

Help, een hittegolf..!

Samen	Zingen	met	Filip	Piens
Het project Samen Zorgen van het Sociaal 
Huis organiseert op donderdag 23 juni 
van 14 tot 17 u. in zaal de Witte Burg in 
Oostduinkerke de 2de editie van het 
zangspektakel Samen Zingen. Dat houdt 
iedereen jong van hart en geest!

Zanger-muzikant Filip Piens zorgt voor een ongelooflijke ambiance, boordevol 
afwisseling: bekende meezingers van toen en nu (tekstboekje voor 
iedereen), humor, danspasjes…  Filip speelt alles wat je vraagt. Kom naar 
deze fantastische zangnamiddag, een aanrader voor liefhebbers van echte 
ambiance, en beleef het plezier van samen zingen met andere senioren.
Toegang: 2 euro (drankje incl.), inschrijven bij katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. Met steun van de provincie.

met de steun van



Samen	Zingen	met	Filip	Piens

Familiemaal	voor	Cross	to	Romania

Wedstrijd in het kader van onderzoek dikkedarmkanker

Koksijde	wint	duel	met Bredene

Maart was de internationale maand tegen 
dikkedarmkanker. In Noord-West-Vlaanderen ging 
de actie niet ongemerkt voorbij. Naast de vele 
infosessies, namen zes gemeentes het tegen elkaar 
op in een uitdaging: Koksijde tegen Bredene, Gistel 
tegen Koekelare en Middelkerke tegen Ichtegem.
Koksijde en Bredene streden met de Art-challenge 
voor het mooiste kunstwerk met WC-attributen. 
Bredene maakte een prachtig kunstwerk om 
de inwoners over het bevolkingsonderzoek te 
informeren. Het was een moeilijke beslissing, maar 

Koksijde werd 
met de Flush, 
gemaakt met 
3.782 vellen 
toiletpapier 
gemaakt door de WAK i.s.m. de technische dienst, als winnaar 
uitgeroepen. Woensdag 20 april overhandigde organisator Logo 
Brugge-Oostende de trofeeën.
Bij de overhandiging van de trofeeën, konden alle aanwezigen 
eveneens een bezoekje brengen aan de reuzedikkedarm van de 
Stichting tegen Kanker.
Het bevolkingsonderzoek kan dikkedarmkanker vroeg opsporen en in 
Vlaanderen tot 400 sterfgevallen per jaar voorkomen.
Info: www.bevolkingsonderzoek.be.

Deze organisatie, die voornamelijk leden telt uit 
onze eigen gemeente en uit buurgemeente De 
Panne, reist al ruim twee decennia elk jaar met 
een konvooi hulpgoederen naar 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 Vlaamse Overheid organiseert sinds oktober 2013 een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 
Alle mannen en vrouwen van 56 tot 74 jaar ontvangen hiervoor tweejaarlijks een brief en stoelgangtest. 
Het onderzoek wordt o.m. via de campagne De Pot Op bekendgemaakt. Deze campagne ging gepaard 
met een uitdaging tussen telkens twee gemeenten. Onze gemeente nam deel… en won!

De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 12 juni vanaf 11.30 u. in zaal Witte Burg in 
Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking in Roemenië.

Links Lode Demey, medewerker van de gemeentelijke 
Westhoekacademie, die Koksijde vertegenwoordigde 
op de proclamatie en de prijs in ontvangst nam.

De Flush, een installatie met 3.782 vellen toiletpapier 
waarmee Koksijde het “duel” met Bredene won.

De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania.



Cursisten natuurgids op stap in Ter Yde
Boswachter Guy Vileyn trok dit voorjaar dwars door het natuurgebied Ter Yde met de cursisten natuurgids en 
toonde o.a. hoe driehoeksmeetkunde ook bij natuurbeheer van pas komt. Op de foto, van links naar rechts: 
Michel Devleeschouwer, Dirk Kesteloot, 
Sharon Kesteloot, Lut Vanholme, Geert 
Martens, Guy Villeyn, Karel Famaey, 
Nathalie Haentjens, Dominique 
Temmerman, Ingrid Huysmans, 
Thomas De Visscher, Nancy Dondeyne, 
Kris Boydens, Benny Devriendt en 
Nicole Hamers. Andere cursisten 
(niet op de foto) zijn Rudy Balcaen, 
Hilde Busschaert, Aäron Fabrice de 
Kisangani, Ingrid Jonckheere, Marjan 
Janssens, Hilde Plasman, Catherine 
Sergooris, Sylviane Vanlierde, Sabine 
Deschoolmeester, Erna De Baenst, 
Stefaan Feys, Christine Goessens, Jens 
Goudeseune en Luc Vandamme.

Elke dinsdag in juli en augustus

Kinderen	baas	in	het Duinenhuis

Zeepjes en zeepketting – Op dinsdag 5 en 19 
juli, en 9 augustus (14 tot 16 u.). Hoe maak je met 
natuurlijke ingrediënten op een eenvoudige manier 
huid- en milieuverantwoorde zepen? Je kinderen 
vertellen het je na deze workshop. Lesgever is 
Erika Leuridan. Prijs 9 euro, incl. 5 zeepjes 
(max. 10 deelnemers).

Bruisende badgenoegens 
– Op dinsdag 12 juli, 2 en 
16 augustus (14 tot 16 
u.). Bruisende badballen 
maken in zelfgekozen 
vormpjes en flesjes vullen 
met zelfgekozen geurtjes en 
kleurtjes badzout. Ze leren 
de kinderen over kleurstoffen 
uit klei, mineralen of planten 

en ontdekken ze geurtjes van essentiële oliën of 
fruitextracten. Lesgever is Erika Leuridan. Prijs 9 euro, 
incl. 3 badballen en flesje badzeezout (max. 10 
deelnemers).
Steeknettenrace – Op dinsdag 12 juli of 9 augustus 
van 10 tot 12 u. Laat je kinderen hun laarzen 
aantrekken en de natuur aan zee beleven. Ze 
trotseren de zwinnetjes en muien met hun steeknet 
en een natuurgids helpt hen bij het determineren 
van hun schelpen, visjes en andere zeevondsten. 
Een spannende steeknettenrace sluit deze 
boeiende activiteit af. Prijs 2 euro.
Survival in de duinen – Op dinsdag 19 juli en 16 

augustus van 10 tot 12 u. Je 
kinderen gaan met kompas 
en een map op weg door 
de duinen. Onderweg leren 
ze codetaal en krijgen ze 
opdrachtjes terwijl ze zoeken 
naar kriebelbeestjes en 
planten. Op het einde zetten 
ze een tattoo van stinkende 
gouwe (mo gow zeg!). Prijs 2 
euro.
Expeditie golfbreker – Op dinsdag 26 juli van 10 
tot 12 u. (afspraak Ster der Zee, strandhoofd). Wat 
op het strand leeg of dood aanspoelt, zien ze hier 
levend en wel in hun eigen stekje: krabben, mossels, 
slakjes, wieren, zeesterren, kleine garnaaltjes en 
zeeanemonen. Hoe overleven ze hier tijdens het 
spel van eb en vloed? De natuurgids geeft uitleg. 
Prijs 2 euro.
Waterraketten maken - Op dinsdag 26 juli van 
14 tot 16.30 u. Terwijl je kinderen de raket knutselen, 
leren ze dat de scherpe vorm de luchtweerstand 
zo laag mogelijk houdt en de vinnen ervoor 
zorgen dat de raket niet onbeheerst om zijn as 
gaat draaien, maar bestuurbaar wordt. Bij de 
testvlucht gaan sommige tot 30 meter hoog. De 
nodige energie om de raket aan te drijven halen 
ze uit… kraantjeswater. Lesgevers zijn leden van de 
Sterrenjutters. Prijs 4 euro, incl. waterraket.

Van de zomer gaan 8 tot 14-jarigen in het Duinenhuis aan de slag met natuurlijke producten of zoeken 
ze buiten naar avontuur en kennis. Voor elk wat wils. Het aantal plaatsen is altijd beperkt. Schrijf je kind zo 
snel mogelijk in. Ten laatste op donderdag voorafgaand aan de workshop via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.



1. Diverse themawandelingen
A)	Midzomerwandeling	op vrijdag 24 juni om 20 u. 
met gids Marjan Janssens, start op Elisabethplein.
De zon op zijn hoogst, de natuur in de 
Schipgatduinen op zijn mooist. Naar oeroude 
gewoonte wordt de langste dag van het jaar 
dansend voltooid. Onder leiding van Rika 
Vandevenne wordt op het dakterras van het 
Duinenhuis de zon bedankt, de maan gegroet en 
de zomer gevierd. Als afsluiter genieten van een 
drankje en van de zonsondergang in zee. 
Prijs 2 euro (incl. drankje), max. 25 deelnemers. 
Inschrijven 058 52 48 17, 0499 69 17 15, 
duinenhuis@koksijde.be, 
B)	Begeleide	zomeravondwandelingen (ca. 2 uur) 
in de Schipgatduinen op 2 en 16 juli om 20 u. of op 
13 en 27 aug om 19 u., start op het Elisabethplein, 
einde op het dakterras van het Duinenhuis. 
Inschrijven dienst Toerisme, T 058 51 29 10.
C)	Beheerwandeling	in de Oostvoorduinen op 
9 juli en 20 aug. om 14 u.
D)	Dwars	door	de	duinen van de Doornpanne 
naar de Schipgatduinen en terug (gids N/F) op 
25 juli, 8 of 22 aug. om 13.45 u. Drie uur mix 
van natuur en cultuur. Bij de start aan de 
Doornpanne uitleg over waterwinning in de duinen. 
Achtereenvolgens door de Doornpanne, Hoge 
Blekker (met villawijk) en Schipgatduinen tot aan 
het strand. In het Duinenhuis genieten van een 
drankje op het unieke dakterras. Inschrijven ter 
plaatse, 1 euro (drankje in), info 058 53 38 33.

2. Expo 100 kindervragen over de zee - Waar 
komt al dat zand vandaan? Zitten er haaien in de 
Noordzee? Boeiende mix van foto’s, tekeningen 
en teksten. Ideale ontdekkingstocht voor jonge 
curieuzeneuzen maar ook voor ouderen. Van 4 juli 
tot 26 aug., elke werkdag van 10.30 tot 12 u. en van 
13 tot 16.30 u. (niet op feestdagen). Gratis toegang.

3. Soirée aan zee - Elke donderdagavond in juli 
(niet op 21, wel op 22 juli) en augustus op het 
unieke dakterras met familie of vrienden genieten 
van de zonsondergang met een drankje en 

versnapering. Gratis (20-22 u.), drank betalend. 
Beperkt aantal plaatsen. Mogelijkheid om vanaf 
22 u. bij helder weer de sterrenwacht Sterrenjutter 
te bezoeken.

4. Yoga op het dak van de duinen – Word één met 
de natuurelementen in de Schipgatduinen. Start 
uw dag met yogalessen, zowel voor beginners als 
mensen met ervaring. Op 4, 6, 7, 18 en 20 juli en 1, 
3, 4, 8, 10 en 11 augustus (9.30-10.30 u.). Begeleider 
is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yogalerares, 
6 euro per sessie. Beperkt aantal plaatsen. Vooraf 
inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 / 
6 euro per les.

5. Vegetarische zomerkookles - Op woensdag 
6 juli om 19 u. Bereid een volwaardige 
vegetarische maaltijd, leer koken met typische 
(of vergeten) zomeringrediënten zonder verlies 
van voedingswaarde of smaak. De eenvoudige 
recepten zijn gemakkelijk in de dagelijkse keuken 
in te passen. Ook bij gezinnen met kinderen. Zowel 
voor beginners als voor mensen met ervaring. Elk 
seizoen één les die los van elkaar gevolgd kunnen 
worden. Lesgever is Peter Vandermeersch van 
De Zonnekeuken uit Assebroek. Kostprijs 25 euro, 
biologische en vegetarische maaltijd in 
(max. 15 deelnemers). Meebrengen: schort, 
mesje en snijplank. Inschrijven vóór 1 juli via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Zomer vol Duinenhuis
Het Duinenhuis is het hart van Duurzaam Koksijde. Het natuureducatief centrum staat in volle 
Schipgatduinen (Bettystraat 7). Kom te voet langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets via 
de toegangsweg langs de Koninklijke Baan.



Uw taxussnoeisel vergroot de hoop!
De campagne “Vergroot de Hoop” zamelt taxushaagsnoeisel in 
om kanker te bestrijden. In de jonge naalden van Taxus baccata 
zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Snoeisel van 
50 m taxushaag levert de nodige grondstof voor de behandeling 
van 1 kankerpatiënt. Elke kilo taxussnoeisel die u tussen 15 juni 
en 30 augustus naar het containerpark brengt, vergroot de 
hoop. Onze gemeente schenkt de opbrengst integraal aan het 
Kinderkankerfonds.
Jong - Enkel het eenjarig snoeisel (jonge taxusscheuten, takken 
tot 30 cm) bevat de waardevolle stof baccatine. Het verzamelde 
snoeigroen mag dus enkel komen van hagen die jaarlijks 
gesnoeid worden.
Zuiver - Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. 
Snoeisel vermengd met aarde, gras enz. is waardeloos.
Info - www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling 058 53 34 39.

Sterren kijken in juni én van de zomer…

Honden op het strand

Wetenschap en film -  Vrijdag 3 juni, 19.30 u. De filmindustrie pakt de laatste jaren uit met 
prachtige ruimtespektakels, zoals Gravity, Interstellar, The Martian. Elk van die films beweert 
wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Is dit zo? Wat is correct en met welke wetten van de 
fysica nemen ze een loopje? In deze lezing licht Katrien Vanderheyden een tipje van de 
sluier. Toegang 5 euro (incl. drankje), 4 euro leden De Sterrenjutters Koksijde, inwoners, gidsen 
Duinenhuis en studenten. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 0499 69 17 15. 
(Org. i.s.m. de Sterrenjutters)
Sterren en planeten - Donderdag 9 juni van 22 tot 00 u. (bij helder weer). Maandelijks kan 
je elke tweede donderdag van de maand gratis de sterrenwacht op het dakterras van 
het Duinenhuis bezoeken. In juli en augustus verwachten de Sterrenjutters je wekelijks op 

donderdag tijdens Soiree aan zee (zie bl. 19). Noteer alvast donderdag 7 juli in de agenda.
Zonnekijkdag – Zondag 3 juli van 14 tot 17 u. (bij helder weer). In Vlaanderen kan je op meer dan 20 
kijkposten terecht om naar de zon te kijken. Met speciale filters en bijzondere telescopen kan je de zon op 
een veilige manier ontdekken. Bekijk het zonneoppervlak en alle details van dichtbij en ontdek zelf hoe 
actief de zon wel is. Bij helder weer kan je de zon waarnemen met een zonnekijker op het dakterras van het 
Duinenhuis onder deskundige begeleiding van de Sterrenjutters.

Van 1 juni tot 15 september zijn honden op het strand enkel toegelaten in de 
gedoogzones die met een blauw bord aangeduid worden:
- van de grens met De Panne tot het Lucionplein
- van de Vredestraat tot Sint-André (G. Scottlaan)
- van de Fairybankhelling tot Westenwindhelling
Hou uw hond er aangelijnd. 
In de andere zones (veelal de bewaakte zones voor de Zeedijk) geldt in deze 
periode een verbod op toegang met honden.

Containerpark
•	Gesloten	op	4	juni	- Het containerpark is op zaterdag 4 juni uitzonderlijk gesloten wegens de 

wielerwedstrijd voor nieuwelingen.
•	Geen	evenement	op	2	juli	- Het geplande evenement op zaterdag 2 juli gaat niet door. Het containerpark 

zal die dag dus gewoon open zijn, in tegenstelling tot de vermelding in de afvalkalender.



De Interclub Grote Prijs Houtsaeger voor nieuwelingen vindt plaats op zaterdag 4 juni om 14.30 u. in een 
organisatie van de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde. Afstand 77 km (10 ronden van 7,7 km), 
start en aankomst in de Kerkstraat t.h.v. ’t Oud Schooltje.
Omloop: Kerkstraat, Noordstraat, Zeelaan, Panoramalaan, C. Francklaan, Nieuwe Wandeling, 
Fazantenparkstraat, Verdedigingslaan, Overwinningslaan, Spotbofstraat, Dorlodotlaan, Koninklijke Baan, 
Doornpannestraat, Guldenzandstraat, Westhinderstraat, Pylyserlaan, Silicostraat, Galloperstraat, Kerkstraat.

Koksijde Golf ter Hille werd door Leadingcourses.com het recommended-
predicaat voor 2016 uitgereikt. Alleen golfclubs met voldoende beoordelingen op 
Leadingcourses.com kwalificeren zich voor zo’n label. Het certificaat wordt enkel 
toegekend aan golfclubs met een 7,5 (van de 10) of hoger. Koksijde Golf ter Hille 
behoort met deze award tot de beste golfclubs van het land.

Wielerwedstrijd

Leadingcourses.com	geeft	Koksijdse	Golf	certificaat

Kijk,	ik	fiets!

Seniorensportvierdaagse

Kinderen vanaf het 2e kleuter, die al vlot kunnen fietsen met 
steunwieltjes, leren in een namiddag fietsen op twee wielen. Een 
ervaren monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en 
hun begeleider. Doel is om op het einde van de sessie alle kinderen 
naar huis zien fietsen op twee wielen met fietsdiploma!
Les op woensdag 8 juni van 13.30 tot 16.30 u. in 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 (sportdienst, 058 53 20 01 of 
sportdienst@koksijde.be).

Petanque	– Op vrijdag 10 juni om 14 u. in de Bolledroom, sportpark 
Hazebeek (Oostduinkerke) met individuele inschrijving (melé).
Fietsen	– Op maandag 13 juni, 13.30 u., zaal voor vloersporten 
(sportpark Koksijde-dorp), vertrek om 14 u., ca. 30 km aan een 
gezapig tempo, met begeleiding.
Wandelen – Op dinsdag 14 juni om 14 u., A. Geryllaan (begraafplaats Oostduinkerke), 6 km, ontdek de 
mooiste plekjes van Ter Yde, onder begeleiding, met tussenstop, stapschoenen aanbevolen.
Golf – Op woensdag 15 juni voor twee groepen van max. 15 p., 1ste groep start om 14 u., 2de groep 
om 16 u. Afspraak aan de driving range in gemakkelijke kledij en schoenen met vlakke zool. 
Algemeen – Alle activiteiten zijn gratis, vooraf inschrijven is nodig, uiterlijk op 8 juni bij katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10 (SH, Ter Duinenlaan 34) met vermelding gekozen activiteit.

Sportelen voor 50-plussers

Tai chi -   op maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Zumba Gold - dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, laatste les op 14 juni.
Info: 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be, www.koksijde.be/sport.

Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn 
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te 
werken.

Van 10 tot 15 juni vindt de jaarlijkse seniorensportvierdaagse plaats, 
m.m.v. de sportdienst en dienst Veiligheid en Preventie.



Plan je zomer 
vol Summerfun

Steppen?  
Ja, maar niet op 
de skateplaza

Een voorproefje van de activiteiten 

die Summerfun van de zomer 
aanbiedt:
- vrijdag 1 juli: cinema-night
- woensdag 6 juli: shoppen in Brussel

- vrijdag 8 juli: Bellewaerde 
- vrijdag 15 juli: karten
Het hele programma staat op 
www.depit.be.
Inschrijven vanaf maandag 6 juni. 

Spreek nu al af met je vrienden.

Inderdaad, steps zijn niet toegelaten 

op het skatepark, omdat de wielen 

van een step dichter bij de grond 

staan dan van een skateboard. 

Daardoor sleept de metalen(!) 

onderkant van de step over de 

betonnen glooiingen van de plaza. 

Zo raken die beschadigd en dat 

verkort aanzienlijk de levensduur van 

het skatepark. Laat je step dus thuis 

en neem je skate of bmx mee.
Info: jeugdienst, 058 53 34 44.

Jeugdraad steunt het beste 
fuifconcept

Wablief? 
Vergeet je oordopjes niet

De jeugdraad geeft organisatoren van nieuwe fuiven of van 

fuiven met een totaal vernieuwd concept een financieel 

duwtje in de rug. Deze steun geldt dus niet voor organisatoren 

die jaarlijks dezelfde fuif organiseren. Uiteraard moeten deze 

fuiven ook in de gemeente Koksijde plaatsvinden.

Doelgroep van deze actie is de jongerengroep van 16 tot 30 

jaar, ofwel fuiven die exclusief op die doelgroep gericht zijn.

Dien een aanvraag in bij de jeugdraad en/of stel je concept 

voor op een vergadering. Een subsidie van 1.500 euro is 

mogelijk.
Volledig reglement op www.depit.be/story/beste-fuifconcept-

the-rules.

Voor elektronisch versterkte muziek op publiek 

toegankelijke evenementen moet je een aanvraag 

indienen. De meest eenvoudige manier daarvoor is via 

de evenementenfiche. Die vind je op www.koksijde.be/

jeugd onder de rubriek fuiven.
Opgepast! Het geluidsniveau geldt niet alleen voor 

fuiven, maar voor alle openbare activiteiten waar je 

muziek speelt die luider staat dan 85 db. Fanfares 

ontsnappen wel aan deze regelgeving, omdat ze niet 
elektronisch versterkt zijn.

Heb je geen aanvraag 
ingediend of extra 

preventieve 
maatregelen 

genomen? 
Dan kan een 
pv opgesteld 
worden. 
Informeer je dus 
vooraf.



Eerste diploma dankzij techniekacademie

Van begin januari tot eind april vond in 

Koksijde de techniekacademie plaats. 

Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 

maakten in die academie kennis met 

techniek. Van het bouwen van een 

periscoop tot een bedrijfsbezoek. De 

grote doelstelling was/is: kinderen warm 

maken voor een technische opleiding. 

Want zonder bewame technici geen 

iPhone-7 of reizen naar Mars. Geen licht 

in de duisternis of dak boven ons hoofd. 

Op 27 april kregen de 15 Koksijdse 

studenten hun diploma. Een eerste 

getuigschrift in hun ongetwijfeld lange 

loopbaan. Op dit plechtig moment 

mochten een hapje, een drankje en 

natuurlijk de ouders niet ontbreken.

Meer info: www.techniekclub-koksijde.be.
Schepen Lander Van Hove van Onderwijs en provinciaal 

gedeputeerde Guido Decorte overhandigden de diploma’s, 

bijgestaan door lesgevers Koen en Peter.

De 4de editie van het Yourin Festival vindt plaats op 
dinsdag 28 juni op het strand van Oostduinkerke. 
Tegelijk is er ook Yourin in Bokrijk, Westerlo en Aalst. Yourin 
trekt deze keer de kaart van de creativiteit. Waar de 
focus de afgelopen jaren op springkastelen en artiesten 
lag, wordt het aanbod nu verbreed: meer creativiteit, 
beleving én beweging. Er worden vier verschillende 
zones geïntroduceerd: media, avontuur, sport en talent.

Vier zones
-  Mediazone: het podium met bekende artiesten en 

workshops (Start to DJ, YouTube, Fashion shows, enz.)
-  Avonturenzone: een doolhof, een echte escape room of 

een laserparcours
-  Sportzone: de Highland Games dagen de kinderen uit, 

wie gooit het verst de boomstam?
-  Talentenzone: gooi je eigen kennis in de strijd met wetenschappelijke proeven, technologische 

experimenten, bodypainten, grafitti spuiten, enz.

Optredens, DJ`s en straattheater
Niet enkel op het podium, maar ook op andere plaatsen zullen er optredens zijn. Voor het eerst ook 
straattheater en straatanimatie. Van een waarzegger en een goochelaar tot een gekke bende met 
instrumenten of verrassende voorstelling. De kinderen kunnen de hele dag door genieten van een brede 
waaier animatie. Er komen bekende TV–gezichten langs voor meet & greets en voor het eerst zullen ook 
bekende YouTube–sterren op de rode loper verschijnen.

De leraarskamer 2.0
En de leerkrachten? Ook zij kunnen dit jaar de hele dag in de leraarskamer vertoeven. Gratis massages, een 
jacuzzi en een foodtruck staan klaar om hen aan de vakantie te laten beginnen. Dankzij het gebruik van de 
Check-in veiligheidstoepassing die Yourin lanceert, kunnen ze dat ook met een gerust hart doen.

Deuren 8.30 u., einde om 16 u. Groepstickets kosten 8 euro, individuele tickets 10 euro (vvk) en 13 euro 
(add), tickets en info op www.yourin.be.

Festival	op	het	strand	van	Oostduinkerke	op	dinsdag	28	juni

Yourin verlegt de creatieve grenzen



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Pauwels-Duyver
Zaterdag 16 april was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Gilbert Pauwels 
(°Eggewaartskapelle) en Jacqueline Duyver (°Gijverinkhove) ter gelegenheid van de viering van hun 
diamanten huwelijksfeest (Gijverinkhove, 14 april 1956). Gilbert was metselaar in de bouw bij diverse 
aannemers, o.m. de Gebroeders Maes. Jacqueline werkte bij patisserie Penel en in ’t Reigersnest. 
Ze hebben een dochter, twee klein- en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Buntinckx-Lebrun
Nog op zaterdag 16 april was het ook de beurt aan het echtpaar Charles Buntinckx (°Vorst) en Danielle 
Lebrun (°Elsene) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 12 april 1966 in 
Anderlecht. Charles was leraar dictie en voordracht aan de muziekacademie van Vorst, en Danielle was 
lerares aan de handelsschool van dezelfde gemeente. Ze hebben een dochter.

Echtpaar Asselman-Van Droogenbroeck
Op 30 april was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Jean-Pierre Asselman (°Liedekerke) en 
Magda Van Droogenbroeck (°Liedekerke). Ze huwden aldaar op 29 april 1966. Jean-Pierre was zelfstandig 
bakker in Liedekerke en later leraar in het beroepsonderwijs van het KTA in Aalst. Magda had haar handen 
vol met het huishouden en de winkel. Ze hebben twee zonen en drie kleinkinderen.



Echtpaar Verdievel-Goderis
Charles Verdievel (°Eernegem) en Dinize Goderis (°Wulpen) beloofden elkaar 65 jaar geleden (Wulpen, 
21 april 1951) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Charles en Dinize waren van 1951 tot 1992 de 
gedreven uitbaters van de hofstede De Sterre aan de Zelte in Oostduinkerke. Ze hebben een dochter, een 
zoon, drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Zaterdag 30 april was de heuglijke feestdag.

Echtpaar Butaye-
Peeters
Het echtpaar Christian 
Butaye (°Aalst) en Geneviève 
Peeters (°Gent) vierden met 
de familie op zaterdag 7 mei 
de diamanten bruiloft. Ze 
huwden in Gent op 5 mei 
1956. Christian, neef van 
burgemeester Hubert de 
Groote van Houthulst, was 
zaakvoerder van de lintweverij 
Butaye in Houthulst. Geneviève 
ontfermde zich over het 
huishouden en de drie 
kinderen. Ze hebben ook drie 
kleinkinderen.

Echtpaar Thomas-Vercnocke
Ook al op zaterdag 9 mei vierden de echtgenoten Remi Thomas (°Veurne) en Rosette Vercnocke (°Bredene) 
hun diamanten bruiloft. Ze huwden zestig jaar geleden op 12 mei 1956 in Oostende. Remi was postbode in 
Oostduinkerke. Ze hebben een zoon en een kleinkind.



Echtpaar Brichau-Vandenweghe
Op zaterdag 14 mei werden ook François Brichau en Marie Vandenweghe, beiden uit Halle, een ontvangst 
in het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Ze huwden op 21 mei 
1966 in Edegem. François was in Lembeek zelfstandig garagehouder van VW Audi, Marie zorgde voor het 
huishouden en het welzijn van hun vijf kinderen. De jubilarissen hebben ook dertien kleinkinderen.

Echtpaar Luca-Desaever
Eveneens op zaterdag 14 mei begon het echtpaar Godfried en Anna Luca-Desaever de viering van 
hun gouden huwelijksjubileum met een ontvangst in het gemeentehuis. Godfried (°Veurne) en Anna 
(°Steenkerke) huwden een halve eeuw geleden op 7 mei 1966 in Steenkerke. Godfried was zelfstandig 
schrijnwerker-installateur van keukens, Anna beredderde het huishouden en bekommerde zich om de twee 
dochters. De jubilarissen hebben ook twee kleinkinderen.

Op zaterdag 30 april werd de 
vereniging Zonta Middelkerke-
Westkust ter gelegenheid van zijn 
10-jarig bestaan een ontvangst in 
het gemeentehuis aangeboden. 
Zonta is een organisatie van 
vrouwen met een zelfstandige 
of leidinggevende positie. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Oak 
Brook, Illinois, USA. Er zijn wereldwijd 
meer dan 1.200 clubs met meer 
dan 31.000 leden in 64 landen en 
gebieden. De oorsprong van het 
woord Zonta gaat terug naar de 
Lakota taal van de Sioux-indianen en 
betekent eerlijkheid en vertrouwen.



De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke 
basisschool van Oostduinkerke waren recent op bosklassen 
in Biedenkopf (Duitsland). In 2016 is het net 50 jaar geleden 
dat de jumelage tussen Biedenkopf en Oostduinkerke 
begon. Toen de kinderen op de Sackpfeife waren, werden 
ze door burgemeester Joachim Thiemig van Biedenkopf 
hartelijk verwelkomd. Iedereen kreeg een geschenk. Op de 
ook kinderburgemeester Maïté Vanhee van Koksijde met de 
leraren Mark Mortier, Katy Luca en Chris Broeckaert.

Van vrijdagnamiddag 6 tot zondagmorgen 8 mei verbleven grote delegaties uit de jumelagegemeenten 
Biedenkopf, La Charité, Wépion en Neustadt in Oostduinkerke ter gelegenheid van het jaarlijkse vijfstedentreffen, 
deze keer tegelijk het 50-jarig bestaan van de verbroedering Oostduinkerke-Biedenkopf. Het programma 
vermeldde een plechtige feestzitting in het gemeentehuis, een degustatiemarkt met specialiteiten, spel zonder 
grenzen, optreden van de Oud-IJslandvaarders en Juttertjes, en een gezellig samenzijn met dansavond. Voor onze 
gemeente leidde schepen Rita Gantois van Internationale Samenwerking het protocol. De officiële buitenlandse 
afgevaardigden waren burgemeester Joachim Thiemig en Rainer Höhn van de jumelagevereniging (Biedenkopf), 
burgemeester Henri Valés jumelagevoorzitter Alice Delaporte (La Charité), jumelagevoorzitter Colette Hennes 
(Wépion), wnd. burgemeester Ralf Weisse met Ronny Schwalbe en Heike Jansen-Schleicher (Neustadt).

De 50 jaar jonge verbroedering 
tussen Oostduinkerke en Biedenkopf 
uitte zich ook op een sportieve manier. 
Vanaf zondag 1 mei reisde een flinke 
groep fietsers van Biedenkopf naar 
Oostduinkerke. Aan een gemiddelde 
van 20 km/h legden ze in zes dagen 
637 km af, beginnend in de Duitse 
sneeuw, eindigend in de Vlaamse zon. 
Op vrijdag 6 mei bereikten ze trots de 
aankomst op het sportpark Hazebeek. 
De moedige Oostduinkerkenaars 
waren (alfabetisch) Carlos Beele, Paul 
De Bevere, Edwig Dolphen, Maurice 
Legein, Pieter-Jan Machtelinckx, Marc 
Nowé, Stefaan Pladys, Stefaan Van 
Erkel en Jan Vandromme, in leeftijd 
variërend van 30 tot 68 jaar.

De voorbije maand in woord en beeld



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Ayla Lovyminia
Brugge, 11 april
dochter van Mohammad en 
van Taktom Parsaei Sadr uit 
Oostduinkerke

Théodore Veys
Kortrijk, 14 april
zoon van Mathieu en van Lotte 
Ottevaere uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Kristof Decoene en Lien Beyen, 
beiden uit Koksijde (2 april)

Jan Devloo uit De Panne en 
Jasmine Tilleman uit Koksijde  
(16 april)

Khathawut Thongmee uit 
Koksijde en O-Charoen Santanee 
uit Thailand (21 april)

Philippe Scheinok uit Koksijde en 
Pereira Targino Anair uit Brazilië 
(22 april)

OVERLIJDENS

Marie-Laure Baiwir - 68 j.

Germaine Boeve - 89 j.
weduwe van André Becue

Marcel Boydens - 91 j.
weduwnaar van Simona Huyghe

Erich Buijze - 79 j.
echtgenoot van Anne-Marie Maes

Andre Cattrysse - 83 j.
echtgenoot van Marguerite Desender

Gilbert Claus - 85 j.
echtgenoot van Christiane 
Luysterman

Sylveer De Decker - 83 j.
weduwnaar van Gilberte Cnockaert

Henriette de Greef - 87 j.
echtgenoot van Edmond Sinnaghel

Adolphine De Turck - 87 j.

Simonne Decroock - 87 j.
weduwe van Richard Ackerman

Geneviève Depraetere - 89 j.
weduwe van Fernand Desweemer

Edgard Fonteyne - 85 j.
echtgenoot van Christiane Lammey

Alice Gilson - 91 j.

Gérard Heughebaert - 82 j.
weduwnaar van Martha Booghs

Joël Holvoet - 85 j.
echtgenoot van Jacqueline Dobbels

Frans Janssens - 82 j.
echtgenoot van Maria Van Brusselen

Benoit Lemaire - 53 j.

Christiaan Naessens - 84 j.
echtgenoot van Ursula Höllein

Philomena Nijs - 98 j.
weduwe van Josephus Roosen

Jeannine Péharpré - 85 j.
weduwe van Walter Desmedt

Denise Ragaert - 85 j.
weduwe van Gustaaf Bonjé

Constancia Schellekens - 71 j.
echtgenote van Paul De Greef

Marcel Schreurs - 92 j.
echtgenoot van Maria Bultynck

Annie Tack - 79 j.

Albert Teirlinck - 83 j.
echtgenoot van Jenny Simoen

Frida Van de Mergel - 72 j.
echtgenoot van Alex Gitsels

Guido Van Geluwe - 71 j.
echtgenoot van Christine Devlieger

Charles Vanden Brande - 71 j.

Colette Vandenbrande - 70 j.
echtgenote van Marcel Duby

Joanna Vandiest - 93 j.
weduwe van Philippus Van Den 
Bossche

Pascale Verhaeren - 59 j.
echtgenote van Thierry De Blieck

 René Walrave - 97 j.
weduwnaar van Jeanne Jacobs

Simone Zerck - 87 j.
weduwe van Frans Peeters

De algemene vergadering van de Seniorenadviesraad stond op 21 april in het teken van overlevingsgedrag 
in tijden van angst en terreur, erg relevant na de aanslagen in Brussel. Doctor in de psychologie en 
traumapsycholoog Erik De Soir analyseerde begrijpelijk de problematiek rond een zorgzame omgang met 
schokkende gebeurtenissen: van acute opvang tot nazorg. Het talrijk opgekomen publiek werd geconfronteerd 
met de vaak traumatische ervaringen die de spreker zelf tijdens zijn loopbaan heeft meegemaakt. V.l.n.r. boven 
Redgy Lambersy, Jan Vanderhoeght, Yvon Perquy, Georges Van Biervliet, Marleen Denissen, Hugo Van Eecke, Liliane 
Roose, Annie Vandenberghe, Marcel Gysel, professor Eric De Soir, voorzitter Wilfried Heyvaert, Fleur Mariman, Griet 
Ballieu, Veronique Coulier, Anne Dupont, seniorenconsulent Katleen Calcoen en Willy Plaetevoet. Zittend Jacques 
Vanderkeere, Freddy Bockstael, Jacqueline Braem, Greta Leye en Francine Vercruysse.



In	Trefpunt	op	Focus:	Tijd voor ontspanning!
In de Trefpunt-reportage op Focus WTV overloopt directeur Veerle Decroos 
enthousiast het gloednieuwe seizoenprogramma van c.c. CasinoKoksijde. 
Ook het Internationaal Orgelfestival van Koksijde staat in de kijker! En wat 
denkt u van Clics Koksijde, het grote alleweer-kinderevent van de zomer? 
Trefpunt gaat op antenne op woensdag 8 juni na het nieuws van 18 u. Elke 
aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://inwoner.
koksijde.be/tv-koksijde.

Laatste uitbaatster van Hotel de la Digue

Cecile Velghe overleden

6de gratis festival van Het Nostalgisch Terras

Hotel de la Digue werd in 1903 met dezelfde naam door Pierre Allar 
opgericht. In 1937 werd het hotel eigendom van Gaston Mahieu, vader van 
Eduard die later schoonvader van Cecile Velghe zou worden door huwelijk 
met Eduards zoon Marcel. Tijdens WO II brandde het toerisme op een laag 
pitje en liep het gebouw heel wat schade op. Na de oorlog werd Hotel de 
la Digue heropgebouwd, met een torentje aan de zijkant. Het hotel telde 
28 kamers en werd een begrip. In 1966 kwam Cecile met haar echtgenoot 
Marcel in de zaak, om die in 1969 volledig over te nemen. In 1992 volgde 
nog een volledige verbouwing. Vandaag staat op dezelfde plaats een 
nieuw appartements-hotel.

Sociaal betrokken
Als echte Koksijdenaars waren zowel Cecile als haar man Marcel altijd nauw betrokken bij het sociaal leven 
en deed men nooit tevergeefs een beroep op hun medewerking. Zo was wijlen haar man voorzitter van KVV 
Coxyde. Cecile zelf was lid van het horecabestuur en van Coxyde Motor Union en meter van de Koksijdse 
brandweer, van de blaaskapelle Ruytingen en El Fuerte en voorzitster van CRM, nu Neos. De mannen van de 
vuilnisdienst konden bij hen altijd terecht voor een koffie en ook de strandredders mochten dagelijks hun 
keteltje verse soep komen ophalen.
Cecile was moeder van de twee zonen Kristiaan en Karel, en grootmoeder van Lizl. Honderden vrienden, 
kennissen en vroegere trouwe gasten woonden op 13 mei de uitvaartdienst in de O.L.V.-ter-Duinenkerk bij. 
Het gemeentebestuur biedt de familie zijn oprechte deelneming aan bij haar heengaan.

In haar woning in de Duinbergenstraat in Koksijde is op 9 mei mevrouw 
Cecile Velghe overleden in de leeftijd van 72 jaar. Cecile was met haar al 
eerder overleden man Marcel Mahieu bijna 43 jaar uitbaatster van het 
gekende Hotel de la Digue op de Zeedijk.

De buurtwerking Het Nostalgisch Terras uit Sint-Idesbald pakt op zaterdag 25 vanaf 14.30 u. al voor de 
zesde keer uit met zijn festivalletje met onvervalste live muziek uit de 50’s, 60’s en dit jaar ook de 70’s.

Cecile Velghe, vroegere 
uitbaatster van Hotel de la 
Digue.

Plaats van het gebeuren is weer de Kerkepannezaal (Strandlaan 128). Dankzij 
de sponsors is het festival gratis en het evenement staat voor iedereen open.
De spits wordt afgebeten door de FB’s uit het Brugse die vooral muziek uit de 
70’s zullen brengen. Deze band van zestigers speelde al op menig feestje de 
pannen van het dak. 
Not	Johnny	Cash	&	The	Tennessee	Three uit Brecht is een gekende waarde 
in het circuit. Zanger Frans heeft immers de warme stem van Cash himself. De 
Backseat Boppers (Oost-Vlaanderen), zijn ook weer van de partij. Om af te 
sluiten komt de band waarmee het 6 jaar geleden allemaal begon, nl. Mr. P. & 
The Cadillacs uit Oost Vlaanderen (vanaf 22 u.).
Assortiment aan drankjes, originele hamburgers, broodjes en hotdogs.
Org. en info Harry Decrop, 0497 28 86 06, Duinenkranslaan 36 in Sint-Idesbald.



Weekend 25/26 juni 2016:

67ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
VRIJDAG	17	JUNI
- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele 

Paardenvissersavond met receptie (cava, vers 
gekookte garnaaltjes, garnaalsoepje, hapje), 
optreden van Mariette Crevette / 20 u., afscheid 
Mieke Garnaal en eredames 2015 en aanstelling 
Mieke Garnaal met eredames 2016 / 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	25	JUNI
-  7-15 uur, Witte Burg, start van de 

paardenvisserswandeltocht (1,10 euro voor leden 
wandelclubs, 1,50 euro voor niet-leden)

-  9.45 u., vertrek in Oostduinkerke-Dorp van de 
paardenvissers, begeleid door de Koninklijke 
Harmonie Vrienden van de Brandweer

-  10.30 u., Astridplein, start wedstrijd garnalenvissen 
door de paardenvissers, de kruiersverenigingen de 
Slepers, de Stienesteekers, de Spanjaardbank, de 
Gernoarskruwers en de kinderen

-  11-18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt De visserij en 
oude ambachten

-  11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van 
de paardenvisserssoep (org. Orde van de 
Paardenvisser)

-  11.45 u., Zeedijk, koken van de garnalen
-  14 en 15 u., Zeedijk, straattheater Mariette Crevette 

met het paardenvisserslied De visscher op z’n peerd
-  20 u., culinair hapje met zilte drankjes, kaarten 

voor deze gastronomische lekkernijen bij de dienst 
Toerisme

-  22.30 u., openluchtzwembad, “waterfollies”, (2 euro) 
spektakel met waterfonteinen, klank, licht en vuur

ZONDAG 26 JUNI
-  9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader 

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

paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische 
groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft 
en werkt met de zee. Na de mis uitreiking van de 
diploma’s wedstrijd garnalenvissen

-  11-13 u., Astridplein, optreden van de folkloristische 
groepen de Oud-IJslandvaarders en An Alach uit 
Bretagne / gebakken vis en culinair hoogstandje, 
kaarten bij de dienst Toerisme

-  14 u., Zeedijk: optreden van showkorps El Fuerte
-  15.30 u., 67ste	GROTE	FOLKLORISTISCHE	
GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk 
– Europaplein – Albert I laan –Leopold II laan – 
Oostduinkerke-Dorp (ca. 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 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.

Info: 058 51 29 10



Feel	The	Sky	Balloonshow
Feel The Sky Balloonshow is een prachtig evenement dat op zaterdag 2 juli plaatsvindt op het strand van 
Koksijde (Zeedijk centrum).

Vanaf 21 u. valt er al te genieten van muziek, eet- en 
drankstandjes. Als het helemaal donker is, omstreeks 
23 u., zullen tien luchtballonnen zorgen voor een 
prachtig lichtspektakel, gesynchroniseerd op muziek. 
De ballonvaart is altijd sterk weersafhankelijk. 
Daardoor kunnen de vooropgestelde uren aan 
wijzigingen onderhevig zijn.
De avond wordt afgesloten met een spetterend 
vuurwerk. 
Het opstijgen van de luchtballonnen zelf kan men 
om 20 u. bewonderen op de site van de Abdijhoeve 
Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 12, in Koksijde).
Op 2 juli opent daar namelijk het Kunstencentrum 
Ten Bogaerde zijn deuren. Bewonder er de prachtige 
gerenoveerde schuur en geniet ondertussen van een mooi gevuld programma: de tentoonstelling  
Les pierres sauvages en het werk George Grard, een hapje of drankje, een leuk crea-atelier voor de 
kinderen. Of volg de gids met het toeristentreintje in Sint-Idesbald.

Foodtruck	Boulevard

Uitslag lentewandelzoektocht

Foodtruck Boulevard zal vanaf donderdag 30 juni tot en met 
maandag 4 juli postvatten op de Zeedijk van Koksijde. Foodtruck 
Boulevard is een gezellig evenement waar men aan originele 
foodtrucks een waaier van wereldse gerechtjes kan bestellen, 
variërend van oesters, champagne, Mexicaanse burrito’s, 
Amerikaanse hamburgers, Mojito’s, enz., betaalbaar en voor elk 
wat wils. Dj’s spelen ook sfeervolle muziek.
Elke dag open van 12 tot 24 u., op donderdag pas vanaf 17 u. en 
op zondag tot 22 u.

De 9de VVV-lentewandelzoektocht (18 maart-17 
april) was met z’n 508 ingeschrevenen (waarvan 
388 hun antwoordblad indienden) een recordeditie. 
De prijsuitreiking vond plaats op 22 april in c.c. 
CasinoKoksijde. De deelnemers moesten foto’s 
lokaliseren in een traject van 6 km tussen Koksijde-
Bad en Sint-Idesbald, en hersenbrekers oplossen in 
eethuis–tearoom Siska bij een gratis consumptie.
Winnares werd Christine Vanbillemont uit 
Oostduinkerke (bon 60 euro, P&Q-culinair nv), 
gevolgd door Edith Van Remoortere uit Hamme 
(bon 30 euro, restaurant C-lounge) en Paul Taillieu 
uit Oostrozebeke (bon 30 euro restaurant Pure). 
Volgende winnaars: 4. Paul Pallemans uit Kapellen 
(bon 30 euro restaurant Mozart) / 5. Marleen Verlinde 
uit Torhout (bon 30 euro restaurant Florishof) / 6. 
Regina Steen uit Kortemark (bon 30 euro restaurant Wielrijdersrust) / 7. Nicole Denduyver uit Kortemark (bon 
20 euro) / 8. Gilbert Defour uit Koksijde (bon 20 euro) / 9. Eric Bremeersch uit Dendermonde (bon 20 euro) / 
10. Laura Overbergh uit Veurne (bon 20 euro).
De volledige rangschikking ligt ter inzage in alle toerismekantoren van Koksijde. Antwoorden en verslag ook 
op www.koksijde.be /bezoeker/weetjes. Nog niet afgehaalde prijzen liggen klaar in de dienst Toerisme in het 
gemeentehuis tot eind augustus.



Op het domein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke vindt van vrijdag 1 tot zondag 3 juli 
voor de eerste keer VIS-TIVAL plaats, een reeks evenementen die vele geneugten van de zee omarmen. 
Samengevat biedt het programma zangtheater, muziek, garnaal- en visfestijnen.

Eerste VIS-TIVAL met zangtheater
en heerlijke geneugten van de zee…

Vrijdag 1 juli: Ostdunkerke ziengt!
-  Binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, om 18.30 u. sfeer, om 19.30 u. start van het zangtheater 

Ostdunkerke ziengt, samenzang van populaire Vlaamse liedjes over de zee (tekstboekje ter beschikking), 
aan elkaar gebreid door plaatselijke artiesten met ludieke verhaaltjes van een terugkerende visser na 
een adembenemende zeereis. Muzikale begeleiding Johan Bouttery, regie Frieda Vanslembrouck. Gratis 
toegang.

Zaterdag 2 juli: paardenvissers- en strandvissersdag
-  13 u., vissersbrunch Estaminet In de Peerdevisscher (tomaat-garnaal, gerookte zalm en heilbot, 

langoustines, neptunes, brood, enz.), muzikale animatie
-  14.30 u., geleid bezoek met gidsen in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
-  16 u., vertrek in de huifkar naar het Astridplein, samenkomst met de paarden- en strandvissers, 

welkomdrink
-  17.15 u., start demo garnaalvissen te paard en te voet met uitleg door gidsen
-  18.30 u., Zeedijk, koken en proeven van de vers gevangen garnaal, daarna met de huifkar terug naar 

NAVIGO
Deelnameprijs voor dit arrangement 35 euro pp (in: brunch, museumbezoek, huifkar, welkomdrink, demo, 
garnaalproeven). Kaarten te koop in Estaminet In de Peerdevisscher tot uiterlijk 27 juni.

Zondag 3 juli: VIS-TIVALDAG
-  11 u., binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, aperitiefconcert door de Kon. Harmonie Vrienden 

van de Brandweer Oostduinkerke
-  11.30 u., aperitief
-  12.30 u., reuzenvispaëlla (bereid door Peter Dalle en Mieke Bruneel), deelnameprijs voor het apero en de 

paëlla 20 euro pp. Kaarten te koop in Estaminet In de Peerdevisscher tot uiterlijk 27 juni.
-  14.30 u., vismarkt (talrijke kraampjes met een waaier van heerlijke vishapjes, bereid en te koop 

aangeboden door de verenigingen van Oostduinkerke

Alg. org.: Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum, info: 058 51 32 57.



18de	Vlaams	Kampioenschap	Garnaalkruien
voor clubs en individuele kruiers
Op zaterdag 9 juli vindt in de strandwateren van Oostduinkerke het 18e Vlaamse 
garnaalkruikampioenschap plaats, georganiseerd door De Spanjaardbank en De Slepers met steun van de 
gemeente en het gemeentelijk elf-julicomité.

Deze wedstrijd is gratis en staat open voor elke 
liefhebber die voldoet aan de voorwaarden van het 
wedstrijdreglement. Programma:
-  8-8.45 u., individuele inschrijvingen in Estaminet In 

De Peerdevisscher, inschrijvingen per club in groep
-  9 u., verplaatsing naar de parking Jacquetlaan, 

klaarmaken kruiers, helpers en controle netten
-  9.45 u., in stoet naar het strand
-  10.15-11.45 u., wedstrijd
-  vanaf ca. 13 u., gratis uitdeling van de garnalen
-  14:30 u., barbecue en prijsuitreiking (enkel voor 

deelnemers en leden van de clubs)
Inschrijven voor de wedstrijd kan vanaf begin juni 
tot 6 juli ook bij secretaris J.P. Deblieck, 058 51 81 86 
of via mail spanjaardbank.secretaris@proximus.be.
Inschrijven voor de barbecue op 30 juni door op 
rek.nr. BE 66 7554 1104 6243 (17 euro volw., 8 euro tot 12 j.)
Info: Johny Popieul, 0472 51 32 56

Kermis	in	Koksijde-Dorp
Zaterdag 4 juni
- Kermiskoers

Zaterdag 11 juni
-  17 u., dienst voor de overleden parochianen 

en bloemenhulde aan het monument op het 
Hegerplein, rondgang in de herbergen

Zondag 12 juni
-  11–12.30 u., wandelconcert door Hoger op uit 

Woumen
-  vanaf 11.30 u., Kermisbbq in El Dia, 15 euro.
 Org. El Fuerte
-  15 u., geleide wandeling door Koksijde-Dorp
-  16-18 u, Koksijde-Bad, wandelconcert door Hoger 

op uit Woumen

Dinsdag 14 juni
-  14 u., seniorennamiddag met muzikale 

ambiance (DJ) inde cafetaria van het Hoge-
Blekkerzwembad, pannenkoeken en koffie voor  
4 euro

Woensdag 15 juni
- 14–16 u., creatieve namiddag voor de 

schoolkinderen

Zondag 19 juni
-  6-18 u., rommelmarkt

Kleurrijke	kermisfoto’s
Ga je naar de kermis in Koksijde-dorp? Maak 
een leuke foto en stuur hem door naar 
communicatie@koksijde.be of post hem 
op facebook, twitter (@gem¬¬_koksijde) of 
instagram (koksijde_oostduinkerke) met de 
verwijzing #kermiskoksijde. De leukste beelden 
komen in ons infoblad en worden geretweet of 
geregrammed. We zijn benieuwd!



Agenda JUNI

Woensdag 1 juni

* 14 u., Koksijde-Dorp, De Steiger, Pylyserlaan 132
8ste	editie	van	het	Interscholen-voetbaltornooi, voor basisscholen 
van onze gemeente, info 058 53 29 01, 
secretariaat.int@mpi-westhoek.be

Zaterdag 4 juni

* Koksijde-Dorp, kermiskoers

* 14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen & Navigo 
Oostduinkerke
Open Museumdag

* 18.30 u., Koksijde-Bad
Opening vernieuwde Zeelaan, bl. 4

* 20 u. Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Internationaal	Orgelfestival	Koksijde	2016
In Vino Musica door Joost Prové en Jan Vermeire

Zondag 5 juni

* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
‘op zondag in gesprek met…’, voordracht Jazz@koksijde 4.0
Alles wat je over Jazzmuziek al wou weten en niet durfde vragen, 
door prof. Piet Van de Craen (VUB), info vanmuylem@skynet.be

* 12.30-18 u., hoeve Stefaan Delanghe, Conterdijk 5 te Wulpen
(Vrije)	start	van	de	Duinpolderfietstocht	(35 km, bewegwijzerd), 
op hoofdzakelijk rustige Koksijdse wegen met een paar verrassende 
stopplaatsen, org. Landelijke Gilde Koksijde, 
info henk.ghyselen@skynet.be

* 14.30 u., Oostduinkerke, Sint-André, G. Scottlaan
Geleide strand- en duinenwandeling in de Zeebermduinen

* 15-19 u., Koksijde, Theaterplein
Culinair Dorp

Dinsdag 7 juni
* 19.30 u., Veurne, De Zonnebloem, Zuidstraat 67
Pandora:	Praatcafé	Dementie,	mantelzorger	Willy	Cattrijsse	aan	
het woord, org. Thuiszorgcentrum.oostende@cm.be, 059 55 40 59 

Donderdag 9 juni

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag, info annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

Zondag 12 juni

* 8–12 u., Oostduinkerke, strand
Dag van de Vriendschap met reuzenontbijt op het strand, bl. 15

* 11.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Familiemaal	voor	Cross	to	Romania, bl. 17

Maandag 13 juni

* 21 u., Koksijde, Theaterplein
Live-uitzending	EK	voetbal	2016

Woensdag 15 juni

* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Muzikaal	vaderfeest	met	accordeonist	Rudy	Beauprez	en	
zangeres	Kristien, toegang 5 euro, niet-leden 8 euro, org. Vl@s, 
freddy.bockstaeléskynet.be

Donderdag 16 juni

* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorendans voor iedereen met de Seniorendansgroep 
Golfbrekers Koksijde, info Gilbert Vercamer, 058 51 23 97

* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing	Rusland	en	de	Europese	Unie	door prof. Peter Van Elsuwege 
(UG), info Marc Mortier, 0475 97 21 98, Marc-mortier@telenet.be, 
org. UPV Westkust i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke

Vrijdag 17 juni

* 19 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Jaarlijkse paardenvissersfeest met aanstelling Mieke garnaal, 
bl. 30

Zaterdag 18 juni

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling, thema schitterende bloemenweelde rond het 
infiltratiepand, www.iwva.be/bezoekers  

* 17.30 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein
Garnaalkruiersdemonstratie door de Gernoarkruwers + initiatie + 
koken van de garnalen aan brasserie Alizé, Kon. Baan 119, 
info 0496 25 01 44, jean.lycke@telenet.be 

* Koksijde-Bad
Braderie met wandelbandje van 11 tot 13 u.

* 15 u., Koksijde-Bad, Theaterplein
Live	uitzending	EK	voetbal	2016

Zondag 19 juni

* Koksijde-Bad
Braderie	met	trio	The	Victory	Jazzband van 13 tot 15.30 u.

* 6 u., Koksijde-Dorp
Rommelmarkt

* 14.30 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutlaan)
Geleide wandeling in de Noordduinen met weetjes en tips over 
het verzamelen en bewaren van kruiden

Gegroepeerde activiteiten
-  Bibliotheek, bl. 8-9
-  Gemeentel. musea, bl. 13
-  Duinenhuis, bl. 18-19
-  Sportdienst, bl. 21
-  Seniorensportvierdaagse, bl. 21
-  Jeugddienst, bl. 22
-  67ste Garnaalfeest, bl. 30
-  Koksijde-kermis, bl. 33

Doorlopende activiteiten
-  Fietszoektocht (Tennisclub Koksijde), tot 15 aug.

Terugkerende activiteiten
-  Ontmoetingsdagen van het project Samen Zorgen in zaal 

De Brug van het Sociaal Huis, elke 2de en 4de donderdag om 
14 u., info 058 53 43 19 (Katrien Debruyne)

Openbare markten
- Dinsdagmarkt in Oostduinkerke-Bad: op de Zeedijk, 8-13 u.
-  Vrijdagmarkt in Koksijde-Bad: in de Zeelaan, 7-13 u



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

* Eindejaarstentoonstellingen van leerlingen en cursisten van 
de Gemeentelijke Westhoekacademie, bl. 6

* Expo Nude met werk van Isabelle Gabriels, Claudy 
Gielczynski, George Grard, Francine Van Mieghem en 
Jacques Verduyn
Van 4 juni tot 31 juli in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.
dmlgallery.be

* Cabin Art, schilderkunst op strandcabines
Van 11 juni tot half september op de Zeedijk in Sint-Idesbald

* De engelen van de zee, fotografie van Stephan Vanfleteren, 
bl. 13
Van 25 juni tot 20 november in NAVIGO–Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke

* Beelden van Verherstraeten (Mol): Franse steen, marmer, brons
In kapsalon Lievino (Strandlaan in Sint-Idesbald)

* Jef Nys: zijn beginjaren als cartoonist
Van 23 juni tot 17 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in 
Sint-Idesbald)

* Werk van Monique Cnockaert, Frans Buyse en Frans Leupe, 
uit het Atelier Rita Vansteenlandt van de gemeentelijke 
Westhoekacademie
Van 25 juni tot 17 juli in galerie Welnis (toerismekantoor, 
Astridplein 6 in Oostduinkerke-Bad)

* Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari 2017 in het Paul Delvauxmuseum (Paul Delvauxlaan 
in Sint-Idesbald)

* Schilderijen van Elise Delanghe
Tot 12 juni in Galerij Coxyde (Kon. Baan 116)

* Schilderijen van Michel Dievart & sculpturen Michel Maes
Van 20 juni tot 10 juli in Galerij Coxyde (Kon. Baan 116)

Dinsdag 21 juni

* 7 u., Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Daguitstap naar Planckendael, reserveren tot 1 juni, 
org. Neos Koksijde, 058 51 33 01

* 8 u., Oostduinkerke-Bad
Demo garnaalvissers te paard en de Stienestekers

Woensdag 22 juni

* 8.30 u., Oostduinkerke-Bad
Demo garnaalvissers te paard

* 20 u., Koksijde, Theaterplein
Live-uitzending	EK	voetbal	2016

Donderdag 23 juni

* 14-17 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Samen Zingen, 2de editie, bl. 16

Zaterdag 25 juni

* 7-15 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Wandeling de Paardenvisserstocht (7, 14, 21 of 28 km), deelname 
1,50 euro, gratis voor kinderen <12 j, info: lieven.mieke@telenet.be 

* 11 u., Koksijde, Opleidingscentrum Vrienden der Blinden 
(Noterdaemestraat)
Opendeur, info@vriendenderblinden.be, www.vriendenderblinden.be

* 11-18 u., Oostduinkerke, Fabiolaplein
Folkloremarkt	De	visserij	en	de	oude	ambachten, 
info dienst Toerisme

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscenturm Doornpanne
Geleide wandeling zeldzame en bijzondere planten in de duinen, 
www.iwva.be/bezoekers

* 10.30 u., Oostduinkerke, strand
Wedstrijd garnaalvissers te paard, Stienestekers en al de 
kruwersverenigingen

* 16-17 u., Oostduinkerke, Golf Ter Hille
Gratis golfinitiatie, inschr. golfsecretariaat@koksijde.be 

* 22.30 u., Oostduinkerke, openluchtzwembad
Waterfollies

Zondag 26 juni

* Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Zeewijding, bl. 30

* 15.30 u., van Oostduinkerke-Bad naar -Dorp
Grote folkloristische garnaalstoet, bl. 30

Dinsdag 28 juni

* 8.30-16 u., Oostduinkerke, strand
Kinderfestival	YOURIN, bl. 23

Woensdag 29 juni

* 14.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en de Stienesteekers gevolgd door 
het koken van de garnalen op de Zeedijk

Donderdag 30 juni

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag, 
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be  

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

* 17–24 u., Koksijde-Bad, rechts van de horloge
Foodtruck	Boulevard, bl. 31




