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Getijden september
dag hoogwater laagwater

do 1 01.39 en 13.54 08.24 en 20.45
vr 2 02.14 en 14.29 09.00 en 21.22
za 3 02.50 en 15.06 09.36 en 21.59
zo 4 03.28 en 15.43 10.11 en 22.35
ma 5 04.05 en 16.19 10.45 en 23.10
di 6 04.41 en 16.53 11.17 en 23.42
wo 7 05.13 en 17.24 11.46
do 8 05.44 en 17.58 00.13 en 14.17
vr 9 06.20 en 18.43 00.48 en 12.28
za 10 07.16 en 19.57 01.43 en 14.14
zo 11 08.47 en 21.24 02.59 en 15.35
ma 12 10.06 en 22.38 04.06 en 16.44
di 13 11.13 en 23.39 05.09 en 17.53
wo 14 12.04 06.14 en 18.52
do 15 00.25 en 12.45 07.08 en 19.38
vr 16 01.05 en 13.23 07.54 en 20.21
za 17 01.44 en 14.02 08.37 en 21.03
zo 18 02.25 en 14.43 09.20 en 21.46
ma 19 03.06 en 15.25 10.03 en 22.29
di 20 03.50 en 16.09 10.47 en 23.13
wo 21 04.35 en 16.56 11.31 en 23.58
do 22 05.25 en 17.48 12.16
vr 23 06.24 en 18.53 00.47 en 13.08
za 24 07.38 en 20.10 01.43 en 14.12
zo 25 08.53 en 21.30 02.49 en 15.27
ma 26 10.16 en 22.59 04.08 en 17.02
di 27 11.32 05.46 en 18.17
wo 28 00.03 en 12.23 06.46 en 19.07
do 29 00.48 en 13.02 07.29 en 19.48
vr 30 01.23 en 13.35 08.06 en 20.25

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.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

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

Niet-inwoners betalen 7,50 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



Idesbald en skeletten
Op 10 september opent in het 
Abdijmuseum ten Duinen de 
spraakmakende expo Zalige 
Idesbald en de 1.000 skeletten. 
Monniken, abten, lekenbroeders, ja 
zelfs vrouwen en kinderen lagen (en 
liggen) begraven op het domein 
van de imposante abdij. Beleef 
mee het verhaal van Idesbald en 
van onderzoek op eeuwenoude 
beenderen…

Open Monumentendag
Onder het motto Nooit Vergeten 
vindt op zondag 11 september 
de 28ste editie van Open 
Monumentendag plaats. OMD 
wil het publiek in heel Vlaanderen 
gevoelig maken voor de waarde 
van ons onroerend erfgoed. 
In Koksijde worden deze keer 
enkele unieke restauratie- en 
herbestemmingsprojecten voor de 
eerste maal opengesteld.

Het nieuwe Koksijde-lied…
Het nagelnieuwe Koksijde-lied is 
geboren! Het ontstond in hoofd en 
buik van een 50-tal enthousiaste 
gelegenheidsdichters en –zangers 
die tekst en muziek brouwden 
onder de vleugels van de Vlaams-
Rwandese zanger Jean Bosco Safari. 
Een initiatief van de organisatie 
Vleugels van Hoop, in het kader van 
internationale samenwerking.

Enquête Koksijde luistert…
In dit nummer een enquête aan alle 
inwoners. De gemeente wil zijn oor 
te luisteren leggen over bepaalde 
thema’s en is benieuwd naar uw 
suggesties, verzuchtingen en tips! 
Voor u een uitgelezen mogelijkheid 
om inspraak te hebben in het 
gemeentebeleid. Het bestuur doet 
zijn best om de voorstellen op te 
volgen. Laat deze kans niet liggen..!
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Korpschef PZ Westkust start 4de mandaat
Hoofdcommissaris Nicholas Paelinck begint op 19 september zijn 
vierde periode van 5 jaar als korpschef van de politiezone Westkust. Dat 
besliste de Minister van Binnenlandse Zaken na evaluatie.

De evaluatiecommissie prees zijn gedreven inzet en zin voor innovatie. 
Ook het politiecollege, de politieraad, de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep in Gent en de gouverneur van de provincie sloten zich daar 
bij aan. Zo was de politiezone Westkust de eerste Belgische politiezone 
met camera’s met nummerplaatherkenning. Een optimalisatie hiervan 
vond plaats tijdens zijn derde mandaatperiode. De zone beschikt nu 
o.a. ook over camera’s voor de inspecteurs op het terrein.
De informaticatool Infotheek, ontwikkeld in de PZ Westkust voor data-
uitwisseling, wordt nu al door meer dan 50 politiezones geraadpleegd 
en is ook nationaal opgenomen.
De samenwerking met de Franse politie is ook een belangrijke 
verdienste van de korpschef. De PZ Westkust was de eerste politiezone 
die een operationele verbindingsofficier Franco-Belge aanstelde.
We vestigen ook de aandacht op de daling van de criminaliteit 
met maar liefst 40% over een periode van 13 jaar. Wat betreft de 
seizoencriminaliteit kende de PZ Westkust een daling met 68% gedurende de voorgaande tijdspanne.

Dag van de Mobiliteit op 17 september

Verkeersbehendigheidsparcours - Probeer zeker 
het behendigheidsparcours om te weten hoe goed 
je wel bent op de fiets. Bij voorkeur dien je dit te 
doen met je eigen fiets. Het parcours is gemaakt op 
kindermaat. Na afloop krijg je een verrassing.
Tuimelwagen - Ga in deze wagen zitten om te weten 
hoe belangrijk het is om in de auto je gordel om te 
gespen.
Fietsgraveren - Geef dieven geen kans, laat hier je 
fiets graveren.
Dronkenmansbril - Zet de dronkenmansbril op en je 

kijkt door de ogen van iemand die te veel 
heeft gedronken. Hierbij krijg je de kans 

om een klein parcours af te leggen.

Uitleg dode hoek - Aan de hand van een 
vrachtwagen worden de gevaren van de dode hoek 
uitgelegd. De dode hoek is jammer genoeg een 
belangrijke oorzaak bij verkeersongevallen.
Elektrisch fietsen - Test zelf een elektrische fiets uit. 
Een ervaren lesgever is aanwezig om een woordje 
uitleg te geven.
Sappentrapper en sapjesfiets - Met deze mobiele 
sappenbar trap je zelf je eigen smoothie bij elkaar.
Ecodriving - Hoe je zuinig auto kan rijden, leer je 
door achter het stuur van een rijsimulator te kruipen.
Verkeerslessen - Een korte quiz toont aan hoe het 
met onze algemene verkeerskennis gesteld is.
Infostand – Over schoolfietsrouteplan, openbaar 
vervoer en nog veel meer…

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september organiseert onze gemeente 
voor de eerste keer een Dag van de Mobiliteit op zaterdag 17 september van 10 tot 17 u. in en rond het 
gemeentehuis. Op die dag worden talrijke workshops rond het thema verkeer en mobiliteit aangeboden. 
Al deze activiteiten zijn gratis. Niet te missen: bij deelname aan vijf workshops, krijg je een leuk en nuttig 
gadget.

Korpschef Nicholas Paelinck van de 
Politiezone Westkust.

MEEDOEN 
AAN 

VIJF WORKSHOPS 
= 

GRATIS 
GADGET!



De burgemeester aan het woord
September is de negende maand van het jaar, maar op de oud-Romeinse kalender de zevende. Vandaar 
“septem”, d.i. “zeven”. Andere namen voor september zijn “evenemaent”, van “avena”, haver, en ook nog 
“bacchusmaand” omdat in september de druivenoogst begint. Daarom sprak men na de Franse Revolutie 
van “fructidor”. Een leuk versje: “Ik ben den herfstbegin en ook des zomers laetste / doch vermits ik vruchten 
breng ben ik niet van de quaedste”…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De groendienst 
heeft bij de gemeenteschool een groene speelplaats 
aangelegd.”

T-d: “De grote vakantie zit er op. Het werk en de 
school vullen weer de agenda!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, en wat 
de school betreft hebben we fijn nieuws. In Koksijde 
werden alle klassen van de lagere afdeling van de 
gemeenteschool zo goed als helemaal vernieuwd, 
tot werk- en leervreugde van onze leerkrachten en 
kinderen. De speelplaats was al eerder aangepakt. 
De gemeente zet dus daar een ferme stap vooruit op 
het vlak van infrastructuur. Die school is bovendien 
ook uniek gelegen, daar in de duinen. Ook in de 
gemeenteschool van Oostduinkerke valt er nieuws 
te rapen. De gemeente kocht er jaren terug grond 
aan, om de speelruimte gevoelig uit te breiden. Door 
de bouw van de nieuwe kleuterafdeling was een 
stuk speelplaats verloren gegaan. Onze groendienst 
heeft daar nu eigenhandig een groene speelplaats 
aangelegd. In het volgend nummer meer daarover. 
Ook de Westhoekacademie breidt dit jaar uit met een 
gloednieuwe, hypermoderne zolderverdieping. Onze 
onderwijsinstellingen zijn er dus helemaal klaar voor.”

T-d: “Ook korpschef Nico Paelinck van de Politiezone 
Westkust heeft iets te vieren..?”
Burgemeester: “De zonechef start deze maand zijn 
vierde mandaat van vijf jaar. Een unieke situatie, 
we zijn ongeveer samen gestart. Hij was eerst 
commissaris voor het grondgebied van Koksijde 
alleen, als opvolger van wijlen Henri Maeckelberghe. 
Ondertussen leidt hij al vijftien jaar de politiezone 
Westkust. Samen met zijn nieuw mandaat start ook de 
bouw van het gloednieuwe politiecommissariaat. Dat 
wordt zeker de moeite. De inwoners zullen de werken 
op het Marktplein zien vorderen, we willen dat alles 
klaar is in 2018.”

T-d: “Koksijde luistert. Wat betekent dat? Wat moeten 
de mensen doen?”
Burgemeester: “Wel, we hebben met het bestuur 
beslist om deze maand een enqûete in Tij-dingen 
te publiceren, met als titel Koksijde luistert. We 
stellen aan onze inwoners een twintigtal vragen. 
Uiteraard met de bedoeling dat zoveel mogelijk 
inwoners de lijst invullen, liefst digitaal: www.koksijde.
be/koksijdeluistert. Het is een kleine inspanning, 
hoogstens tien minuten..? Dus, beste inwoners, vul de 
lijst in, deel ons uw suggesties mee. Waar mogelijk zal 
het bestuur rekening houden met de aanbevelingen 
en de tekorten die uit deze rondvraag blijken.” 
(N.v.d.r., zie bl. 20-21)

T-d: “Opendeur bij Koksijde Golf ter Hille?”
Burgemeester: “Op zondag 11 september zijn alle 
inwoners weer welkom op de terreinen van Koksijde 
Golf ter Hille ter gelegenheid van de opendeurdag. 

Het domein staat volledig ter beschikking van 
wandelaars en recreanten. Een unieke kans om een 
mooie wandeling te maken, maar ook om de evolutie 
van het golfterrein in al zijn pracht te bewonderen.”

T-d: “Tot slot?”
Burgemeester: “Hoop ik dat iedereen van een fijne en 
onbezorgde vakantie heeft genoten zodat we allen 
met een fris gemoed het najaar kunnen aanvatten. 
En in Koksijde is er toch elke maand ontspanning: de 
Open Monumentendag op 11 september, de Dag 
van de Mobiliteit de 17de, Oostduinkerke kids de 24ste, 
en Camping cultuur op 1 oktober.”

Financiële dienst dicht op 29 september
Wegens teambuilding is de financiële dienst op 
donderdag 29 september gesloten.



De bib maakt je 
muzikale droom waar!

De beste 
openingszinnen 
uit de literatuur

Cursussen in de bib

Denken over democratie

Op zaterdag 8 oktober presenteert de bib van 14 tot 17 u. 
een workshop over Digital Audio Workstation (DAW). Dit 
systeem kan digitale audio opnemen, aanpassen en 
afspelen. Het is het hart van digitale opnamestudio’s, 
(dance)producers en thuismuzikanten. De workshop toont 
de basisfuncties van enkele DAW-programma’s, zodat je 
als componist zelf een nieuwe song kan maken. Deze 
programma’s zijn Pro Tools (overal ter wereld in professionele 
studio’s) en Reaper (goedkopere variant).
Inschrijven in de bib vanaf maandag 5 sept., max. 15 p. 
Prijs 5 euro.

“Vele jaren later, staande voor het 
vuurpeloton, moest kolonel Aureliano 
Buendia denken aan die lang vervlogen 
middag, toen zijn vader hem meenam om 
kennis te maken met het ijs.”
Wie herinnert zich niet deze klassieke 
openingszin uit Honderd jaar 
eenzaamheid van Gabriel Garcia 
Marquez? Doorlezen of een ander boek 
pakken? De openingszin is vaak beslissend. 
Een goed boek valt of staat met een 
uitstekende openingszin. Is het begin van 
een roman goed, dan kan je er bijna van 
uit gaan dat het hele boek geweldig zal 
zijn. In september deelt de bib de beste 
openingszinnen uit de literatuur met jou!

Cursus iPad - De basis en het dagelijks gebruik van 
de iPad. Maandag 17 en dinsdag 18 okt., van 9.30 
tot 12 u. Prijs 10 euro, eigen iPad meebrengen.
Cursus Samsung tablet – De basisbeginselen. Op 
dinsdag 4 okt. van 9.30 tot 16.30 u. (volledige dag). 
Prijs 10 euro (broodjeslunch inbegrepen).
Workshop tips en trics in Word - Tips om nog beter 
met Word om te gaan. Op donderdag 13 okt. van 
13.30 tot 16 u. Prijs 5 euro.
Workshop sjablonen maken in Word - Een 
sjabloon is een type bestand met een vaste lay-
out. Op donderdag 27 okt., van 13.30 tot 16 u. 
Prijs 5 euro.
Workshop foto’s ordenen en Faststone – Op 
zaterdag 15 okt., van 14 tot 16.30 u. 

Prijs 5 euro (eigen laptop meebrengen).
Workshops digitale fotografie voor 
fototoestellen met verwisselbare lenzen (reflex- 
en systeemcamera’s) - Deel 2, portret- en 
landschapsfotografie, op donderdag 6 okt., van 
13.30 tot 16 u. / deel 3, macrofotografie en foto’s 
bespreken, op donderdag 13 okt., van 13.30 tot 16 
u. Prijs 10 euro voor de 2 delen of 5 euro per deel.

Voor al deze cursussen geldt zelf inschrijven vanaf 
dinsdag 6 sept. aan de bib-balie. Lid zijn is nodig, 
breng dus je identiteitskaart mee. Betalen via de 
automaat (geen biljetten hoger dan 20 euro). 
Meer info over de komende bib-cursussen op 
www.bibliotheek.koksijde.be.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Democratie op 
15 september, kan je verschillende visies over politiek en democratie 
ontdekken in de bib. Enkele historische denkers als Plato en De 
Tocqueville komen aan bod, alsook hedendaagse figuren zoals Luc 
Huyse, Guy Verhofstadt e.a.



Kunstencentrum Ten Bogaerde gestart!
Met de officiële opening op zaterdag 2 juli kon ons gemeentebestuur weer een nieuwe parel aan zijn 
cultureel palmares toevoegen: het Kunstencentrum Ten Bogaerde (KCtB). Als opener liep van begin juli tot 
eind augustus de expo Les pierres suavages met spraakmakende moderne kunst in samenwerking met 
het Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Nord-Pas de Calais uit Duinkerke. Op de eerste verdieping 
zijn permanent beelden en tekeningen van George Grard samengebracht. Een derde troef van KCtB is de 
algehele restauratie en consolidatie van de 
13de eeuwse monumentale schuur. Minister-
president Geert Bourgeois van de Vlaamse 
Regering vereerde de opening met zijn 
aanwezigheid. KCtB lokte in juli liefst 4.349 
bezoekers!

Minister-president Geert Bourgeois knipt het lint van 

het Kunstencentrum Ten Bogaerde, geflankeerd door 

burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen 

van Cultuur-volksvertegenwoordiger Rita Gantois.

Els Wuyts, toen 
diensthoofd 
Cultuur, loodst 
de minister-
president en de 
burgemeester 
door de George 
Grardzaal op de 
eerste verdieping.

Het impressionante dakgebinte van de 

monumentale schuur uit de 13de eeuw is ook 

al een kunstwerk op zich.

In de vijver van Ten Bogaerde drijft op het kroos een indrukwekkend beeldhouwwerk van George Grard.

Burgemeester Marc Vanden Bussche, 
minister-president Geert Bourgeois 
en schepen van Cultuur Rita Gantois 
spraken de talrijke genodigden toe.

Een zicht op 
de gelijkvloerse 
verdieping van het 
Kunstencentrum Ten 
Bogaerde waar de 
tentoonstelling “Les 
pierres sauvages” liep 
tot 31 augustus.

In de George 
Grardzaal 

geeft Chantal 

(dochter van de 
beeldhouwer), 

toelichting bij de 

kunstwerken aan 

de prominenten.



Op 10 september opent in het Abdijmuseum ten Duinen de 
expo Zalige Idesbald en de 1.000 skeletten. Monniken, abten, 
lekenbroeders, ja zelfs vrouwen en kinderen lagen begraven 
op het domein van deze imposante abdij uit de Vlaamse 
kuststreek. De spannende tentoonstelling vertelt het verhaal 
van Idesbald en van onderzoek op eeuwenoude beenderen. 
Tien redenen om de expo te bezoeken…

1.  Herbeleef de onderzoeksweek op de reliek van Idesbald in 
Brugge. 

 Na de opening van zijn kist in de O.L.V-Ter-Potteriekerk in 
Brugge, februari 2015, bleek dat de stoffelijke resten niet die 
van Idesbald kunnen zijn! Wie ligt er dan wel in de kist?

2.  Laat je verrassen door de onderzoeksresultaten op 
de man in de loden kist en zie zijn gelaatsreconstructie. 
De onderzoekers ontdekten dat de kist en het individu 
samenhoorden, maar onmogelijk aan Idesbald gelinkt 
kunnen worden. Daarvoor waren ze 300 jaar te jong.

3.  Maak kennis met de historische figuur Idesbald. Wat 
mogen we geloven van de info die we over de bekendste 
abt van de Duinenabdij hebben? Recent historisch 
onderzoek levert nieuwe inzichten over de derde 
cisterciënzerabt van Ten Duinen op.

4.  Ontdek hoe abdijgemeenschappen hun overleden 
monniken herdachten. Niet enkel door te bidden. Er werden 
ook massaal veel relieken bijgehouden. Een haartje van de ene, een vingerkootje van de andere. Maar 
ook volledige skeletten werden soms in prachtig versierd hout -en glaswerk bewaard. De expo toont 
verschillende relieken uit de zilvercollectie.

5.  Ontdek hoe de kerk de dodenverzorging vanaf de middeleeuwen vorm gaf. Het middeleeuwse 
dagelijkse leven was sterk doordrongen door de christelijke eindverwachting. Het leven werd in een 
context van eeuwigheid geplaatst.

6.  Herbeleef de opgravingen in Koksijde van één van de grootste middeleeuwse populaties op 
Europees grondgebied. Ongetwijfeld liggen er nog skeletten onder de grond, want nog een grootdeel 
van de abdij ligt nog onopgegraven onder het zand. Unieke foto’s van de opgravingen vanaf de jaren ’50.

7.  Een skelet vertelt meer dan je denkt. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
onderzoekt skeletten van Ten Duinen. De getoonde beenderen en schedels vertellen meer over het 
dagelijkse leven van toen en met welke ziektes de abdijbewoners kampten.

8.  Verbaas je over de ziektes van toen. Moderne ziektes zoals kanker zijn niet zo modern als we denken. 
Ook binnen de archeologische vondsten werden schedels aangetroffen met sporen van kanker.

9.  Verwonder je over de confrontatie van archeologische vondsten met unieke bruiklenen. Enkele 
grafstenen zijn voor het eerst in jaren weer te zien. Archeologische vondsten worden geconfronteerd 

met Vlaamse topstukken waaronder de 
Duinenhandschriften, reliekhouders en 
schilderijen.
10.  Volg het expoparcours doorheen 
het museum en sta even stil bij de 
poëziestops. Er staan niet alleen stukken in 
de expozaalruimte, maar ook in de vaste 
museale opstelling. Het Poëziecentrum koos 
verschillende aangrijpende gedichten die je 
op de site en in het museum kan ontdekken. 
Ook voor kinderen zijn er gedichten 
gekozen. Na je bezoek krijg je een speciaal 
ontworpen gedichtenboekje.

Toegang: inbegrepen in het toegangsticket 
tot het museum / gratis voor inwoners / 
open van ma-za, uren zie www.tenduinen.be

Tien redenen voor bezoek aan expo 
Zalige Idesbald en de 1.000 skeletten



Nieuw boek naar aanleiding van expo

Idesbald. Begraven en gedenken 
in de Duinenabdij

Ter gelegenheid van de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten 
brengt de vriendenkring van het Abdijmuseum (Familiares de Dunis) 
een nieuw boek uit. Idesbald. Begraven en gedenken in de Duinenabdij 
vertelt over hoe onze voorouders het sterven ervoeren en begraven 
werden. Maar ook over Idesbald en de devotie die ontstond rond de 
bekendste abt van de Duinenabdij.

Dit boek komt er dankzij de steun van de Familiares de Dunis en verschijnt 
bij de Brugse uitgeverij Van de Wiele. Het onderzoek op de meer dan 
1.000 gevonden stoffelijke resten van abten, monniken en leken, mannen, 
vrouwen en kinderen en op de grafcontexten leert ons het grote belang 
dat onze voorouders hechtten aan de dodenverzorging. Hoe zij met het 
oog op het hemelse voortbestaan bij leven hun dood organiseerden 
en de doden gedachten. De dood heeft mensen steeds gefascineerd. 
Is bij het overlijden alles voorgoed voorbij? Of is er een leven over de 
dood heen? Religies plaatsen het leven in perspectief. Ook het christelijk geloof biedt een uitweg. In de 
middeleeuwen was de mens ervan overtuigd dat de heilzame kracht van relieken of de eeuwige gebeden 
van de monniken het hemelse leven binnen handbereik brachten.
Idesbald, de derde abt van Ten Duinen (1155-1167), was hierin zowel een buitenbeentje als een lichtend 
voorbeeld. Na de ontdekking van zijn ongeschonden lichaam in volle contrareformatietijd (1623) 
ontstond een volksdevotie. Die werd in 1894 bekroond met een officiële zaligverklaring. Maar doorstaan de 
overlevering en zijn vermeende stoffelijke resten uitgebreid wetenschappelijk onderzoek?
Fiche – Rijk geïllustreerd, 95 bl., 21 bij 27 cm, garengenaaid gebrocheerd, 19.95 euro, verkrijgbaar in de 
museumshop vanaf de opening expo.

Nocturne en infosessie Rouw bij kinderen

Zuid-Abdijmolen in nieuw kleedje

Op woensdag 28 september organiseert het abdijmuseum een avondbezoek aan de tentoonstelling Zalige 
Idesbald en de 1.000 skeletten, gevolgd door de infosessie Rouw bij kinderen. Deze nocturne begint om  
20 u. met een rondleiding door directeur Dirk Vanclooster. Aansluitend vertellen Kinderpsychologen Iris Vollon  
(AZ Augustinus Veurne) en Vanessa Van Schuerbeek (groepspraktijk De Klaproos Ternat) uit hun 
professionele ervaring.
Een overlijden in de familie of de kennissenkring kruipt altijd in ieders kleren. Zelfs de allerkleinste kinderen 
merken een verschil op. De iets oudere kinderen zitten met vragen. Komt hij/zij ooit terug? De pubers 
verdringen het onderwerp vaak terwijl het beter is om erover te praten. Iris en Vanessa reiken ouders en 
leerkrachten rouwtips aan om zich te wapenen voor als het zover mocht komen.
Deze avond is dus speciaal voor leerkrachten, begeleiders en ouders van kinderen en jongeren tussen 6 en 
18 jaar. Plaats: Abdijmuseum, Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde. Schrijf in: abdijmuseum@koksijde.be of 
058 53 39 50.

In juni kreeg de Zuid-Abdijmolen een grondige onderhoudsbeurt, met prachtig resultaat. Zowel het dak werd 
vernieuwd, de achterkant en zijkanten werden geschilderd, en de voorkant kreeg ook nieuw houtwerk.  De 
balken waarop de Zuid-Abdijmolen staat, werden vervangen.
“Hiermee moet de Zuid-Abdijmolen weer 20 jaar kunnen schitteren”, vertelt een erg tevreden molenaar 
Patrick Geryl. “Door de regen in juni liepen de werken wat achterstand op, maar op de Vlaamse feestdag 
hebben we de stellingen kunnen verwijderen. Het dak en de voorkant van de molen zien er ietwat anders uit 
qua kleur. Dit is normaal. De natuur zal die kleur met de jaren weer wat donkerder maken.”
De gerenoveerde Zuid-Abdijmolen is nog heel de maand september te bezichtigen, 2 euro voor 
volwassenen, 1 euro voor minderjarigen. Ma-vr van 10.30 tot 12 u. en van 15 tot 17 u. Zaterdag van 10.30 u 
tot 12 u. Zondag gesloten, behalve op 11 september (Open Monumentendag).



28ste Open Monumentendag
Onder het motto Nooit Vergeten vindt op zondag 11 september de 28ste editie van Open Monumentendag 
(OMD) plaats. OMD wil het publiek in heel Vlaanderen gevoelig maken voor de waarde van ons onroerend 
erfgoed. Overal staat die dag bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en mobiel erfgoed centraal. In 
Koksijde worden deze keer enkele unieke restauratie- en herbestemmingsprojecten voor de eerste maal 
opengesteld.

Villa La Vigie (Verdedigingslaan 9 in Koksijde)
Deze imposante villa (1925) is gebouwd op een Britse 
bunker uit 1916. Men had er een kanon verstopt, dat op 
het onderstel van een treinwagon was geplaatst. Via een 
spoor kon het kanon de Hoge Blekker opgereden worden 
om vanaf daar te vuren op het Duitse front. Bij de bouw 
van de villa werd de bunker volwaardig in het ontwerp 
geïntegreerd. Luchtmaarschalk Herman Göring verbleef 
er tijdens WO II.
De villa stond lange tijd leeg, maar wordt nu in zijn eer 
hersteld. Architect Pieter Popeye vertelt erover.
Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door 
gidsen / rondleidingen met architect om 14 en 16.30 u. / 
inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): 
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40.

Villa La Coursive (Zeedijk 454 in 
Oostduinkerke)
Het opkomende toerisme leidde eind 19de eeuw 
tot de bouw van de eerste villa’s in een waaier van 
bouwstijlen, van de neostijlen tot art nouveau en 
cottagestijl. La Coursive dateert van 1899. Na WO II 
moesten villa’s uit de belle époque plaats ruimen 
voor appartementsgebouwen om zoveel mogelijk 
vakantiegangers zicht op zee te gunnen. La Coursive 
werd in 1994 als monument beschermd. Het is de laatste 
getuige van hoe de Zeedijk er vroeger uitzag. De villa 
werd kwaliteitsvol gerestaureerd, naar een ontwerp van 
architectenbureau Coussée & Goris.
Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door 
gidsen / rondleidingen met architect om 11 en 15.30 u. / 
inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): cultuur@
koksijde.be, 058 53 34 40.

Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten 
Bogaerdelaan 10 in Koksijde)
De abdijhoeve Ten Bogaerde dateert van ca. 1240. In 
1952 werd de hoeve beschermd als monument. Niet veel 
later verwierf de gemeente Koksijde het complex. Het 
duurzaam behoud mondde uit in het Kunstencentrum 
Ten Bogaerde, begin juli 2016. Het architectenbureau 
Govaert–Vanhoutte stond in voor de restauratie van de 
monumentale schuur. De permanente collectie met 
beelden van George Grard is te bewonderen op de 
eerste verdieping en in de beeldentuin. Voor de eerste 
tijdelijke tentoonstelling (van 2 juli tot 31 augustus) werkte 
de gemeente samen het FRAC Nord-Pas de Calais.
Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door 
gidsen / rondleidingen met architect om 10.30 en 14 u. / 
inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): 
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40



Duinenhuis (Bettystraat 7 in Koksijde)
Gebouwd eind de jaren 1930 door de Zusters van Notre-
Dame de Boulogne om kwetsbare kinderen een zeevakantie 
aan te bieden. Begin jaren 1960 werd het Duinenhuis, te 
midden de Schipgatduinen, gerenoveerd door de Zusters 
van Liefde uit Gent. Eigendom van de gemeente in 2005 en 
renovatie in modernistische stijl. Op OMD extra aandacht 
voor de herbestemming (natuureducatief aanbod voor 
scholen, zeeklassen, vele vormingen en activiteiten voor 
volwassenen, meer dan 10.000 personen per jaar). Proef van 
de zee, het strand en de duinen rond het Duinenhuis. Bekijk 
zeepokken, zeeanemonen en andere zeediertjes in het labo. 
Bekijk de zon door de zonnekijker of geniet van een drankje 
op het dakterras.
Extra: verzameling unieke postkaarten van Koksijde te bezichtigen op alle 
OMD-locaties. Enkel op OMD.
Open van 10 tot 18 u. Gratis toegang. Info www.koksijde.be/duinenhuis

Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2)
Beklijvende expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten. Op de site 
van de vroegere Duinenabdij vonden archeologen meer dan 1.000 
skeletten. Wat kunnen we uit die eeuwenoude beenderen leren? Hoe 
verliep het recente onderzoek op de loden kist van abt Idesbald in de 
Brugse OLV-ter-Potteriekerk? De stoffelijke resten in die kist bleken niet 
die van Idesbald te zijn. Bezoek ook de vaste museumcollectie en de 
prachtige site. Zie ook blz 8-9.
Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door gidsen

Zuid-Abdijmolen (rechtover het abdijmuseum)
Molenaar Patrick Geryl, de enige voltijdse molenaar in België, vertelt 
je graag alles over zijn Zuid-Abdijmolen, als Lootvoetmolen in 1773 
gebouwd in Houtem, en in 1951 verhuisd naar Koksijde. Middeleeuwse 
livemuziek en een paardensmid nemen je nog verder mee in de tijd. 
Laten we niet vergeten dat in de glorietijd van de Duinenabdij op exact 
dezelfde plaats ook een molen pronkte. Voor een hapje en een natje 
wordt ook gezorgd.
Open van 10 tot 18 u.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
(P. Schmitzstraat in Odk-Dorp)
In het NAVIGO-museum loopt tot 20 november de 
fototentoonstelling Engelen van de Zee door Stephan 
Vanfleteren. De reeks portretteert de leerlingen die nu leren 
en wonen in het voormalig vissersweeshuis Ibis in Bredene. 
Stephan Vanfleteren vond dat de ogen van de jongens zo 
puur waren dat ze bijna engelen zijn. Maar waren het wel 
allemaal engeltjes? Op OMD gaat het museum in gesprek 
met enkele mannen die in de Ibis hebben verbleven en die 
de strafste verhalen uit hun mouwen schudden, onder hen 
onze eigenste aquariumtechnicus, Danny Vanthournout! 
Ben jij benieuwd wat ze geleerd hebben op de Ibis? Wie van 
hen het meest gestraft werd of welke band ze nu nog steeds 
hebben met deze school? Schrijf je in om dit interview mee te 
maken: 058 51 24 68 | onthaal@navigomuseum.be.
Ontdek het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum gratis van  
14 tot 18 u.

Danny Vantournout in 1985 (eerste rij, tweede 
van links), verpakt in het traditioneel Ibis 
zeemanskostuum.

Centraal infopunt (10–18 u.):
Abdijmuseum Ten Duinen (Villa Castel Fiertel), Kon. Prinslaan 2, 058 53 39 50, info@tenduinen.be



Gratis proeflessen in de WAK

Roland en Gerda dragen Arne en Eva uit
tot bij de zoutmijnkinderen van India

In september kan iedereen een gratis proefles volgen in de Westhoekacademie Koksijde. Zowel kinderen 
vanaf het eerste leerjaar, als jongeren en volwassenen kunnen kiezen uit het grote aanbod (dat op de 
website staat). Wil je nog meer info? Kom dan eens naar het secretariaat in het hoofdgebouw.

Van 1 tot 18 juli maakten Roland en Gerda Vaneessen-De Ruytter uit Oostduinkerke een aangrijpende reis 
naar en bij de zoutmijnkinderen van India, in het zuiden van Tamil Nadu. Dat is een vierdepijlerproject dat 
de steun van onze gemeente geniet. Roland en Gerda hadden voldoende reden om daarheen te trekken. 
Ze bezorgden het project 8.600 euro, nl. het bedrag dat ze bijeenkregen door de herdenking en de laatste 
spaarcenten van Arne en Eva, hun twee kinderen die hen enkele jaren geleden ontvielen.

Directeur Els Desmedt: “De Westhoekacademie, beter gekend als de 
WAK, is al meer dan 40 jaar een vaste waarde in de gemeente. In 
de WAK kan jong en oud deeltijds beeldend kunstonderwijs volgen. 
Kinderen en jongeren ontwikkelen er hun totale persoonlijkheid, niet 
alleen het intellect, maar ook het psychomotorische en het creatieve 
vermogen. Vanaf 14 jaar kunnen jongeren al kiezen uit drie boeiende 
ateliers: beeldende vorming, digitale beeldende vorming en textiele 
vorming (mode). Elke groep heeft zijn eigen goed uitgerust atelier.”
Ook het aanbod voor volwassenen is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Naast traditionele ateliers als tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, vrije grafiek, keramiek, mode en textiel biedt de WAK ook 
boekkunst en lederaccessoires aan. Wie liever eerst op verkenning wil 
gaan kan de initiatie beeldende kunsten of fotokunst volgen. Bij elk 
atelier hoort ook twee jaar kunstgeschiedenis en is iedereen vrij om 
optioneel waarnemingstekenen en/of modeltekenen te volgen.
Maar er is ook een meer theoretische optie: wie kunstexploratie 
volgt krijgt naast uitleg over de kunsten ook de gelegenheid om 
periodiek op zaterdag mee te gaan op uitstap naar steden, musea en 
tentoonstellingen .
Info: www.westhoekacademie.be, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald

Om de plannen van Arne en Eva waar te maken en hun 
kinderen te blijven uitdragen startten Roland en Gerda 
het ArnEva project op. Ze verbleven op het domein van 
Social Change And Development (SCAD) waar hen een 
ontroerend onthaal door de klas van de zorgkinderen te 
beurt viel. Ze logeerden er een hele week in het mooie 
gastenhuis. Op de eerste avond verzorgden de dokters 
Cletus Babu en Amali Cletus een uiteenzetting over de 
verschillende SCAD-projecten. Zelf stelden Roland en 
Gerda hun ArnEva-project voor.
Roland: “In Tuticorin, op 30 km van de Golf van Mannar, 
bezochten we de zoutmijnen die zich over 70 km 
uitstrekken. Vandaar reisden we naar het pré-schooltje 
in Baalwadi (Tamil Nadu) waar we het ArnEva-project 
onthulden. In dit pré-schooltje gaat de zorg naar de 
opvang van 50 peuters en kleuters. Alle kindjes droegen 
kraaknette nieuwe uniformpjes. We deelden er eetgerei 
en speelgoed uit, ook konden ze hun eerste door het 
project gesteunde warme maaltijd eten. Het project 

biedt warme maaltijden voor een heel jaar. Het deed ons erg veel deugd te zien dat alle centen goed 
terecht gekomen zijn.”
Roland en Gerda plantten boompjes voor Arne en Eva, reikend uit Indische grond tot aan de hemel...
Op de website SOS Zoutmijnkinderen onder de rubriek “Nieuws-projecten” kan heel de inleefreis gevolgd 
worden.

Roland en Gerda werden gastvrij ontvangen door 
de verantwoordelijken van het domein Social 
Change And Development.



Vijftig dichters-zangers brouwen met
Jean Bosco Safari nieuw Koksijde-lied

Concreet gaat het om projecten in Burundi, Oeganda en Rwanda, waarbij directe steun geboden wordt 
aan diverse lokale initiatieven. Zo worden die projecten (vb. bouw opvangcentrum voor andersvalide 
kinderen) niet alleen snel en efficiënt gerealiseerd, maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. 
Mensen vleugels, een toekomst geven, zo luidt dat. Vleugels van Hoop wordt ook ondersteund door onze 
gemeente.

Samen (toon)dichten
Eerste uitdaging: zoveel mogelijk Koksijdse mensen en verenigingen samenbrengen die hun gevoel over 
hun gemeente in een lied zouden vatten. Alle Koksijdse verenigingen (meer dan 150!) werden uitgenodigd, 
sport-, senioren-, jeugd-, muziekverenigingen, adviesraden,...
Tweede uitdaging: op enkele dagen tijd een lied maken en het met de hele groep in première brengen op 
het wereldfeest Dunia op 30 juli.
De uitdagingen werden tot een goed einde gebracht. Dinsdagavond 26 juli begon de geboorte met de 
inspiratie-dag, de drie volgende avonden werd met een ongelooflijk mooie groep almaar voort gesleuteld 
aan het lied.

Koksijde heeft een nieuw lied, het heet “Het Koksijde-lied”. Het ontstond in hoofd en buik van een 50-tal 
enthousiaste gelegenheidsdichters en –zangers die van 26 tot 29 juli tekst en muziek brouwden onder de 
vleugels van de Vlaams-Rwandese zanger Jean Bosco Safari. Niemand was daarvoor beter geschikt want 
J.B.S. is peter van de organisatie Vleugels van Hoop, een 4de pijlerorganisatie werkzaam in het gebied van 
de grote meren in Centraal-Afrika.

De zilte geur, de heldere lucht,
De rust van de winter en een meeuw in de vlucht
Polders in de wind en vissers bij nacht,
Eb en vloed, en de zee die nooit wacht
De puurheid van de mensen
En de rust die hier heerst,
Want wie ooit hier kwam
Komt altijd weer

Want hier waait de stille kracht,
Van de wind, de zee, de zon door je hart

Ooh hier is het goed om te leven
Hier in Koksijde aan de zee
Want wie kwam komt altijd weer
Elke baar gaat op en neer
En we drijven allen mee
Mmmm
Dank aan dit land van warme mensen, wind en zee
Onze polders, onze duinen, wind en zee

Mijn leven is hier ‘k ben een kind van de wind
Traditie en familie is wat ons verbindt
Zout, zoet, zilt en mijn hart dat verstilt
Bij het dalen van de zon
Dat licht dat nooit verblindt

En door het zen-zijn bij die zee
Draag jij die stille kracht voor altijd met je mee    

Ooh hier is het goed om te leven
Hier in Koksijde aan de zee
Want wie kwam komt altijd weer
Elke baar gaat op en neer
En we drijven allen mee
Mmmm
Dank aan dit land van warme mensen, wind en zee
Onze polders, onze duinen, wind en zee

Koksijde, 30 juli 2016

Je kan de uitvoering van Het Koksijde-lied 
beluisteren op www.koksijde.be (nieuwsberichten)



Djiri Kassoumaye voor Senegal

Selectieprocedure

Sabelle is de Senegalese echtgenote van Cyriel Caudron, 
gepensioneerde gemeentelijke beleidsmedewerker 
Internationale Samenwerking.
Doel van de avond is fondsen samen te brengen voor 
de projecten die Sabelle patroneert onder de naam 
SOS Casamance in het zuiden van Senegal waarvan ze 
afkomstig is. Concreet betreft het de bouw van een refter 
en studielokaal in de lagere school van Sindone en de 
ondersteuning van de apotheek in de gezondheidspost 
van Brin.
Op het menu: apero bissap (al dan niet gealcoholiseerd), 
hoofdgerecht thiebou yap en dessert coupe 
Casamançaise (exotisch fruit). Op het programma verder 
standjes met Senegalese kleding en juwelen, doorlopend 

powerpoint-presentatie over haar projecten en een klein verrassingsoptreden.
Toegang 20 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen <10 j. Inschrijven tot 9 september bij 
sabelle.diatta@telenet.be of 058 52 01 93 en betalen op rek.nr. BE54 9730 5049 4897.

Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedure:
aanwerving voltijds statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a

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

Doe mee met Iedereen danser!
Hou je van creatief dansen en bewegen samen met 
anderen? Dan spreekt het project Iedereen danser je 
wellicht aan. Dit project wil jong en oud(er) aanzetten 
om via de taal van de dans een verhaal te vertellen. 
Vooral jong met ouder. Daarom richt het initiatief zich 
op kinderen tussen 9 en 12, en op 60-plussers.
Concreet biedt Iedereen Danser je de kans om in 
de paasvakantie 2017 een dansvoorstelling uit te 
werken tijdens een reeks workshops onder begeleiding 
van professionele choreografen van Passerelle, 
gespecialiseerd in danseducatie. Deze workshops (3 
uur/dag) vinden plaats van maandag 3 tot vrijdag 
7 april in de voormiddag van 9 tot 12 u. (in De Kwelle 
in Alveringem of in Furnevent in Veurne), of in de 
namiddag van 14 tot 17 u. (in Zaal Zonnestraal in 
Diksmuide of in c.c. CasinoKoksijde). Op zaterdag 8 april om 
15 u. toon je vervolgens in Houthulst jullie creatie aan het ruime 
publiek.
Deelname 40 euro voor vijf workshops met professionele 
choreografen, en een topervaring!
Inschrijven op www.iedereendanser.be, of 058 53 37 60.

©Danstheater VOS, foto Daniëlle Noordermeer.

In het kader van de door de gemeente gesteunde vierdepijlerprojecten 
organiseert Sabelle Diatta op vrijdag 16 september om 19 u. in zaal Witte 
Burg de tweede editie van haar Senegalees eetfestijn Djiri Kassoumaye, wat 
in het Diola (een taal van Casamance) zoveel betekent als “eet smakelijk”.



Nieuwe Shop & Go parkeerplaatsen
Wie winkelt in Koksijde-Bad, 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 een van de 36 Shop & Go-plaatsen 
in het centrum van Koksijde-Bad (Zeelaan en zijstraten en ook bij het postkantoor). 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 reeds 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. Deze 
parkeerplaatsen worden aangeduid d.m.v. een 
paal met bordje waarop nodige uitleg.
In tegenstelling tot de overige parkeerplaatsen 
die betalend zijn tussen 1 juni en 30 september, 
gedurende de schoolvakanties en de wettelijke 
feestdagen, zullen de shop & go plaatsen 
het hele jaar door functioneren. Zo blijven er 
365 dagen rond parkeerplaatsen met rotatie 
gegarandeerd tussen 9 en 19 u.
Op de overige parkeerplaatsen blijf je de 
mogelijkheid hebben om een half uur 
gratis te parkeren mits het invoeren van je 
nummerplaatgegevens en het plaatsen van een ticket achter je voorruit.

Noordzijde van de vernieuwde
Albert I-laan vòòr de zomer af
Eind juni was de vernieuwing van de noordzijde 
van de N34 Albert I-laan, tussen de Dewittelaan 
en de Barkenstraat in het centrum van 
Oostduinkerke-bad (richting Groenendijk-
Odk-Bad) voltooid. Deze fase werd toen voor 
het verkeer opengesteld. Dat gebeurde in 
aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden 
Bussche, de schepenen Dirk Dawyndt en 
Dorine Geersens, ingenieur Siska Stockelynck, 
werftoezichter Bart Hubrecht, mobiliteitsambtenaar 
Griet Maenhout en vertegenwoordigers van de 
TV De Brabandere–Vanlerberghe die het project 
uitvoert.
De herinrichting van deze eerste fase omvatte in 
eerste instantie de aanleg van veilige fietspaden, 
maar ter hoogte van de bebouwing werden ook 
de voetpaden en parkeerstroken vernieuwd. De 
volledige rijweg werd ook heraangelegd in asfalt 
en ook de nutsmaatschappijen maakten volop 
van de gelegenheid gebruik om hun net te vernieuwen en/of uit te breiden.
De tweede fase, kant zuid van Astridlaan tot Noordzeedreef, begint op 12 september. Deze fase zal afgewerkt 
zijn tegen juni 2017. Tijdens deze fase zal het verkeer op de noordkant rijden richting Oostduinkerke-bad en 
er zal een omleiding gelden voor het verkeer dat van Oostduinkerke-Bad naar Nieuwpoort rijdt.
De laatste fase tussen Dewittelaan/Noordzeedreef start in september 2017 en zal duren tot juni 2018. Deze 
fase zal in het kader van de toegankelijkheid uiteraard nog in deelfases opgesplitst worden.
De prijs van het project bedraagt 4.171.020,79 euro (incl. BTW) waarvan 817.734 euro (incl. BTW) ten 
laste van de gemeente. Het resterend bedrag is subsidie/aandeel ten laste van de Vlaamse overheid, 
agentschap Wegen en verkeer. Ontwerper is het Studiebureau Cnockaert uit Wervik.

De eerste fase (noordkant) van de vernieuwde Albert 
I-laan tussen Groenendijk en Oostduinkerke-Bad werd 
vòòr de zomer voor het verkeer opengesteld.



Open Bedrijvendag: IVVO in Ieper
De Intercommunale voor Vuilverwijdering Veurne en 
Ommeland (IVVO) organiseert op zondag 2 oktober in het 
kader van de Open Bedrijvendag een opendeur. Koksijde is 
de “hofleverancier” van groente-, fruit- en tuinafval (gft) aan 
de IVVO. Sla, banaan en tak mogen samen in de groene 
gft-bak. Al het gft-afval wordt op het IVVO-terrein verwerkt tot 
compost. Ontdek hoe tijdens dit verwerkingsproces groene 
stroom vrijkomt waarvan meer dan 2.000 gezinnen genieten. 
De opendeur vindt plaats van 10 tot 17 u., Bargiestraat 6, Ieper. 
Je kan er de gft-composteringsinstallatie bezoeken, er zijn 
rondleidingen en demo’s. Kinderen spelen het afvalsorteerspel 
en ontvangen een leuke attentie.

Afval sorteren met erkende vluchtelingen

De rondreizende reuzenmeeuw…

Na de grote instroom van asielzoekers het voorbije jaar kwamen recent ook een aantal erkende 
vluchtelingen zich in onze gemeente vestigen. Het leren kennen van onze gewoontes is voor hen een grote 
uitdaging waar ze met heel veel leergierigheid en enthousiasme aan beginnen. De intergemeentelijke 
integratiedienst Wintegratie staat hen hier in bij en organiseerde samen met de dienst Mil&DO in het Sociaal 
Huis een workshop over het sorteren van afval.

Begin juli kreeg Koksijde als eerste kustgemeente het bezoek van 
de rondreizende reuzenmeeuw, een initiatief van de provincie West-
Vlaanderen. Met deze campagne wil de provincie de mensen laten 
kennismaken met de meeuw en de appreciatie ervoor vergroten, 
want hij hoort uiteindelijk bij onze regio. In onze gemeente stond de 
meeuw op 4 en 24 juli in Sint-Idesbald, op 20 juli in Koksijde en op 31 
juli in Oostduinkerke. Op de foto Hannelore Malfait (Coördinatiepunt 
Duurzaam Kustbeheer), Luc Leye (milieuambtenaar Nieuwpoort), 
Kris Vandecasteele (milieuschepen Nieuwpoort), Greet Ardies-
Vyncke (schepen Nieuwpoort), burgemeester Marc Vanden Bussche, 
West-Vlaams gedeputeerde Guido Decorte, , milieuschepen Albert 
Serpieters en milieuambtenaar Jan Vandromme.

Juiste bandenspanning = een gratis tankbeurt/jaar
Liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor een 
verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten 
banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt, dit geeft dan weer aanleiding tot meer fijn stof. De juiste 
bandenspanning levert elke chauffeur jaarlijks een gratis tankbeurt op. Met steun van de provincie en onze 
gemeente houdt vzw Duinenwacht in het kader van de Week van de Mobiliteit een bandenspanningsactie 
(spanning meten en indien nodig op de juiste spanning brengen). Op woensdag 21 sept. van 13.30 tot 
17 u., uitrit containerpark, Kerkstraat.
Info: dienst Mil&DO, 058 53 34 39.



Laat je inspireren in ‘t Duinenhuis
Opendeur Sterrenjutter -  
Zaterdag 10 sept. van 19 tot 
00 u. Laat je betoveren door 
het magisch schouwspel 
van het zonnestelsel tijdens 
een planetariumvoorstelling. 
Expo met foto’s van 
astrofotografen (ook op 
zondag 11 sept. tijdens 
Open Monumentendag in 

combinatie met de zonnekijker) en tuur bij helder 
weer naar het eerste kwartier van de maan door 
de telescoop op het dakterras. Gratis toegang.
De Sterrenjutters openen elke tweede donderdag 
gratis de sterrenwacht voor het publiek. 
Eerstvolgende op donderdag 8 sept. van 21 tot 23 u.

Open Monumentendag – Zie bl. 10-11

Cursus natuurfotografie voor gevorderden - 
Woensdagen 21 sept., 12 en 26 okt., 16 en 30 nov. 
van 19.30 tot 22.30 u. Aanbod: panoramafotografie, 
startrails, image stacking, foto apps voor de 
natuurfotograaf, hdr-fotografie, hyperfocaal 
scherpstellen, timelapse fotografie, enz. Gerichte 
opdrachten en bespreking van ingezonden 
foto’s. Iedere techniek of thema wordt benaderd 
vanuit de theorie, de praktijk én de nabewerking. 
Voor elk onderwerp is een technische fiche 
voorzien. Lesgevers Tom Linster en Koen De Buck. 
Prijs 125 euro. I.s.m. Natuurpunt CVN. Info en 
inschrijven www.natuurpunt.be/agenda/cursus-
natuurfotografie-voor-gevorderden-koksijde-17318.

Workshop najaarsbessen - Dinsdag 27 sept. van 
19 tot 22 u. In de herfst zijn de Schipgatduinen 
een voorraadschuur van vitamines tegen grote en 
kleine kwalen. Uitproberen van enkele recepten 
met herboriste en natuurgids Marjan Janssens. 
Prijs 10 euro (incl. enkele siroopjes). Inschrijven 
via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Vòòr de 
workshop is er bessenwandeling op zondag  
25 sept. om 14 u., Elisabethplein.

Voordracht “Een reis naar Suriname” -  Donderdag 
29 sept. om 19 u. Suriname ligt aan de NO-kust van 
Zuid-Amerika. Een land 5 keer zo groot als België, 
voor 80% bedekt met tropisch regenwoud, met 
een mengelmoes aan bevolkingsgroepen, elk met 
hun eigen cultuur. Er worden minstens twintig talen 
gesproken, maar de officiële taal is er Nederlands. 
Koksijde heeft een stedenband met Suriname. 
Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en 
Yoica Cappoen (rugzakreiziger) vertellen boeiende 
verhalen met veel beeldmateriaal. Gratis toegang. 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 
Org. dienst Internationale Samenwerking

Basiscursus digitale fotografie mens en natuur - 
Zondag 2, 9, 16, 23, 30 okt. en 6 nov. van 9 tot 12.30 
u. Begeleid door ervaren fotografen. Nodig: eigen 
toestel waarbij je zelf diafragma, sluitertijd, ISO en 
witbalans kan instellen en wijzigen. Prijs 55 euro 
(leden De Kerkuil 35 euro). Inschrijven via www.
natuurwerkgroepdekerkuil.be, betalen op BE58 
8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX) De Kerkuil. Org. 
Natuurwerkgroep De Kerkuil en Carels Photography.

Workshop garnaalkruien -  Maandag 3 okt. van 
9 tot 12 u. (theorie), dinsdag 4 okt. van 8 tot 12 u. 
(praktijk groep 1) of woensdag 5 okt. van 8.30 tot 
12.30 u. (praktijk groep 2). Begeleid door echte 
kruiers van de Spanjaardbank in waadpak en 
met een sleepnet. Zeven, koken en opeten in het 
Duinenhuis. Draag lichte kledij (lange broek en 
kousen), breng reservekledij mee. Prijs 25 euro  
(voor de tweedaagse). Org. en inschrijven:  
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Workshop Fairtrade@home,  chocoladeproeverij 
– Woensdag 5 okt. om 19 u. (H)éérlijke 
chocoladebereidingen maken n.a.v. de Week 
van de Fair Trade: een moelleux, chocolademelk, 
-mousse en -rotsjes. Met het verhaal over welke 
impact eerlijke handel heeft op het leven van de 
cacaoboeren in het Zuiden. Prijs 6 euro (max. 15 p.). 
Inschrijven tot 28 sept. via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.  
Org. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen en dienst 
Internationale Samenwerking.



Nieuwe lessenreeksen voor 55-plussers

4de reeks wetenschappelijke
nascholing UGent-Koksijde

Reeks 1 - Wegen-, bruggen- en tunnelbouw
- Ma 7 nov., De weg, een onmisbare schakel in het 
vervoer door em. prof. dr. Etienne De Winne
- Ma 14 nov., Monitoring van wegen en voorspelling 
van hun kwaliteit door prof. De Winne / Het effect 
van hoge snelheid op stalen bruggen en viaducten 
door em. prof. dr. Philippe Van Bogaert.
- Ma 21 nov., Geboorde tunnels, de oplossing om 
verkeerswegen aan het oog te onttrekken door prof. 
Van Bogaert).

Reeks 2 - Geschiedenis van de 
onsterfelijkheidsgedachte
Ma 30 januari en 13 februari, Dodencultus – 
Dodengeloof – Onsterfelijkheidsgeloof door em. 
prof. dr. Etienne Vermeersch

Reeks 3 - Plastische heelkunde
Ma 6, 13 en 20 maart, De reconstructieve 
ladder als basisprincipe binnen de plastische 
heelkunde - Problematiek van de brandwonden 
– Transseksualiteit – Aangezichtstransplantatie – 

Borstreconstructie - Pediatrische plastische chirurgie 
- Tissue engineering - Esthetische chirurgie (door 
prof. dr. Stanislas Monstrey, prof. dr. Philip Blondeel, 
prof. dr. Koenraad Van Landuyt, dr. Nathalie Roche 
en dr. Filip Stillaert)

Reeks 4: De Zalige Idesbald
Deze voordracht en plaatsbezoek zijn een initiatief 
van de gemeente Koksijde.
- Ma 8 mei, Geschiedenis, devotie en onderzoek 
door archeoloog Alexander Lehouck en hist. Jan 
Van Acker
- Ma 15 mei, plaatsbezoek (meer info op 8 mei)

Prijs: 30 euro voor de volledige lessenreeks. 
Inschrijven bij Info Koksijde (gemeentehuis), 
058 53 29 99, cultuurcentrum@koksijde.be.
Nieuw: koop uw lidkaart voortaan online via 
www.casinokoksijde.be.
Infobrochure te bekomen bij Info Koksijde of 
downloaden op de website.

Computercursussen
1. Windows 10, start op maandag 19 september 

(12 weken), van 8.30 tot 11.30 u.
2. Leren werken met Mac (Apple), start op 

woensdag 21 september (12 weken), van 8.30 tot 
11.30 u.

3. E-shopping / E-commerce / E-banking, start op 
maandag 19 september (6 weken), van 13.30 tot 
16.30 u.

De lessen vinden plaats in zaal De Brug van het 
Sociaal Huis, Koksijde. Prijs 60 euro per cursus 
(cursusmateriaal incl.), inschrijving enkel via 
www.cervogo.be of 058 41 51 61.

Nederlandse lessen voor anderstaligen 
(praatnamiddagen)
De cursus is niet alleen voor anderstaligen, maar 
voor iedereen toegankelijk. De klemtoon ligt op 
de communicatieve kracht van het Nederlands. Er 
wordt niet gewerkt met niveaus en evenmin wordt 
er op een schoolse manier lesgegeven.
Voor gevorderden: start op maandag 5 september 
(16 weken), van 13.30 tot 15.45 u.
Voor beginners: start op donderdag 8 september 
(16 weken), van 13.30 tot 15.45 u.
De lessen vinden plaats in de bib van Koksijde. 
Prijs 24 euro inschrijving + 5 euro cursusmateriaal. 
Inschrijving enkel via www.cervogo.be of 058 41 51 61.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be (Ter Duinenlaan 34, 
058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be).

Voor deze vierde editie selecteerde Universiteit Gent weer enkele zeer diverse onderwerpen. Colleges in de 
theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde op maandagen van 14 tot 16 u. Nieuw deze keer is dat Koksijde 
zelf uitpakt met een eigen cursus (les en uitstap) door de wetenschappelijke onderzoekers van het eigen 
museum Ten Duinen.

Zowel de seniorenadviesraad (SAR) als het centrum voor volwassenenonderwijs CVO 
Cervo-Go dragen levenslang leren hoog in het vaandel. Daarom bieden het Sociaal Huis 
Koksijde en CVO Cervo-Go na de vakantie weer computercursussen en Nederlandse 
lessen aan.



Voordracht: brandveilige woning

Nieuwe bejaardenwoningen
in de Bert Bijnensstraat

De Bert Bijnensstraat is een nieuwe zijstraat van de 
Groenstraat in de Silicowijk. Tussen de verkaveling 
Matexi en de Groenstraat lag nog een mooie 
strook bouwgrond, die eigendom was van de 
gemeente. De Woonmaatschappij IJzer en Zee 
was bereid om de grond aan te kopen en er acht 
bejaardenwoningen op te bouwen.
De woningen zijn ontworpen door architect 
Johan Bonquet uit Koksijde en bestaan uit een 
leefruimte met open keuken, één slaapkamer, 
badkamer, een berging en een kleine tuin. Bij het 
ontwerp werd rekening gehouden met de laatste 
nieuwe technieken inzake verwarming, ventilatie 
en isolatie. De energiefactuur zal dus laag zijn. De 
nutsleidingen en infrastructuur werden aangelegd 
met subsidie van het Vlaams Gewest. Achter de 
woningen werd een petanquebaan voor de wijk 
aangelegd.

Vertrouwde buurt
“Het project sluit aan bij onze bestaande wijk”, zegt 
voorzitter Frans Verhegge van Woonmaatschappij 
IJzer & Zee. “Bejaarden die in een te grote woning 
wonen, kunnen verhuizen naar een kleinere 
aangepaste woning met één slaapkamer, zonder 
dat ze de wijk met hun vertrouwde buren moeten 
verlaten.” Raadslid Yves Feys die onze gemeente 
vertegenwoordigt in bouwmaatschappij acht het 
belangrijk dat IJzer en Zee in Koksijde woningen 
bouwt waar veel vraag naar is: “Veel bejaarden 
dromen ervan om in een aangepaste woning en 
in een rustige wijk te wonen tegen een betaalbare 
huurprijs.”
Personen die meer informatie wensen over sociale 
huur, kunnen zich wenden tot de loketten van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee. De maatschappij 
bouwt ook sociale koopwoningen en bemiddelt bij 
sociale leningen.

Contact: loket Brugsesteenweg 2 in Veurne, 058 
31 22 40, info@ijzerenzee.be, www.ijzerenzee.be / 
openingsuren september tot juni: ma van 15 tot 17 u. 
(17-18 u. na afspraak), di, wo en do van 9 tot 12 u.

Bert Bijnensstraat
De nieuwe zijstraat van de Groenstraat werd Bert 
Bijnensstraat gedoopt. Bert was in onze regio een 
zeer verdienstelijk kunstenaar (keramiek, etsen) en 
heemkundige, die in zijn werk zijn liefde voor de 
Westhoek en Koksijde tot uiting bracht. Hij ging in 
1950 als gemeentebediende in Koksijde aan de 
slag en werd er medeoprichter van de Praalstoet 
ter Verheerlijking van de Vlaamse Schilderkunst. Hij 
was ook medestichter van de Heemkring Bachten 
de Kupe en ontwierp wandelpaden en fietsroutes. 
In 2006 kreeg hij van de gemeente de titel van 
cultureel ambassadeur. Hij overleed in 2010 op 
89-jarige leeftijd.

Bij een brand is de rook dodelijk. Rook is donker, snel, giftig en heet. Je wordt er niet 
wakker van: twee op drie slachtoffers sterven door verstikking in bed. Met rookmelders 
heb je vier keer meer kans hebt om een brand te overleven. De adviseur legt uit hoe 
de woning brandveiliger te maken aan de hand van praktische tips en eenvoudige 
ingrepen. Na de koffie gespreksronde met vragen. Toegang 2 euro. Vooraf inschrijven 
(beperkt aantal plaatsen): seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 10.

De Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft in de Bert Bijnensstraat acht nieuwe bejaardenwoningen 
gerealiseerd die eind 2016 klaar zullen zijn voor verhuring. De maatschappij investeerde daarvoor één 
miljoen euro. Onze gemeente leverde aan het project een belangrijke bijdrage door de grond tegen een 
betaalbare prijs ter beschikking te stellen.

Het Sociaal Huis organiseert op dinsdag 27 september om 14 u. in zaal De Brug  
(Ter Duinenlaan 32) voor alle senioren een voordracht over een brandveilige woning.

V.l.n.r. schepen Dirk Dawyndt van Ruimtelijke Ordening, 
voorzitter Frans Verhegge van Woonmaatschappij 
IJzer & Zee, burgemeester Marc Vanden Bussche en 
schepen Albert Serpieters van Huisvesting.



Koksijde luistert!
In dit nummer richt ons bestuur een enquête aan alle inwoners. De online versie staat op www.koksijde.
be/koksijdeluistert. De gemeente wil zijn oor te luisteren leggen over bepaalde thema’s en is benieuwd 
naar uw suggesties, verzuchtingen en tips! Een uitgelezen mogelijkheid om inspraak te hebben in het 
gemeentebeleid. Het bestuur doet zijn best om de voorstellen op te volgen. Laat deze kans niet liggen. 
Gelieve bij elke vraag 1 antwoord aan te kruisen. Dank voor uw medewerking!

Voor een vlotte verwerking vragen we u om de enquête on-line in te vullen op 
www.koksijde.be/koksijdeluistert tot uiterlijk 31 oktober 2016. Dat bespaart u ook enkele minuten!

(Wie toch liever een papieren versie verkiest kan deze bladzijden invullen en tot 31 oktober afgeven aan de balie in het gemeentehuis.)

1.  In welke mate bent u tevreden over het ophalen 
van vuilnis en papier in onze gemeente?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

2.  In welke mate bent u tevreden over de 
laanbeplanting en bebloeming?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

3.  In welke mate bent u tevreden over de netheid 
(worden straten en pleinen voldoende gepoetst, 
staan er voldoende vuilnisbakken,..)

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

4.  In welke mate bent u tevreden over het 
containerpark?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

5.  In welke mate bent u tevreden over het  
onderhoud en de inrichting van Zeedijk en 
onderhoud van de stranden?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

6.  In welke mate bent u tevreden over het aanbod 
van c.c CasinoKoksijde, tentoonstellingen, 
bibliotheek, musea, openingsuren, …. 

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

7.  In welke mate bent u tevreden over de 
dienstverlening naar jongeren toe (jeugdhuis 
De Pit, speelpleinwerking, kinderactiviteiten 
jeugdraad, skateplaza, …)

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

8.  In welke mate bent u tevreden over het aanbod 
van sportactiviteiten, Koksijde Golf ter Hille en de 
zwembaden (inrichting, openingsuren,..)? 

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

9.  In welke mate bent u tevreden over de 
parkeermogelijkheden in onze gemeente?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

10.  In welke mate bent u tevreden over de 
fietspaden in onze gemeente?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening
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11.  In welke mate bent u tevreden over het 
evenementenaanbod het hele jaar door?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

12.  In welke mate bent u tevreden over de manier 
waarop de gemeente zijn inwoners informeert 
(website, infoblad Tij-dingen, kinderkrant  
Ple-zand, sociale media, flyers, brochures...)?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

13.  In welke mate bent u tevreden over het 
kinderopvangaanbod (buitenschoolse 
kinderopvang en onthaalouders)?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

14. In welke mate bent u tevreden over de 
verkeersveiligheid?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

15. In welke mate bent u tevreden over de werking 
van de politie Westkust?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

16. In welke mate bent u tevreden over aanbod 
van het Sociaal Huis (poetsdienst, premies 
en subsidies, gezinszorg, klusjesdienst, minder 
mobielencentrale, personenalarmsysteem, 
schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk,…)

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

17. In welke mate bent u tevreden over de 
dienstverlening in het gemeentehuis?

¨	Zeer tevreden
¨	Eerder tevreden
¨	Eerder niet tevreden
¨	Helemaal niet tevreden
¨	Geen mening

18.  Welke investeringen vindt u belangrijk?
 = open vraag (bijvoorbeeld: wegen en fietspaden, 

milieu, huisvesting en openbaar domein, sociaal 
beleid, verenigingsleven, vrijetijdsbesteding 
(cultuur, sport, toerisme,..)

 

 

 

19.  Heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties?
 Noteer hieronder wat u kwijt wil, wat u denkt dat beter kan....

 

 

 

 

 

20.  Contactgegevens:
Anoniem antwoorden kan, maar graag kennen we uw leeftijd en woonplaats > deelgemeente. 
Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de door u verschafte info.

Mijn leeftijd: ……..................................................................................................……       Ik woon in: Koksijde / Oostduinkerke / Wulpen / Sint-Idesbald)

Mijn naam: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................…Tel. ...............................................................................................................................................................................................................................................

Mailadres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Zes ontmoetingsdagen met thema:
De tijd van toen: doktersverhalen
In oktober start het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de 
provincie weer met een boeiende reeks ontmoetingsnamiddagen. Deze 
keer hebben ze als onderwerp De tijd van toen: doktersverhalen.

Een plattelandsdokter komt getuigen over hoe het was, toen de huisdokter nog bevallingen deed, zorgde 
voor ziekenvervoer, biechtvader was en nog veel meer…
Na elke causerie koffie en gebak voor alle aanwezigen en nadere kennismaking met elkaar. De 
ontmoetingen vinden plaats op zes locaties, telkens om 14 u.:
-  dinsdag 11 okt. boven de bibliotheek in Koksijde-Bad
-  donderdag 20 okt. in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-Dorp
-  woensdag 26 okt. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald
-  maandag 7 nov. in de Rozenkrans in Oostduinkerke-Bad
-  donderdag 17 nov. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp
-  vrijdag 2 dec. in Villa Fiertel (Duinenabdij) in Koksijde
Toegang 2 euro, kan je er moeilijk geraken, dan zoekt het 
Sociaal Huis naar een oplossing.
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 
058 53 43 19. Beperkt aantal plaatsen, liefst inschrijven voor een 
locatie in je eigen buurt.

Tai Chi voor senioren

Kaastafel voor Camino en Mama Na Watoto

Tai Chi is een Chinese bewegingsactiviteit. De 
eenvoudige bewegingen zijn uitstekend voor 
coördinatie, ademhaling, spierkracht en evenwicht. 
Elke beweging voer je uit met gerichte aandacht. Tai 
Chi geeft een gevoel van innerlijke rust en verbetert 
de bloedcirculatie en houding. Tai Chi kan ook enkele 
belangrijke risicofactoren van vallen vermijden. 
Enthousiaste lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van 
het Sociaal Huis.
-  Maandag voor gevorderden van 9 tot 10 u., 

sporthal Koksijde, start op 12 sept., 1,50 euro per 
beurt

-  Donderdag voor beginnelingen van 9 tot 10 u., zaal 
vloersporten Koksijde, start op 15 sept., 1,50 euro per 
beurt.

Vooraf inschrijven is aanbevolen bij seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42. 
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.

Camino zamelt schone en bruikbare tweedehandskledij in die aan zeer democratische prijzen bedeeld 
wordt aan mensen met een beperkt inkomen.
Mama Na Watoto is een vierdepijlerproject van Ilse Driesse die in Kenia eenvoudige maar essentiële 
gezondheidszorgen biedt aan moeders en kinderen, en die ook educatie en informatie verstrekt over 
reproductieve gezondheid en schadelijke cultuurgeboden praktijken zoals genitale verminking en 
kindhuwelijken.
De Vlaamse-Rwandese zanger Jean Bosco Safari is speciale gast met uitvoering van het nieuwe Koksijde-
lied.
Kaas- of vleesschotel met aperitief 19 euro, kinderschotel 8 euro.
Info: hilde.degraeve1@telenet.be, 058 51 38 87.

Het Sociaal Huis nam afscheid van lesgeefster 
Jacqueline Del Savio (vooraan, midden) die drie jaar 
geleden zelf het initiatief nam om Tai Chi lessen te 
geven aan de Koksijdse senioren. Wegens tijdsgebrek 
besliste Jacqueline thans de fakkel door te geven aan 
Marc Suwier, al even enthousiast!

De Federatie Vlaamse Vrouwen, afdeling Koksijde, organiseert op vrijdag 30 september om 19 u. in de 
Kerkepannezaal (Strandlaan 128 in Sint-Idesbald) een kaastafel met wijn en bier als benefiet voor de 
kledingbank Camino en het project Mama Na Watoto.



EHBO-cursus voor Koksijdse jeugd:
kansen voor toffe job in uniek kader…

Groepsaankoop zonnepanelen

In dit proces word je helder en objectief geïnformeerd, zodat 
je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het 
gehele traject, van inschrijving tot installatie, staat een helpdesk 
van iChoosr ter beschikking om op al je vragen te antwoorden, 
ook als er zich na de installatie nog een probleem voordoet. De 
kwaliteit van de producten en leveranciers wordt met goede 
voorwaarden gewaarborgd.
Verloop van de groepsaankoop: inschrijving van 1 september 
tot 4 oktober 2016 / veiling op 5 oktober 2016 / persoonlijk 
aanbod vanaf 24 oktober / beslissingsfase tot 5 december 2016 
/ inspectie en installatie vòòr eind mei 2017.
Onze gemeente steunt deze actie met hulp bij inschrijving, 
geboden door Woonhuis NieKo:
-  Woonloket (zonder afspraak): Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde, ma, di en do van 13.30 tot 16 u.
-  Woonhuis NieKo (na afspraak): Zeelaan 24 in Koksijde, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be
Om in te schrijven moet je beschikken over een e-mailadres.
Goed om weten: begin december 2016 start de inschrijvingsperiode voor groepsaankoop gas en 
elektriciteit.

Bekwaamheidsvereisten:
-  geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde of geneeskunde 

(bewijzen met een attest, geldigheidsduur 10 jaar), of
-  houder zijn van een diploma verpleegkunde of geneeskunde, of
-  houder zijn van een EHBO-brevet (opleiding van minstens 24 u.), of
-  houder zijn van het brevet ambulancier

Gratis cursus
Omdat geïnteresseerde kandidaten niet vaak de kans krijgen 
om aan de vereisten te voldoen, organiseert de gemeente in het 
weekend een cursus eerste hulp onder leiding van geneesheer-
specialist Herwig Vollon en verpleegkundige Nathalie Jacob, beiden 
verbonden aan het AZ Sint-Augustinus in Veurne.
Om aan de cursus te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn 
van het diploma hoger middelbaar onderwijs of laatstejaarsstudent 
middelbaar zijn.
De cyclus (24 uur theorie en praktijk) vindt plaats op vrijdagavonden 
en/of zaterdagen in oktober en november om (kot)studenten ook 
de kans te geven eraan mee te doen. Eindtoets over de verworven 
kennis en vaardigheden uiterlijk eind november of begin december 
2016.
Wie deze gratis cursus wil volgen, bezorgt naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, emailadres, 
gevolgde studies en T/GSM-nr. aan hilde.dezutter@koksijde.be tot uiterlijk 20 september. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Er dienen minimum 15 inschrijvingen te zijn opdat de cursus zou kunnen plaatsvinden. Data en 
locatie worden aan de geselecteerde cursisten bezorgd.
Info: Hilde Dezutter, expert Vorming gemeente Koksijde, 058 53 30 88, hilde.dezutter@koksijde.be.

In september start in West-Vlaanderen de procedure voor groepsaankoop voor zonnepanelen. 
Via zo’n groepsaankoop kan je tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet 
zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring.

Ons gemeentebestuur wenst meer Koksijdse jongeren (m/v) aan te spreken voor de vakantiejob  
EHBO–helper op het strand. Zo’n helper biedt eerste medische hulp aan mensen op het strand en op de 
openbare weg. Indien nodig roept hij een ambulance en/of dokter op. Daarnaast draagt hij zorg voor 
verloren kinderen en contacteert indien nodig de politie.



Tai chi – A) Maandag van 9 tot 10 u., sporthal 
Koksijde, start op 12 september, 1,50 euro per beurt 
/ B) Donderdag van 9 tot 10 u., zaal vloersporten 
Koksijde, start op 15 september, 1,50 euro per beurt.
Zumba Gold – Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u., 
sporthal Oostduinkerke, start op 4 okt., 4,50 euro p/b.
Curling – Dinsdag van 10.30 tot 11.30 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 4 oktober, 1,50 euro p/b.
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 5 oktober, 1,50 euro p/b.
Netbal – Woensdag van 9 tot 10 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 5 oktober, 1,50 euro p/b.
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. en 
van 10.30 tot 11.30 u., sporthal Koksijde, start op 7 
oktober, 1,50 euro p/b.
Badminton + tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot 
15.45 u., sporthal Koksijde, start op 7 okt., 1, euro p/b.

Voor de bovenstaande activiteiten is het niet nodig 
vooraf in te schrijven. Enkel aanmelden en betalen 
ter plaatse.

Initiatiereeksen - Elke maand een andere sport, 
in de sporthal Oostduinkerke. Start met step-
aerobic op muziek met gebruik opstapbankje voor 
beurtelings op- en afstappen, zeer goed voor dij- en 
kuitspieren. Op woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober 
van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 6 euro voor 4 
lessen. Verplicht vooraf inschrijven bij de sportdienst, 
beperkt aantal plaatsen.

De brochure met het volledige sportaanbod voor 
50+ is vanaf 15 september beschikbaar zijn bij de 
dienst Toerisme en bij de sportdienst (058 53 20 
01 of via sportdienst@koksijde.be). Alle info ook 
op www.sport.koksijde.be. Alle info ook op www.
koksijde.be/sportvoor50plus.

In het najaar plant de sportdienst weer Multimove voor kleuters van 
de 2de en de 3de klas. Dit programma legt de nadruk op algemene 
ontwikkeling van bewegingsvaardigheden. Met als motto “als je niet 
kan springen, landen, lopen, vangen, werpen.., kan je niet voetballen, 
zwemmen, tennissen…”
Oefeningen op maandag (sporthal Koksijde) en op dinsdag 

(sporthal Oostduinkerke) van 16.30 tot 17.15 u. Start op 3 oktober, tot 20 december (11 lessen, niet in de 
herfstvakantie), prijs 20 euro (kiezen voor maandag of dinsdag). Inschrijven vanaf donderdag 15 september 
via sportdienst@koksijde.be, of bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke, 058 53 20 01. Beperkt 
aantal plaatsen. Tweede reeks van januari tot maart 2017 (inschrijven vanaf 8 december).
Info: www.sport.koksijde.be.

De sportdienst legt op dinsdag 11 oktober een bus in naar de sluitingsprijs in Putte-Kapellen, aan de 
grens met Nederland. Die prijs sluit het wielerseizoen af. Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke, terugreis uit Putte om 18.30 u. Het is een waar volksfeest waarbij de renners een laatste keer 
het onderste uit de kan halen. De sportraad betaalt de bus: wie meewil betaalt vooraf 10 euro, maar krijgt dit 
de dag zelf bij aanwezigheid terug. Inschrijven bij de sportdienst, of via sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 
01. Beperkt aantal plaatsen.

Sportiva-dames start de wekelijkse werking op maandag 5 september om 20.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Sportiva-dames richt zich tot elke dame die op een aangepaste en aangename manier wat 
aan de conditie wil werken. Eerst een uurtje conditie-training waarna facultatief nog een half uurtje basket 
of badminton. Info 058 51 97 73.

Sport voor 50+

Multimove voor kleuters

Sluitingsprijs in Putte-Kapellen

Sportiva-dames

Op de Sportel-activiteiten (niet tijdens schoolvakanties en 
feestdagen) zijn 50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan 
hun fysieke fitheid te werken en zo te streven naar een levenslang fit 
en gezond lichaam!



Op zaterdag 17 en zondag 18 september vindt op het vliegveld bij de West Aviation Club (WAC, Ten 
Bogaerdelaan 15) het Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor eenmotorige vliegtuigen plaats. Er 
worden een 20-tal deelnemers uit verschillende landen verwacht. Gratis toegang.

Wie nieuwsgierig is waar, wie en wat KGtH is, of 
wie nader wil kennismaken met de golfsport, komt 
zeker naar de grote opendeurdag op zondag 11 
september. Volgende items vallen er te beleven:
-  kennismaking met de golfsport tijdens één van 

de initiaties (inschrijven verplicht)
-  ontdekking van de fauna & flora op het golfterrein 

tijdens een wandeling of tijdens de initiatie “leren 
kijken met en door een telescoop”

-  een golfwedstrijd van nabij volgen.
-  het machinepark 

ontdekken in de 
onderhoudsloods

-  genieten van 
wat lekkers in de 
brasserie of het 
restaurant

Vogelkijk-wandeling
Daags ervoor, zaterdagavond 10 september 
om 19 u., is er een vogelkijk-wandeling over het 
terrein onder leiding van Pierre Tavernier (golfer, 
natuurpunter, CVN-natuurgids en ornitholoog). 
Inschrijven via het golfsecretariaat.
Gedetailleerd programma op 
www.koksijdegolfterhille.be.
Info: golfsecretariaat@koksijde.be, 058 53 27 10.

Zaterdag 3 sept. - Criterium van de Westhoek (wedstrijd voor jonge renners), start om 16 u. op de 
Dorpsplaats in Wulpen, 10 ronden van 6,3 km
Maandag 12 en donderdag 15 sept. - Zie bl. 37
Zondag 18 sept. - Internationale rittenwedstrijd Keizer der Juniores, om 9 u. tijdrit van 6 km met start in de 
Veurnekeiweg in Wulpen / om 15 u. finalerit, syart in de Zeelaan in Koksijde-Dorp, 9 ronden van 11,1 km (99,9 km)

De sportdienst organiseert op dinsdag 27 september traditiegetrouw de veldloop voor kinderen uit het 
lager onderwijs van de gemeente Koksijde. Voor leerlingen van het secundair onderwijs uit onze regio 
vindt de veldloop dit jaar uitzonderlijk plaats in Veurne, in organisatie van de Veurnse sportdienst van. De 
inschrijvingen worden via de scholen geregeld en zijn gratis. Info op www.koksijde.be/scholenveldlopen.

“Kunstvliegen is een spectaculair luik van de vliegsport. De 
toeschouwers kunnen van dichtbij het vertrek van de piloten 
meemaken, de acrobatische figuren zijn vanop een afstand 
te volgen”, zegt WAC-voorzitter Johan De Block. De deelnemers 
moeten twee proeven vliegen: een vooraf gekende en een niet 
gekende volgorde van acrobatische figuren. Zaterdag van 10 tot 
18 u., zondag van 10 tot 17 u, parking op de site van Abdijhoeve 
Ten Bogaerde. Mogelijkheid om een kleinigheid te eten en te 
drinken.
Org. West Aviation Club en Belgian Aerobatic Club.

Belgisch kampioenschap kunstvliegen

Grote opendeur op Koksijde Golf ter Hille

Wieleragenda

Scholenveldloop

Al meer dan twee jaar geleden werd de laatste hand gelegd aan de afwerking van Koksijde Golf ter Hille. 
In de nationale ranking van de golfbanen valt KGtH net buiten de top tien… Dat voorspelt een succesvolle 
toekomst want KGtH is nog erg jong. De club telt nu meer dan duizend abonnees en verwelkomt jaarlijks 
meer dan achtduizend greenfeespelers.

IEDEREEN

WELKOM!



Taxicheques voor veilige 
rit naar huis na uitgaan
Vanaf vrijdag 2 september mogen Koksijdse jongeren 

geboren tussen 2000 en 1991 (tussen 16 en 25 j.) een 

pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst. Elk pakje is 

30 euro waard. Daarmee kunnen ze zich in het weekend, 

tijdens de vakantie en op feestdagen met een Koksijdse 

taxi huiswaarts laten rijden.
De gemeente vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te 

vermijden dat de cheques ongebruikt in de kast blijven 

liggen. Elke gebruiker krijgt dus een geschenk van 25 euro. 

Breng je identiteitskaart mee en een officieel document 

waarop je adres staat. Beperkte voorraad.

Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be.

Vraag je kunstenaarskaart aan!

Najaarsprogramma 
de PIT

In 2003 werd het kunstenaarsstatuut ingevoerd: een pakket maatregelen 

om de sociale bescherming van kunstenaars te vergroten. Een 

van die maatregelen is de Kleine Vergoedingsregeling (KVR), een 

forfaitaire kostenvergoeding die je als kunstenaar ontvangt voor je 

artistieke prestaties. Om de KVR te gebruiken moet je sinds 2003 een 

kunstenaarskaart hebben, alleen bestond die kaart niet, tot nu.

Vanaf nu kan/moet je een kunstenaarskaart aanvragen om van de KVR 

gebruik te maken. Die kaart vraag je aan bij de Commissie Kunstenaars 

en is geldig voor 5 jaar. Samen met de kunstenaarskaart levert de 

Commissie Kunstenaars ook een document waarop je nauwgezet je artistieke prestaties (die betaald 

worden met de KVR) moet bijhouden.

Om de kaart aan te vragen, zend je een mail naar kunstenaars@minsoc.fed.be met als onderwerp 

“aanvraag kunstenaarskaart”. In de mail vermeld je:

- dat je een kunstenaarskaart wil aanvragen

- je naam, voornaam, adres en rijksregisternummer

- een korte beschrijving van je artistieke activiteiten en die je wil laten uitbetalen met de KVR

Een organisator kan je vragen naar je kaart. Heb je er geen, dan kan je in principe niet vergoed worden 

via de KVR. Er is nog altijd onduidelijkheid over het gebruik van de KVR door dj’s. De vraag is of zij een 

kunstenaarskaart kunnen krijgen, omdat ze volgens de commissie geen artistieke prestaties leveren. Tenzij ze 

eigen nummers brengen? Wordt vervolgd.

De PIT-crew legt de laatste hand aan de 

activiteiten van het najaar. Een gevarieerd 

programma vol muziek, leute en lekkernijen. 

Een voorsmaakje: The House Awakens 2, 

de Muze on stage en een wijndegustatie. 

Volledig overzicht op www.depit.be of www.

facebook.com/joc.depit.
De eerste activiteit is de local band 

night op 24 september, optredens met 

muziekgroepen uit eigen streek.

Het Sociaal Huis, het Huis van het Kind Koksijde, het vrij CLB en CLB-go 
starten samen een project om nieuwe kinderen in de kleuter- en lagere 
school te screenen op vlak van gezondheid. Hiervoor wordt een deeltijds 
verpleegkundige aangesteld.

Concreet zal deze verpleegkundige vaccinaties voorbereiden, vaccinatieschema’s opmaken, informeren 
van de ouders rond vaccinaties enz. Daarnaast gebeurt er ook een algemene screening om te kijken of er 
bepaalde allergieën zijn, leerstoornissen of andere problematieken. Ten slotte zal de verpleegkundige een 
psychosociaal onderzoek voeren en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.
Het project richt zich in de eerste plaats op anderstalige kinderen, nieuw in onze scholen.
Kinderen die al vanaf de kleuterklas school lopen in Koksijde gaan op regelmatige basis naar het CLB en 
krijgen diverse onderzoeken. Voor kinderen die nog niet in België naar school geweest zijn, dient er een 
serieuze inhaalbeweging gemaakt. Om dit goed te doen wordt een extra verpleegkundige aangeworven. 
Het project loopt in het schooljaar 2016-2017. Na evaluatie wordt beslist of er verlenging komt.

Project gezondheidsscreening voor
nieuwe anderstalige schoolkinderen



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Comblez-Moine
Op zaterdag 18 juni luidden de feestklokken voor het echtpaar Jean-Robert Comblez (°Wasmes) en Jeanne 
Moine (°Hornu) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar 
geleden op 18 juni 1966 in Hornu. Jean-Robert was kok bij het Belgisch leger. Jeanne was eerst huisvrouw, 
maar ging later uit poetsen. Toen Jean-Robert met pensioen was, hebben ze samen nog 13 jaar taverne 
gehouden. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Kindt-Dumont
Op 25 juni was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Frans Kindt (°Opbrakel) en Josette Dumont 
(°Ronse). Ze huwden in Ronse op 4 juli 1966. Frans was zelfstandig ingenieur bouw, Josette was lerares talen 
in de athenea van Ronse en Liedekerke. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Lauwers-Peeters
Op zaterdag 25 juni werden René Lauwers (°Antwerpen) en Alice Peeters (°Middelkerke), een ontvangst in 
het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun diamanten jubileum. Ze huwden op 30 juni 1956 
in Leuven. René was commercieel directeur van Assubel in heel België. Alice was huismoeder en interim-
apothekeres. Ze hebben vier kinderen, zes klein- en twee achterkleinkinderen.



Echtpaar De Rijck-Vanderwaeter
Op zaterdag 2 juli begon het echtpaar Pierre en Jeanne De Rijck-Vanderwaeter de viering van hun gouden 
huwelijksjubileum met een ontvangst in het gemeentehuis. Pierre (°Ukkel) en Jeanne (°Anderlecht) huwden 
een halve eeuw geleden op 2 juli 1966 in Anderlecht. Pierre was boekhouder bij het gemeentebestuur van 
Elsene, Jeanne werkte bij Citybank in Brussel. De jubilarissen hebben een dochter en vier kleinkinderen

Echtpaar Van Nerum-Dedrie
Zaterdag 9 juli was eveneens een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Hugo 
Van Nerum (°Antwerpen) en Lydia Dedrie (°Berchem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Antwerpen, 9 julii 1966). Hugo was achtereenvolgens onderwijzer, studiemeester-opvoeder en 
internaatbeheerder in Antwerpen en Geel. Lydia was 37 jaar kleuteronderwijzeres in Borgerhout.

Echtpaar Callewaert-Dumoulin
Freddy Callewaert (°Bulskamp) en Monique Dumoulin (°Houtem) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Houtem, 2 juli 1966) eeuwige trouw! Freddy werkte zijn loopbaan lang als elektricien te velde en 
stakeklemmer bij de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij. Monique zorgde voor het huishouden en 
bekommerde zich om man en dochter. Ze hebben twee kleinkinderen. Het mooie feest vond plaats op 9 juli.



Echtpaar Vandenbroucke-Rogé
Een derde jubilerend echtpaar dat op zaterdag 9 juli in het gemeentehuis werd ontvangen was het koppel 
Roger Vandenbroucke (°Veurne) en Lieve Rogé (°Deerlijk) naar aanleiding van hun gouden bruiloftsfeest. 
Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Deerlijk (30 juni 1966) eeuwige trouw! Roger en Lieve werkten samen 
als uitbaters van het shoppingcentrum Delva in Diksmuide. Ze hebben een zoon en een kleinkind.

Echtpaar Vos-Michiels
Op zaterdag 16 juli was het 
de beurt aan de echtelingen 
Ronny Vos (°Antwerpen) en Edith 
Michiels (°Kuppingen, D) om het 
gouden huwelijksfeest te vieren. 
Dat begon met een ontvangst 
in het gemeentehuis. Ronny 
was acht jaar leraar, en daarna 
dertig jaar radiojournalist bij 
de BRT. Edith was vijftien jaar 
uitbaatster van een bistro in 
Leuven. Ze hebben een zoon en 
een kleinkind.

Echtpaar Dekeuleneer-De Buck
Zaterdag 16 juli was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Jacques Dekeuleneer (°Elsene) en 
Josiane De Buck (°Elsene) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest. Ze huwden 
op 9 juli 1966 in Grimbergen. Jacques was aannemer van bezettingswerken in Brussel, Josiane was 
kleuteronderwijzeres in de Heilig Hartschool in Brussel. Ze hebben twee zonen en vijf kleinkinderen.



Echtpaar De Smul-Lecomte
De echtgenoten André De Smul (°Evere) en Christiane Lecomte (°Etterbeek) vierden met de familie op 
zaterdag 23 juli de diamanten bruiloft. Ze huwden op 18 juli 1956 in Schaarbeek. André was orthopedisch 
chirurg aan het UZ van de VUB in Jette, Christiane was zelfstandig oogarts in Sint-Pieters-Woluwe. Ze hebben 
twee zonen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Meuleman-Van Hamme
Ook al op zaterdag 23 juli vierden de echtgenoten Kristiaan Meuleman (°Gent) en Leona Van Hamme 
(°Gent) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 9 juli 1966 in Wondelgem. Kristiaan werkte 
voor de veiligheid van hoogspanning van Electrabel in de beide Vlaanders, Leona was bediende aan de 
School voor Sociale Promotie in Gent. Ze hebben twee zonen, een dochter en een kleinkind.

Echtpaar Smet-Mastyn
Zestig jaar na hun huwelijk in Gent (11 augustus 1956) werd het echtpaar Marcel Smet (°Gent) en 
Magdalena Mastyn (°Merksem) op zaterdag 6 augustus voor hun diamanten bruiloft ten gemeentehuize 
ontvangen. Marcel was diensthoofd bij een bedrijf van centrale verwarming en sanitair in Gent, Magdalena 
ontfermde zich over het huishouden en de vijf kinderen. Ze hebben dertien kleinkinderen en negen 
achterkleinkinderen. Een prachtige stam!



Echtpaar Decaesstecker-Vander Auwera
Het echtpaar Lucien Decaesstecker (°Kortemark) en Juliette Vander Auwera (°Ledegem) smaakte het 
geluk op zaterdag 6 augustus het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren. Ze huwden in Ledegem op 2 
augustus 1956. De jubilarissen runden een juwelierszaak en fotozaak in Kortemark. Ze hebben vijf kinderen, 
elf klein- en tien achterkleinkinderen. Ook een prachtige stam!

Echtpaar Pauwels-Herygers
Gouden palmen waren er op zaterdag 13 augustus voor de echtgenoten Alfons Pauwels (°Hemiksem) en 
Liliane Herygers (°Merksem) die huwden dag op dag vijftig jaar eerder in 1966 in Antwerpen. Alfons was 
eerst ploegbaas, daarna bediende bij de Antwerpse Waterwerken, terwijl Liliane zorgde voor een warme 
thuis voor haar man en hun drie kinderen, die hen zes kleinkinderen en een achterkleinkind schonken.

Echtpaar Luyssaert-Vanpeperstraete
De echtgenoten Walter Luyssaert (°Brugge) en Rita Vanpeperstraete (°Koksijde) traden vijftig jaar geleden 
met elkaar in het huwelijk (Koksijde, 4 augustus 1966). Walter was geneesheer-neuropsychiater in het AZ 
Veurne, Rita werkte een tijdje voor Encyclopedia Britannica, voor de Iraakse ambassade in Brussel, maar 
vooral voor het huishouden haar man en de vier kinderen. Ze hebben acht kleinkinderen.



Het gemeentebestuur bracht op zaterdag 18 juni hulde aan enkele individuele Koksijdse sportkampioenen 
van het voorbije seizoen. Wim Fierens, Jeffrey Taveirne en Romeo Glorie namen deel aan de Marathon 
des Sables, een 7-daagse loopwedstrijd van 257 km door de Marokkaanse Sahara. Een extreme sportieve 
uitdaging die ze alle drie uitliepen. Triatleet Christopher Loose behaalde in de triatlon van Hawai een 
fantastische 9de plaats binnen zijn leeftijdscategorie, een glansprestatie op wereldvlak. Meerkamper Tristan 
Glorie werd vorig jaar als scholier provinciaal kampioen en Vlaams kampioen met de 11de beste Belgische 
prestatie aller tijden. In het verspringen werd hij Belgisch kampioen. Snookerkampioen Amedeo Durnez 
behaalde zijn 3de Belgische titel bij de kadetten U16. Bij de categorie Heren eindigde hij op plaats 7 van de 
Belgische ranking.

Op zaterdag 26 juni werd kunstenaar, muzikant, acteur en performer Tom Vermeir een ontvangst in het 
gemeentehuis aangeboden. Oud-Koksijdenaar Tom groeide op in onze gemeente. Hij liep er school, volgde 
de Stedelijke Muziekacademie, speelde mee met het Pannese schooltheater Panneia, en vond zijn weg in het 
professionele, artistieke circuit. Zo was Tom Vermeir te zien in de film Belgica van Felix Van Groeningen. Tegelijk 
ontplooide Tom zich op muzikaal vlak, op Dour, Pukkelpop en Rock Werchter en bracht in totaal vier succesvolle 
albums uit. Volgend jaar staat hij twee keer geprogrammeerd in het cultureel centrum van Koksijde. Reden genoeg 
voor het gemeentebestuur om de man de huldigen.

Na Lo-Reninge en Veurne was Koksijde op 
vrijdag 1 juli de derde gemeente die een 
Ghesellenbank van de Ghesellen van de 
Kastelnij Veurne mocht onthullen. Deze vzw 
(°1985) stelt zich tot doel Veurne-Ambacht 
te promoten op economisch, toeristisch en 
sociaal-cultureel vlak. In 2013 schreven de 
Ghesellen een wedstrijd uit voor een ontwerp 
van Ghesellenbank, die de vereniging later 
zou schenken aan de steden en gemeenten 
die destijds deel uitmaakten van de kasselrij 
Veurne. Dat zijn Alveringem, De Panne, Koksijde, 
Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. De toen 
23-jarige student architectuur Sandro Govaert uit 
Veurne werd winnaar. Iedereen mag voortaan 
gezellig wegdromen op de bank, geplaatst bij 
de kade van NAVIGO in Oostduinkerke.

De voorbije maand in woord en beeld



Een schilderij van cultureel 
ambassadeur Walter Vilain 
kreeg een mooie plaats in de 
OLV-ter-Duinenkerk. Het werk is 
al een hele tijd eigendom van 
de gemeente. In overleg met 
de kunstenaar oordeelden 
het bestuur van de kerkfabriek 
en schepen Albert Serpieters 
dat het doek wegens zijn 
uitstralende symboliek in de kerk 
goed tot zijn recht zou komen. 
Op de foto o.m. de schepenen 
Albert Serpieters en Rita Gantois, 
de kunstenaars Walter Vilain en 
Bert Verstraete en leden van de 
kerkfabriek.

Van 1 tot 3 juli brachten em. prof. dr. Stefaan Top 
en zijn echtgenote Kris Corneillie enkele maritieme 
erfgoeddagen door in Oostduinkerke, daartoe 
uitgenodigd door communicatieambtenaar Jan 
Huyghe die 37 jaar geleden afstudeerde als germanist 
met professor Top als promotor van zijn eindwerk 
Volksliedonderzoek in Groot-Veurne. Professor Stefaan is in 
eigen land en ver daarbuiten een eminente autoriteit op 
het vlak van volkskunde of erfgoed. Met zijn echtgenote 
bezocht hij o.m. het visserijmuseum en de Paardenhoeve 
van Johan Vandendriessche. Ook woonden ze een demo 
van de paardenvissers bij. V.l.n.r. raadsleden André Cavyn 
en Jan Loones, burgemeester Marc Vanden Bussche, 
professor Stefaan Top, Jan Huyghe en Kris Corneillie.

Het Woon- en Zorgcentrum Dunecluze aan het Koksijdse Marktplein vierde op donderdag 30 juni zijn eerste 
lustrum ofte vijfjarig bestaan. De inrichtende macht van het Koningin Elisabeth Instituut nam het initiatief, 
de gemeente stelde via de erfpachtformule de grond ter beschikking. Zo opende Dunecluze zijn deuren in 
het voorjaar 2011 met liefst 96 woongelegenheden en 6 kamers voor kortverblijf. Op de foto in het midden 
directeur Jan Nagels en burgemeester Marc Vanden Bussche die Dunecluze loofde als een geborgen 
leefgemeenschap met seniorenzorg van eerste klasse.

De voorbije maand in woord en beeld



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Suzanne Castelein
Veurne, 10 juni
dochter van Pieter en van Goedele 
Wackenier uit Oostduinkerke

Androw Hassen
Veurne, 11 juni
zoon van Dorian en van Laetitia 
Rousseau uit Koksijde

Jack Dufoor
Veurne, 18 juni
zoon van Jelle en van Lynn 
Pouchele uit Wulpen

Juliette Decoene
Brugge, 24 juni
dochter van Kristof en van Lien 
Beyen uit Oostduinkerke

Alixe Cailliau
Ieper, 25 juni
dochter van Jeroen en van Lien 
Planckaert uit Koksijde

Nona Van Acker
Veurne, 28 juni
dochter van Jos en van Julie 
Demerre uit Oostduinkerke

Jayson Lensen Lydou
Koksijde, 28 juni
zoon van Glenn Lensen en van 
Natacha Lydou uit Oostduinkerke

Tajus Valaikis
Oostende, 28 juni
zoon van Giedrius en van Janina 
Puljanauskaite uit Koksijde

Santiago Gomes Urbano 
Untariu
Veurne, 4 juli
zoon van Vasille-Pavel Untariu en 
van Dhébora Gomes Urbano uit 
Koksijde

Juliette Meirlevede
Veurne, 7 juli
dochter van Björn en van Sylvia 
Joets uit Koksijde

Margaux Machtelinckx
Veurne, 10 juli
dochter van Pieter-Jan en van Sarah 
Dejonghe uit Oostduinkerke

Finn Michiels
Veurne, 11 juli
zoon van Peter en van Irka 
Vercruysse uit Oostduinkerke

Cézar Simoens
Oostende, 13 juli
zoon van Roel en van Anne-Sofie 
Allemeersch uit Wulpen

Kwinten Meere
Edegem, 13 juli
zoon van Lieve Meere uit 
Oostduinkerke

Ronon Ferket
Oostende, 13 juli
zoon van Dwight en van Nathalia 
Van Elverdinghe uit Koksijde

Emiel Provoost
Veurne, 14 juli
zoon van Glenn en van Stefanie 
Vanmarcke uit Oostduinkerke

Thibault Ansotte
Veurne, 18 juli
zoon van Axel en van Aurore 
Vandercammen uit Koksijde

Luca Dragoi
Veurne, 20 juli
zoon van Lucian en van Anamaria 
Dragoi uit Koksijde

Andrew Govaerts Friart
Veurne, 21 juli
zoon van Christophe Govaerts en 
van Jessica Friart uit Koksijde

Viktor Loncke
Roeselare, 22 juli
zoon van Niels en van Sofie 
Timmerman uit Koksijde

Nora De Roeck
Oostende, 25 juli
dochter van Davy en van Cathy 
Depecker uit Oostduinkerke

Amélie Van den Broeke
Sint-Niklaas, 25 juli
dochter van Dimitri en van Joke 
Lernout uit Koksijde

HUWELIJKEN

Tom Vranckx en Liesbeth Van 
Maldergem, beiden uit Koksijde 
(10 juni)

Nico Vermeire en Nancy 
Vandenberghe, beiden uit 
Koksijde (11 juni)

Roger Borremans en Dorothée 
Dubois, beiden uit Koksijde (15 juni)

Jan Kempynck en Astrid 
Vanschel, beiden uit Koksijde  
(16 juni)

Filip Delanote en Ann Van 
Severen, beiden uit Koksijde  
(18 juni)

Ronald Vargas Aranguren uit 
Aalst en Justine Lowagie uit Koksijde 
(22 juni)

Andy Mommerency en Jessica 
Verstappen, beiden uit Koksijde  
(24 juni)

Nico Vansteenkiste en Ann de 
Wilde, beiden uit Koksijde (25 juni)

Tim Deprez en Lise De Ryck, 
beiden uit Koksijde (1 juli)

Freddy Geers en André 
Niehoff, beiden uit Koksijde (15 
juli)

Maurizio Carta en Nadin Van 
der Auwera, beiden uit Koksijde 
(16 juli)

Bram Laleman en Ellemieke 
Nouwynck, beiden uit Koksijde  
(22 juli)

Ronny Ghysel en Patricia 
Wandelaere, beiden uit Koksijde 
en (23 juli)

Tom Rolly uit Veurne en Jessica 
Pilet uit Koksijde (23 juli)

Davy Vanexem en Stefanie 
Dedrie, beiden uit Koksijde (23 juli)

Roland Vercammen uit Koksijde 
en Saphon Ma uit Cambodja  
(25 juli)

OVERLIJDENS

Simonne Van den Heuvel -  
91 jaar weduwe van Roger Lange

Jacqueline Degrave - 91 jaar
weduwe van Constant Monbaliu

Marc Rabaey - 50 jaar

Johan Ottevaere - 73 jaar
weduwnaar van Paulette 
Bruynooghe

Guy Quintin - 61 jaar
echtgenoot van Anne Vignoble

Maria Van Dorpe - 84 jaar
weduwe van André Delacauw

Anne Peremans - 49 jaar
echtgenote van Yves Laenens

Maria Quyssens - 88 jaar
weduwe van Antoine Vermoere.

Georges Vandecasteele - 87 jaar
echtgenoot van Martha Declerck.

Cäcilia Swiecinsky - 91 jaar
weduwe van Leonard Van Neer

Yvon Nicaise - 81 jaar

Marcel Urbain - 85 jaar
echtgenoot van Lucienne Friard

Paul Logghe - 67 jaar
echtgenoot van Lilianne Tanghe

Robert Droulez - 58 jaar
weduwnaar van Nadine Vossen

Alexander Van Buggenhout -  
89 jaar
echtgenoot van Christienne 
Notredame

Françoise Vranckx - 68 jaar

Dimitri Maerten - 34 jaar

Blanche Corteel - 92 jaar
weduwe van André Dekeyser

Georgette Deprez - 79 jaar
weduwe van Willy Bonjé

Willy Spinnoy - 76 jaar
echtgenoot van Victorine Min

Anna Vanhille - 80 jaar
echtgenote van Charles Borgonie



Uren speelpret op Oostduinkerke Kids!
Op zaterdag 24 september is er van 10.30 tot 18 u. weer Oostduinkerke Kids. Het wordt vast en zeker weer 
een supertoffe dag met gratis attracties voor alle leeftijden.

In de Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en op het binnenplein van het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum staan tientallen attracties, zowel voor de allerkleinsten als voor de tieners. Alle attracties zijn 
bovendien gratis toegankelijk!
Voor de kleinsten - De piepjonge kinderen zullen zich zeker niet vervelen. De springkastelen, speelrups, 
klauterparcours en kleuterfietsjes zorgen voor uren speelplezier. Of laat je omtoveren tot een echte prinses 
of superman aan de gratis grimestand. Bij de plezante infostand kan je terecht voor leuke animatie met de 
plezante figuren.
Klim- en klauterplezier - Er zijn verschillende survivalbanen, een fire rescue stormbaan en een bungee 
trampoline. Waag een sprong van de supercoole hangbrug base jump of beleef dolle pret op de gekke 
fietsen. Kom je tegenstander 
verslaan in de gamezone waar 
je een echte race challenge 
kan houden of voetballen als 
Kevin Debruyne...
Opendeur bij brandweer 
- De brandweer, post 
Oostduinkerke, opent zijn 
deuren voor het publiek. Kom 
alles te weten over het leven 
van een echte brandweerman 
tijdens verschillende spelen.
Info: dienst Toerisme, 
Zeelaan 303, 
T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be

Norbert Clarebout - 65 jaar
echtgenoot van Linda Billiet

Anélène De Wachter - 75 jaar
weduwe van Pierre Thiers

Gratien Luyssen - 67 jaar

Gilberte Schutz - 82 jaar
echtgenote van Pierre Verhulst

Patricia Van Damme - 56 jaar
echtgenote van Freddy Pylyser

Jeanne Cool - 80 jaar
echtgenote van Jacques De Poorter

Renilda Mahieu - 87 jaar
weduwe van Fernand Boels

Joseph Vanhulle - 49 jaar
echtgenoot van Elsje De Raedt

Joseph Vermeersch - 89 jaar
weduwnaar van Nicole Mollet

Jean Willot - 72 jaar
echtgenoot van Marie Vercruysse

Roland Godichaux - 64 jaar
echtgenoot van Nicole Malandri

Paul Van Ongevalle - 82 jaar
echtgenoot van Jeannine Pycke

Agnes Baelde - 93 jaar
echtgenote van Jozef Mattelaer

Agnès Billiau - 96 jaar
weduwe van Ferdinandus Claes

Robertus van Mulbregt - 63 jaar
echtgenoot van Carmen Roelens

Renaat Vastiau - 88 jaar
echtgenoot van Liliane Van 
Laethem

David Vanbillemont - 83 jaar
weduwnaar van Colette Liénard

Godelieva Gheeraert - 92 jaar
weduwe van Roger Delie

André Vandewoude - 86 jaar
echtgenoot van Denise Decroock

Bertha Vanheuckelom - 93 jaar
weduwe van August Braes

Claudine Rommelaere - 82 jaar
echtgenote van André Goderis

Lilianne Geryl - 66 jaar
echtgenote van Freddy 
Vansteenkiste

Césarine Cosyns - 80 jaar
echtgenote van Willy De Nutte

Gerardus Hommey - 86 jaar
echtgenoot van Margaretha 
Coopman

André Delplanche - 79 jaar
echtgenoot van Irmgard Bantke

Leopold Thiry - 82 jaar
echtgenoot van Christiane Vuylsteke

Robert Verhellen - 74 jaar
echtgenoot van Danielle Lambert

Pol Bakker - 81 jaar
echtgenoot van Micheline Saey

Jeannine Claeys - 82 jaar
echtgenote van André 
Vandenberghe

Jozef Marien - 75 jaar

Gertrude Wullepit - 92 jaar
weduwe van Omer Van Eeckhout

Cécile Dedulle - 86 jaar
weduwe van Joris Calcoen

Johan Dewulf - 67 jaar
weduwnaar van Marleen 
Lammertyn

Suzanne Carton - 96 jaar
weduwe van Alphonse Bastien

Marie Vanholsbeeck - 90 jaar
weduwe van Henri Berthels

Rosette Vercnocke - 80 jaar
echtgenote van Remi Thomas



Openingsweekend c.c. CasinoKoksijde
In september schiet c.c. CasinoKoksijde weer uit de startblokken met een veelbelovend openingsweekend. 
Op de affiche eind september Guido Belcanto, Barbara Dex, Jan De Smet, Jo Demeyere en Walter Vilain.

Ode aan Bobbejaan - Vrijdag 23 september brengen Guido Belcanto, Barbara 
Dex en Jan De Smet hun Ode aan Bobbejaan. Bobbejaan Schoepen (1925-2010) 
was wellicht de eerste Vlaamse vedette. Liedjes zoals Lichtjes van de Schelde, 
Eerbied voor jouw grijze haren, Café zonder bier en vele andere staan in het 
collectief geheugen.
Petrus en den doodendraad - Op zaterdag 24 sept. brengt HETGEVOLG het 
verhaal over het beruchte elektrische hek tussen België en Nederland tijdens 
WO I. De oude Petrus (Jo Demeyere) blikt terug op zijn leven. Zijn passionele 
liefde voor Marie werd gedwarsboomd door verschrikkelijke gebeurtenissen, een 
dodelijke draad en de oorlog. Programmator Veerle over Jo Demeyere: “Hij is een 
van Vlaanderens grote acteurs en wordt in ons theater steevast met een staande 
ovatie onthaald.”

Walter en Paul - Op zondag 25 september brengt Walter Vilain een eerbetoon aan 
Paul Delvaux. Walter schreef en componeerde zijn Delvauxiana suite geïnspireerd 
door de surrealistische schilderijen van Delvaux. Het uitmuntende ensemble Pictura Canta speelt er 
fragmenten uit, aangevuld met een compositie van Bach en melodie 1 en 5 van Prokofjef. Tickets: www.
casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
Film – Vanaf de eerste week van september is er weer elke woensdag film om 20 u. CinemaCasino en De 
Andere Film bieden samen een mooie keuze. Volledig programma op de website.
Nieuw - Vanaf dit seizoen kan je op voorhand filmtickets of een filmpas kopen. Online of aan de balie. Info 
op www.casinokoksijde.be.

Beginnerscursus 
bridge
De bridgeclubs Hof ter Hille Oostduinkerke 
en Veurne organiseren op maandagen van 
26 september tot 19 december weer een 
beginnerscursus bridge. De lessen (19.30 u.) 
worden gegeven door Dag Delanote in het 
dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 
in Veurne. De prijs bedraagt 75 euro (cursus, 
materiaal en 2 jaar lidmaatschap). De eerste 
proefles is gratis en volledig vrijblijvend. Info: 
Koksijde, gerd.vandensteen@telenet.be, 058 
28 77 62 / Veurne, dag.delanote@telenet.be, 
058 31 54 19.

Binnenkort!
in jouw wijk

circus

Bar

work-
shops

voor jong
en oud

wafel-
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muziek
theater

 gezelligheid

troef !

ZAT 1 OKTOBER 2016 - SILICOWIJK
ZON 2 OKTOBER 2016 - VOORDUINEN



Kermis Oostduinkerke en Groendijk
Zaterdag 3 sept.
- 19 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, foute party

Zondag 4 sept.
- 17 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, opening 

van de kermis

Zaterdag 10 sept.
-  12.55 uur Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers op 

het strand te Oostduinkerke-Bad, gevolgd door het 
koken van de garnalen op de Zeedijk

-  19 u., erfgoedhuis, officiële opening van de kermis 
door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met 
eredames onder begeleiding van de Koninklijke 
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de 
folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de Oud-
IJslandvaarders. Aansluitend kermisworp voor de 
kinderen door Mieke Garnaal aangeboden door de 
foorkramers

Zondag 11 sept.
-  9.15 u., herdenking 72ste verjaardag van de 

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

-  14 u., Oostduinkerke-Bad, strand, demo 
garnaalkruien door de club Spanjaardbank 
gevolgd door het koken van de garnalen

Maandag 12 sept.
-  18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, 

inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn, 
WTC De Meeuw

Dinsdag 13 sept.
-  18 u., herberg Leopold, scampi-avond, vooraf 

inschrijven: 058 52 07 10

Woensdag 14 sept.
-  16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, 

kermisspelletjes voor de kinderen
 
Donderdag 15 september
-  9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst 

bloemenhulde op het erepark van het Nationaal 
Visserijmuseum

-  11 u., herberg ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn 
voor de vissers en de vrienden van de visserij, 
aangeboden door de Gezondheidsapotheek en de 
VVV

-  14 u., zaal Witte Burg, dansnamiddag met de 
seniorendansgroep De Golfbrekers, info Gilbert 
Vercamer, 058 51 23 97

-  15 u., herberg ’t Visserswelzijn, 33ste Grote Prijs 
Autohandel Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners 
zonder contract en beloften

Zaterdag 17 sept.
-  18-20 u., herberg Leopold, kermis-caféchantant met 

volksliedjes uit de oude en de nieuwe doos met Jan 
& Trawanten

Kermis in Sint-Idesbald
Vrijdag 2 tot maandag 5 sept.
-  Kermisattracties op het G. Grardplein

Zaterdag 3 sept.
-  16.30 u., Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan, dienst voor 

de Canadese soldaat Charles Richards en voor de 
overleden parochianen (jaargetijde)

-  17.15 u., bloemenhulde aan de gedenkplaat 
ingang kerk

-  17.30 u., optocht met de Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde, de genodigden, de brandweer, 
de vaandeldragers door de Strandlaan naar de 
Zeedijk, aansluitend defilé en drankje vanwege de 
VVV.

Maandag 5 sept.
-  14-18 u., Kerkepannezaal, seniorennamiddag m



Agenda SEPTEMBER

Vrijdag 2 september

* 8 u., Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard

Zaterdag 3 september

* 10 u., Oostduinkerke, Zeedijk
Garnaalsoep, org. Orde van de Paardenvisser

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling vruchten en zaden, www.iwva.be/bezoekers 

Zondag 4 september

* 8.15 u., Koksijde-Bad, strand, Elisabethplein
Demo garnalenkruwen door De Gernoarskruwers,  
met initiatie, en kooksessie bij Brasserie Alizé, Kon. Baan
Info 058 52 44 14, jean.lycke@telenet.be 

* 11 u., Wulpen, Perdito, Wulpendammestraat 8
open deur in de seniorie voor paarden
Info www.vzwperdito.be  

* Wulpen, Dijk
Rommelmarkt

Maandag 5 september

* 9.45 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en de Stienestekers

Dinsdag 6 september

* 14.30 u., Koksijde, hotel Apostroff
Yoga, org., info en inschr. Neos Koksijde, Erik De Rynck, 058 62 37 69

Woensdag 7 september

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

Donderdag 8 september

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Praat, spel en breinamiddag
Info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

Zaterdag 10 september

* 12.55 u., Oostduinkerke, Duinpark
Demo garnaalkruiers door De Slepers en kooksessie bij Estaminet 
In de Peerdevisscher

Zondag 11 september

* Openmonumentendag, zie bl. 10-11

* 12-17 u., Koksijde, WZC Noordduin, Abdijstraat 57
Culinaire opendeurdag, letterlijk en figuurlijk proeven van geluk, 
info 058 59 28 00, noordduin@armonea.be,  
www.armonea.be/noordduin

* 14 u. Sint-Idesbald, strand
Demo garnaalkruien door De Spanjaardbank met koken van de 
vangst

* 14.30 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling “zomers kruidenboeket”, in de Noordduinen

Maandag 12 september

* 15.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissen door de paardenvissers en de Stienestekers

Dinsdag 13 september

* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Opendeurdag voor activiteiten van Vlaamse Actieve Senioren 
Koksijde: scrabble, brei- en handwerkclub, rummikub, leesclub, 
wandelen, uitstappen en reis, info www.vlas.koksijde.be 

Woensdag 14 september
Uitstap naar Memorial Museum Passchendaele 1917 in 
Zonnebeke
Info en org.: Vl@s ODK, T. 058 51 27 20

Donderdag 15 september

* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing “Het hedendaagse ziekenfonds: verzuild en duur 
machtsbastion of efficiënte en dynamische ledenorganisatie?” 
door Jimmy Schevernels van De Voorzorg Antwerpen, toegang: 
(koffie incl.) 5 euro, leden 3 euro, info, marc-mortier@telenet.be,  
0475 97 21 98, org. UPV-Westkust en Vermeylenfonds K-Odk

* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Opendeurdag voor activiteiten van Vlaamse Actieve Senioren 
Koksijde: petanque, maandquiz, fietsen, causerieën, halve 
daguitstappen, manillen. info www.vlas.koksijde.be

 Zaterdag 17 september

* Belgian Open Aerobatic Championship, zie bl. 25

* Koksijde, gemeentehuis
Dag van de Mobiliteit, zie bl. 4

Gegroepeerde activiteiten
-  Bibliotheek, bl. 8-9
-  Kermis Oostduinkerke en Sint-Idesbald, bl. 37
-  Gemeentel. musea, bl. 8-9
-  Duinenhuis, bl. 17
-  Sportdienst, bl. 24-25
-  Jeugddienst, bl. 26

Openbare markten
- Dinsdagmarkt in Oostduinkerke-Bad:  

op de Zeedijk, 8-13 u.
-  Vrijdagmarkt in Koksijde-Bad:  

in de Zeelaan, 7-13 u

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie oktober op uiterlijk 
maandag 5 september bezorgen aan 
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst 
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt 
toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter 
worden opgenomen.



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

Zondag 18 september

* Belgian Open Aerobatic Championship, zie bl. 25

* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
In de reeks “Op zondag in gesprek met…” voordracht door Joeri 
Stekelorum (vz Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust) over een 
stamboom maken, gratis toegang, info Marc Van Muylem,  
058 51 90 94

* 14 u., Oostduinkerke, Perdito, Wulpendammestraat 8
“Day for specials” in de seniorie voor paarden, een leuke 
namiddag voor mensen met een beperking, www.vzwperdito.be 

Vrijdag 23 september

* 20 u. Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling Ode aan Bobbejaan, zie bl. 36

Zaterdag 24 september

* Oostduinkerke, strand-oost, Sycod
Clubkampioenschap zeilen

* De Panne cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34
Bezoek expo’s “Elisabeth, de kunstzinnige koningin” en “flirten met 
Mars en Venus. Oorlog en prostitutie 1914-1918”, deelname 5 euro, 
info Vermeylenfonds K-Odk, M. De Picker, 058 51 98 65

* 13.10 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalkruien door De Stienestekers

* 10.30-18 u., Oostduinkerke-Dorp
Oostduinkerke Kids, zie bl. 35

* 13.15 u., Koksijde, strand
Demo garnaalvissers te paard met kooksessie

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling “Spinnensafari en spinnenweb ontward”, 
www.iwva.be/bezoekers

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Optreden Show- en drumcorps El Fuerte

* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling Petrus en den doodendraad, zie bl. 36

* 21.30 u., Koksijde-Bad, strand
Vuurwerk

Zondag 25 september

* 11 u., Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: Pictura Canta o.l.v. Walter Vilain, zie bl. 36

* 14.30 u., Sint-Idesbald, infobord bocht Jan van Looylaan
Geleide wandeling op zoek naar ezeltjes in de Houtsaegerduinen

Maandag 26 september

* Vanaf 10.45 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
19de kapittel van de Sint Jakobsmossel,  
info ronnycalcoen@skynet.be 

Dinsdag 27 september
* 14 u., Zaal De Brug, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32
Voordracht: Hoe brandveilig is uw woning?
Info: www.sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 29 september

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Praat, spel en breinamiddag;  
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

* 14 u., Koksijde-Bad, Hotel Apostroff
Demo “Kruiden doen wonderen” door een herborist,  
org. 55+ Actief, info libert.vanriet@skynet.be, 0477 23 02 75

Vrijdag 30 september

* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling Alleen de grootste nabijheid, zie bl. 36

Zaterdag 1 oktober
* 20.30 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voulez-Vous? Dansavond in Franse sfeer (champagne, 
lekkernijen), concert door Eddy & Les Vedettes, dj Danny Burki, 
toegang 25 euro, vvk bij de leden, ten voordele van Kiekafobee en 
Kinderkankerfonds UZ Gent, org. serviceclub Zonta Middelkerke-
Westkust

TENTOONSTELLINGEN

Schilderijen van Thomas Ritter en sculpturen Jonneke Kodde
Tot 2 oktober in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.
dmlgallery.be

Cabin Art, schilderkunst op strandcabines
Tot half september op de Zeedijk in Sint-Idesbald

De engelen van de zee, fotografie van Stephan Vanfleteren
Tot 20 november in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke

Beelden van Jozef Jambon (Merksem): arduin, marmer en 
beton
In kapsalon Lievino (Strandlaan in Sint-Idesbald)

Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari in het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald

Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
Van 10 september tot 8 januari in het Abdijmuseum Ten Duinen, 
zie bl. 8-9

Beelden van Piet Dutoit en schilderijen van Francesc Vanyó
Van 8 tot 25 september in de Keunekapel, Sint-Idesbald

Werk van Pé Pieters
Van 10 tot 25 september in Galerie Welnis, toerismekantoor 
Astridplein in Oostduinkerke



19.00
WELKOMSTRECEPTIE MET ENKELE 

KORTE TOESPRAKEN

20.00
NOORDZEEPROMENADE (BUFFET) 

& WALKING DINNER

35 EURO

22.00
OPENINGSDANS DOOR DE
BURGEMEESTER & ECHTGENOTE 

22.05
PARTY MET DEEJAY T-BO 
& SPECIAL ACT

5 EURO

DE OPBRENGST VAN DEZE AVOND GAAT NAAR DE ATLETIEKCLUB KOKSIJDE
VOORVERKOOP IN DIENST TOERISME KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE (GEMEENTEHUIS)
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