15e jaargang- verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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01.54 en 13.38

Referentieplaats is Nieuwpoort. De tijden zijn meegedeeld
in zomertijd, vanaf 31 oktober 00.02 u. in wintertijd.

Doe mee
en win

Foto van de maand
Mevrouw Yvette Maurissen uit Koksijde is de gelukkige winnares van
de fotoprijs september. Yvette nam een sfeervolle foto van drie
bombardon-spelende muzikanten van de koninklijke gemeentelijke
harmonie. Drie op een rij dus die de “K” in de onvolprezen huisstijl
hoog in het “vaandel” voeren”. Het brengt haar de maandprijs op!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk woensdag 7 oktober.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos

Ambulance 112

Eindredactie:
diensthoofd Communicatie, Onthaal &
Protocol Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 2,5 euro op rek.
091-0175000-41 van het gemeentebestuur
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
met vermelding
Abonnement Tij-dingen – september
tot december

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening. Dit betekent dat de interventie
minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente
Koksijde: www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.

Halloween

10

De herfstvakantie staat in onze
gemeente traditioneel in het teken
van Halloween. Een hele week lang
worden tal van leuke en griezelige
activiteiten georganiseerd.
Van een spirituele wicca-beurs,
spookhuizen en stoet, tot een heuse
spooknacht..!

43
Visserijmuseum
Veel nieuws over de eerste
“economie” van onze gemeente:
de visserij! Het Nationaal Visserij
museum verwelkomt zijn nieuwe
conservator, en twee unieke
schilderijen voor de collectie.
Gewezen waard en paardenvisser
Maurice Denecker presenteert zijn
Nekkerse Dagboek..!

8-12
En verder

Speeltijd..!
De dienst Onthaalouders opent
zijn “Dommelplekje” voor peuters
die na de middag een tukje
willen doen. En nieuw is ook de
speelotheek De Speelkriebel, een
soort bibliotheek, niet met boeken
maar met speelgoed!

18-19

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

De burgemeester aan het woord

5

Reglement gemeentelijke
administratieve sancties

6

Cultuur / Welzijn
Frieda en Johan zijn
cultureel ambassadeurs

7

Toeristisch Koksijde scoort

13

Zelfbedieningsbalies in de bieb

14

Laat je creativiteit aanWAKkeren

17

Naar Racing Genk!

Milieu

KVV Coxyde speelt op woensdag
27 oktober zijn eerste officiële
wedstrijd tegen een eersteklasser.
In de 32ste finales van de Beker
van België treedt blauwwit in de
Cristal Arena dan op tegen Racing Genk. Het KVVC-bestuur legt
bussen in..!
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Snippers uit de raad van 16 augustus
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

1. Aankopen

3 Meubilair

Tafels, stoelen en kasten voor
de dienst Buitenschoolse
Jaarlijks weerkerende opKinderopvang. Raming 7.400
dracht om alle speelterreinen euro. Unaniem.
te blijven voorzien van nieuw
3 Materiaal timmeratelier
en veilig speelmateriaal.
Oudere toestellen vertonen
Voor de werf Oostduinkerke.
vaak defecten of onveilig
Raming 12.200 euro.
heden en moeten dus
Unaniem.
vervangen worden. Er wordt
3 Valbeveiligingssystemen
ook geïnvesteerd in nieuwe
speelterreinen en uitbreiding Voor veilig werken op hoogte
van de bestaande. Raming
aan gemeentelijke gebou12.000 euro. Unaniem.
wen. Raming 100.000 euro.
3 Speeltoestellen

Unaniem.
3 Containeraanhangwagen
Voor de groendienst. Nodig
om de vrachtwagen met
containersysteem nog
optimaler te kunnen benutten. Tegelijk zullen dan twee
containers i.p.v. één kunnen
gebruikt worden zonder telkens heen en weer te rijden
tussen de groendienst en de
werkplaats. Raming 29.500
euro. Unaniem.

2. Projecten
3 Verlichting
Project voor openbare verlichting en kerstverlichting in
het kader van de vernieuwing van de Ter Duinenlaan
en het Marktplein. Raming
192.862 euro. Unaniem.
3 OV-palen en armaturen
In de Elisabethlaan zijn de

Volg de gemeenteraad
vanaf nu live op internet!

bestaande OV-palen verouderd en doorroest. Zowel esthetisch als inzake veiligheid is
vervanging meer dan nodig.
Raming 6.755 euro. Unaniem.
Hetzelfde geldt voor de Prof.
Blanchardlaan. Raming 9.216
euro. Unaniem.

3. Varia
3Verkoop
Op vraag van het OCMW
verkoopt de gemeente de
woning aan de Pylyserlaan 9
aan het OCMW. Het OCMW
gebruikt dit huis als crisiswoning voor o.m. de dringende
opvang van daklozen.
Oppervlakte 1049 m².
Geraamde verkoopprijs
300.000 euro. Unaniem.

18 augustus, zolang Steve
Lanssens met onbezoldigd
verlof is (13 maanden). Steve
Lanssens is sedert half juli
OCMW-secretaris van
Alveringem.
Evy Rathé (25) is Nieuwpoortse. Ze is master in de
Pedagogische Wetenschappen (RU Gent), en voltooit
momenteel ook de studie
Master Bedrijfseconomie
(management van overheidsorganisaties).

3 Personeel
Mevr. Evy Rathé werd als
voltijds contractueel stafmedewerker Beleid & Organisatie aangesteld (proeftijd 6
maanden) met ingang van

Evy Rathe, nieuwe stafmedewerker Beleid en Organisatie.

Afspraak
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Onze gemeente is maar wat trots een primeur voor te stellen. Koksijde is de eerste
gemeente van het land die de gemeenteraden vanaf nu live zal “streamen”.
Dit betekent dat u vanaf nu de gemeenteraad live kunt volgen op internet, voor uw
computer thuis. Enkele steden bieden al live geluidsfragmenten van de raadszittingen aan op
hun website. Via www.tv.koksijde.be zal dat op maandag 18 oktober 2010, 20 u., voor het eerst ook
gepaard gaan met beeld!
Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op zich. Uiteraard kunt u ook achteraf de
gemeenteraad bekijken. U kunt kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de
mogelijkheid om een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken.
Het is de bedoeling om op termijn ook grote evenementen live uit te zenden. Zo zal er langzaam maar
zeker een digitaal filmarchief groeien met daarin de gemeenteraadszittingen, belangrijke evenementen en
andere leuke filmpjes over Koksijde! Hiervoor gebruikt de gemeente dezelfde technologie en software als
de Raad van Europa!
Concreet
Surf maandag 18 oktober om 20 u. naar www.tv.koksijde.be. Daar vindt u de link die je rechtstreeks doorverbindt naar de webpagina waar de eerste gemeenteraad live te volgen is! Met beeld én klank!

De burgemeester aan het woord
De herfst is weer in het land. Maar het
school- en verenigingsleven draait
weer op volle toeren en op bestuurlijk
vlak valt ook weer interessant nieuws
te melden. Burgemeester Marc Vanden Bussche verduidelijkt!
Tij-dingen: “We beginnen opnieuw
met een primeur! Koksijde telt binnenkort een officiële bellenman in haar
rangen?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad! Doordat we dicht
bij Veurne wonen, zijn we geïnspireerd
door belleman Joris Goens die de
ene prijs na de andere wegkaapt.
Bovendien vind ik het ook een ludieke
manier om bepaalde boodschappen
kwijt te raken aan de bevolking. In
tijden van elektronische communicatie is dit toch ook een vorm van nostalgie. We deden enige tijd geleden
een oproep in ons infoblad en ontvingen enkele kandidaturen. Het college
besliste toen om Marc Reybrouck aan
te stellen als belleman van Koksijde.
Ik denk dat hij de geknipte persoon is
voor de job. Marc is goed gekend in
wielermiddens, kan het goed uitleggen en was vroeger visboer in de
Ooststraat in Veurne.
We rekenen erop dat hij onze gemeente op een ludieke manier gaat
verkopen. De aanstelling zal volgen
van zodra zijn speciaal kostuum van
belleman arriveert!”
T-d: “Ook over de aanleg van het
golfterrein wenst u iets te duiden?”
Burgemeester: : “Wel, het lastenboek
voor de aanleg van de golf zal aangepast worden. Uit de offertes die nu zijn
binnengekomen bleek dat de aanleg
van de golf, clubhuis niet inbegrepen,
12 miljoen euro zou bedragen. De
oorspronkelijke raming was 10 miljoen
euro. De opmaak van het lastenboek
bleek een moeilijke oefening. Daarom
werd beslist om aan het lastenboek
enkele aanpassingen door te voeren
om het budget met 2 miljoen euro te
verminderen. We willen immers niet dat
het golfdossier ontspoort, vandaar dat
er een herziening van het lastenboek
nodig is en dat de gunning door de
raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf, de AGB, pas later zal
kunnen plaatsvinden.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We kijken heel nieuwsgierig uit naar de
officiële voorstelling van Nekkerse Dagboek.”

T-d: “Groot nieuws ook voor het
Nationaal Visserijmuseum, daar vond
in september een wissel aan de top
plaats?”
Burgemeester: “Ja, een grote wissel!
Willem Lanszweert ging op 1 september met pensioen als conservator van
het Nationaal Visserijmuseum. Hij blijft
echter wel werkzaam achter de schermen en zal een naslagwerk schrijven
over het museum en het leven van
de Vlaamse vissers. Hij blijft dus nog
even bij ons. Als nieuwe conservator
stelde het schepencollege een voor
Koksijde totaal onbekende persoon
aan: Maja Wolny. Zij is afkomstig uit
Polen en heeft sinds enkele jaren haar
sporen verdiend in de museumwereld
in Vlaanderen. Ze spreekt perfect
Nederlands en is zeer gedreven. We
hopen dat ze het volledig vernieuwde
visserijmuseum op de internationale
kaart kan plaatsen en wensen haar
veel succes met deze uitdaging!”
T-d: “We blijven even bij de visserij,
deze maand wordt ook een boek
gelanceerd van bekende inwoner
Maurice Denecker? U schreef hiervoor het voorwoord.”
Burgemeester: “Klopt! We kijken
inderdaad uit naar de officiële voorstelling deze maand van Nekkerse
Dagboek. We kunnen stellen dat dit
eigenlijk de opvolger is van het suc-

cesverhaal van De Rosten Durang
dat in 2007 geschreven werd door
Jan Huyghe, onze hoofdredacteur
van Tij-dingen). Het wordt volgens mij
een zeer boeiend werk, want Maurice
is niet enkel bekend als paardenvisser, hij baatte jarenlang het Estaminet
De Peerdevisscher uit en maakte dus
de steile opgang van de museumherberg mee. Daarenboven was hij
ook politiek actief. We denken dus
dat Maurice wel heel wat boeiende
verhalen zal kunnen voorleggen. Een
pluim toch ook voor gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en gemeenteraadslid Rik Stekelorum die Maurice
een handje hebben toegestoken op
het vlak van taalcontrole en lay-out.
Ik heb alvast een exemplaar van Nekkerse Dagboek besteld!”
T-d: “Heeft u nog een mededeling
voor de bevolking?”
Burgemeester: “Wel, oktober is
eigenlijk een overgangsmaand, onze
inwoners en handelaars kijken dan uit
naar de eerstvolgende vakantieweek
(herfstvakantie) die bij ons volledig in
het teken staat van Halloween! De
VVV heeft, voortbordurend op het
initiatief van de handelaarsbond van
Sint-Idesbald indertijd, opnieuw een
leuk programma in elkaar gebokst,
mét enkele horrornieuwtjes. We weten
dus waarheen in de herfstvakantie!”

Volle GAS vooruit!

Gemeentelijk afdelingshoofd Administratie Bjorn
Cools is door de gemeenteraad aangesteld als
sanctionerend ambtenaar.

De gemeenteraad keurde op 17 mei
2010 het nieuwe reglement op de gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) goed en stelde een sanctionerende ambtenaar aan. De mogelijkheid om een GAS voor bepaalde
inbreuken op te leggen bestaat al
sinds 1999. Onze gemeente paste een
vorig dergelijk reglement toe vanaf
2005. Met het nieuwe reglement, de
aanstelling van de sanctionerende
ambtenaar en de nieuwe vaststellers wordt deze praktijk nieuw leven
ingeblazen.
Wat zijn administratieve sancties?
De gemeenteraad kan administratieve sancties bepalen voor inbreuken
op zijn reglementen en verordeningen, tenzij voor diezelfde inbreuken
al straffen of administratieve sancties
door andere wetten of decreten worden bepaald.

Soorten sancties
- de administratieve geldboete, met
een bedrag tot maximum 250 euro
- de administratieve schorsing
van een verleende toestemming of
vergunning
- de administratieve intrekking
van een verleende toestemming of
vergunning
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting
De sanctionerende ambtenaar kan
overeenkomstig het reglement een
administratieve geldboete van 60 tot
max. 250 euro opleggen. Hij kan zich
ook beperken tot het geven van een
schriftelijke waarschuwing.
De sanctionerende ambtenaar en
de GAS-vaststellers
Voor onze gemeente werd Björn
Cools, afdelingshoofd Interne en
Burgerzaken door de gemeenteraad
als sanctionerende ambtenaar aangesteld. Uit het gemeentepersoneel
werden verder ook vaststellers aangesteld. Ze hebben allen met vrucht de
vereiste opleiding gevolgd.
Mogelijke inbreuken
Het aanplakken van affiches voor
fuiven, de bewegwijzering naar handelszaken, geluidshinder veroorzaakt
door horecazaken, het loslaten van
honden op het strand, het voederen
van dieren in de duinen, het voederen van meeuwen, het plaatsen van
terrassen op het openbaar domein,
strandcabines, het plaatsen van vuilniszakken vòòr de omhaling, werken
uitgevoerd door aannemers, het
kitesurfen en skaten op plaatsen waar
het verboden is…

Een voorbeeld
In het reglement staat o.a. het
volgende artikel: De toegang met
honden is verboden op het strand en
in het strandwater vanaf 1 april tot 1
september met uitzondering van de
vernoemde gedoogzones aangeduid
door een blauw bord voorzien van de
figuur van een witte hond.
Als een persoon dit verbod negeert
en zijn hond de vrije loop laat, bestaat
de kans dat deze inbreuk door een
gemeentelijke vaststeller zal vastgesteld worden. Hij/zij zal een bestuurlijk
verslag opstellen en aan de sanctionerende ambtenaar bezorgen.
De ambtenaar zal op zijn beurt een
administratieve sanctie bepalen, in dit
geval een boete (60 euro) en die aan
de betrokkene betekenen. Bij kennisgeving van de beslissing wordt een
overschrijvingsformulier gevoegd. De
overtreder beschikt wel over beroepsmogelijkheden.
Geen heksenjacht!
Het is van belang te melden dat onze
gemeente hiermee zeker geen heksenjacht wil openen op de inwoners
en bezoekers. Het gemeentebestuur
zal een beleid voeren van bemiddeling en waarschuwing. Maar
de hardnekkige overtreders zullen
gesanctioneerd worden. Het bestuur
streeft naar een open, overlastarme
en toegankelijke gemeente voor
iedereen!
Meer informatie?
Gemeentelijke website:
www.koksijde.be

Folders over het logiesdecreet
In het kader van het logiesdecreet moet voor een huurvakantiewoning aan de kust uiterlijk op 31 december 2010
een vergunningsaanvraag bij Toerisme Vlaanderen ingediend zijn. Om de communicatie met de eigenaars van
een vakantiewoning vlot en eenvormig te laten verlopen publiceerde de CIB Federatie Toeristisch Vastgoed een
folder over het logiesdecreet. Die folders liggen ter beschikking aan de onthaalbalie in het gemeentehuis en bij de
dienst Toerisme, Zeelaan 303.

Johan en Frieda zijn nu
cultureel ambassadeurs!
jaar lang regisseerde ze met laaiend
enthousiasme en heel veel succes het
semi-professionele gezelschap Het
Nawoord met afgestudeerden Woord
van de academie van Veurne.

Samen

Johan Bouttery en Frieda Vanslembrouck, voortaan cultureel ambassadeursechtpaar
van Koksijde.

De gemeenteraad heeft het
Oostduinkerkse echtpaar Johan en
Frieda Bouttery-Vanslembrouck in ziting
van 16 augustus eenparig aangesteld
als “cultureel ambassadeur” van de
gemeente Koksijde. Johan en Frieda
maken zich in Koksijde en omgeving
al jaren verdienstelijk op muzikaal,
verbaal en cultureel vlak.

Johan
Johan Bouttery (°1961, Ieper) studeerde vanaf 1980 aan het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel waar
hij een eerste prijs Notenleer en Slagwerk behaalde. In 1996 werd hij voltijds
muziekleraar aan het conservatorium
van Oostende, waar hij slagwerk en notenleer onderricht. In 1990 schreef hij de
Samsonrock, door jong en oud gekend
als het lijflied van de populaire Gert en

Samsonshow. Een ander bekend nummer is The Smell of Spring, een uitgave
die bestaat voor fluit, sax of klarinet,
telkens met piano. In 2000 werd hij
gevraagd als scenarist en regisseur van
de kortfilm Rollen, een project van de
jeugddienst Middelkerke.

Frieda
Frieda Vanslembrouck (°1960, Diksmuide) studeerde Woordkunst en Drama aan het conservatorium van Gent.
Sinds 1982 geeft ze Woordkunst aan
de Stedelijke Academie voor Muziek
en Woord in Veurne en Koksijde. Sinds
1983 speelt of regisseert ze toneel in of
voor de Sint-Lutgardisgilde van Veurne.
Bekende eigen producties van haar
zijn de kermismusical Blue Moon, het
komisch toneelstuk Het schone leven
van Alphonse Duyck 1900 - 2000. Tien

Tussenin maakten Johan en Frieda
samen liedjes en theater voor kinderen,
met als hoogtepunt de liedbundel Toe
Maatjes. Blijvend is ook hun bewerking
voor muziektheater van de populaire
musical Oliver Twist. Ze hebben nog
heel wat andere projecten op hun
palmares staan, zo o.a. de recente musical Zwartbaard die ze schreven voor
de Koksijdse gemeenteschool.
Een nieuw project van het echtpaar is
een procédé om muziek in de scholen
te integreren. Ze ontwierpen een mobiele studio om naar scholen te gaan
en onmiddellijk een cd in kwaliteit af te
leveren. Johan speelt dan de muziek in
en de stemmen van de schoolkinderen worden ter plaatse opgenomen.
Johan en Frieda hebben twee kinderen Lise en Jens die ook aan woordkunst, toneel en muziek doen.

Kransje
Met de toekenning van de titel van
cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde behoren Johan Bouttery en Frieda Vanslembrouck thans
tot het kransje cultureel verdienstelijke
inwoners waar Raymond Van Duüren,
Fernand Florizoone, Jan Rastelli, Walter
Vilain, Fernand Vanderplancke en
Paul Verhaeghen al eerder deel van
uitmaken.

Verordening woonkwaliteit goedgekeurd
In 2009 werd vanuit het college van burgemeester en schepenen het initiatief genomen om een duidelijke reglementering op te maken over de woonkwaliteit. Daar de beoordeling van woonkwaliteit nu
zonder afdwingbare cijfers gebeurt, zijn ook bouwheren en architecten vragende partij.
Er is getracht om uit de verordeningen van andere gemeenten de sterke punten te combineren daarvoor. De ontwerp-verordening die hiervan het resultaat is geworden, werd gunstig geadviseerd door de
gecoro en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Op 19 april is de verordening goedgekeurd
door de gemeenteraad en ondertussen is de tekst ook door de deputatie goedgekeurd. Van zodra de
goedkeuring in het Staatsblad is gepubliceerd treedt deze verordening in werking.
De verordening is te raadplegen op de gemeentelijke website, en kan worden ingekeken aan het loket
van de dienst Stedenbouw tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Conservator Willem Lanszweert
voltooit loopbaan met boek
verstonden geen Nederlands maar
enkel Vlemsch…

Initiatieven - personeel

Willem Lanszweert, afscheidnemend conservator van het Nationaal Visserijmuseum.

Na een loopbaan van 34 jaar heeft
Willem Lanszweert op 31 augustus
een streep getrokken onder zijn
opdrachten als conservator van
het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke. Toch blijft hij er nog
één jaar: om de nieuwe conservator
wegwijs te maken in het beheer van
het museum, en om zich in stilte te
wijden aan het schrijven van een
boek over de geschiedenis van de
visserij en het museum. We blikken
even terug op een boeiende carrière.
Willem Lanszweert, 62-jarige Stavelnaar, strandde op 10 augustus 1976
eerder toevallig in het Nationaal Visserijmuseum. “Burgemeester Honoré
Loones was op zoek naar biezen
stoelen voor het Estaminet In de Peerdevisscher, de nieuwe herberg-in-retrostijl”, vertelt hij. “Ik had zulke stoelen
staan in mijn eigen café Sint-Joris in
Stavele, en de gemeente kocht ze.
Maar er was ook een museumjob vrij
die me interesseerde. Ik mocht meteen beginnen. Oostendenaar Gaston
Desnerck was toen conservator,
sedert ’74.”
Willem begon aanvankelijk als
onthaalbediende, moest ook kleine
werkjes en klusjes klaren. Maar zijn
werk evolueerde al snel naar enkel
administratie want conservator
Desnerck had zijn handen vol met o.a.
de bouw van scheepsmodellen. Er
kwamen meer en meer groepen, en
Willem sprong de conservator bij om

te helpen gidsen.

Van object naar mens
Willem Lanszweert: “In het begin
kende ik niets van de visserij. Maar
ik had wel veel belangstelling voor
de geschiedenis en de volkskunde
van de Westkust en Westhoek in het
algemeen. Dat kwam omdat mijn
vader Roger vrij veel historische en
heemkundige bijdragen over onze
streek schreef, zo o.m. de toch merkwaardige en omvangrijke studie De
Westhoek tijdens de Franse Revolutie.
Zijn historisch denken heeft me toen
duidelijk geïnspireerd.”
Jef Verbanck, toenmalig directeur van de Nieuwpoortse vismijn,
bezorgde het jonge museum veel
documentatie en voorwerpen. Willem
interesseerde zich voor elk nieuw ouddocument of object, inventariseerde
ze en groeide op die manier mee met
de collectie.
Gaandeweg zocht Willem ook de
mens achter de documenten en
de voorwerpen. Zo kwam hij in ’78 in
contact met de broers Jules en Henri
Desmedt uit Braydunes, IJslandvaarders uit de tijd van de Duinkerkse
galetten en de reizen van zes maanden. Daaruit ontstond zijn boek Wat
de IJslandvaarders vertelden. Enkele
jaren later assisteerde hij BRT-producer
Erik Pertz voor een TV-documentaire
Onze vissers over de IJslandvaart.
Willem moest de interviews afnemen
want die oude robben van Braydunes

In ’85 werd het museum uitgebreid
met de nieuwe oostelijke vleugel.
Drie jaar later, na het overlijden van
Gaston Desnerck voorjaar ’88, werd
Willem Lanszweert de nieuwe conservator. Het aantal bezoekers steeg
naar een gemiddelde van 34.000
per jaar. Het driemaandelijks Mede
delingsblad werd een klassieker, er
werden gidsencursussen georganiseerd, de vrijdagse visserijfolkloremarkten werden in het leven geroepen, de
modelbouwclub De Dissel groeide en
bloeide, de tijdelijke tentoonstellingen
volgden elkaar in snel tempo op…
Kortom, oude en nieuwe initiatieven
kenden succes. “Ik mocht dat allemaal meemaken als conservator,
maar het was, en is, wel het werk van
een ploeg. Daarom dank ik al mijn
trouwe medewerkers op wie ik altijd
een beroep kon doen. Ik heb dat
zeker honderd procent ervaren!”

Volledig nieuw museum
De grootste uitdaging onder Willems
leiding was zonder twijfel de bouw en
invulling van het nieuwe museum van
1 september 2004 tot 1 juli 2008. “Het
was ook mijn plezierigste ervaring”,
aldus Willem. “Ik ben geboeid door
de mens achter het verhaal. Die visie
moest in het nieuwe museum centraal
staan! Ik meen dat wij daar, in nauwe
samenwerking met ontwerper Frank
Becuwe van M in O in geslaagd zijn.”

Wens
Willem Lanszweert is nu “uitdovend”
conservator. Als kers op de taart
hoopt hij nog in één jaar hèt boek
over de zeevisserij en het Nationaal
Visserijmuseum te kunnen schrijven.
Ondertussen zal hij ook zijn opvolgster, Maja Wolny, begeleiden: “Ik
wens haar oprecht veel geluk in haar
nieuwe job. Ze krijgt van mij alle steun,
maar voortaan is zij de schipper op de
boot!”

Maja Wolny: nieuwe conservator
van het visserijmuseum
Daarom moet het niet alleen meer bekend worden in Vlaanderen en België,
maar ook in het buitenland. Ik meen
dat ik daartoe kan bijdragen. Dankzij
mijn studie Europees Cultuurmanagement maak ik deel uit van een netwerk
van 400 Europese cultuurmanagers
die elkaar informeren over projecten,
mogelijke samenwerking, enz.”
Dit is niet de enige troef van de mondiaal denkende Maja. In 2011 wil ze
ons visserijmuseum voorstellen op het
internationaal congres van maritieme
musea in de USA. Verder heeft ze contacten met de maritieme musea van
Greenwich (GB) en Gdansk (P).

Weg van de kerktoren

Maja Wolny, “Oost-Vlaamse Poolse” die voortaan aan het roer staat van het Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke.

Maja Wolny is sinds 1 september
de nieuwe conservator van het
Nationaal Visserijmuseum. Ze kan
bogen op internationale ervaring op
het vlak van cultureel erfgoed, en
heeft dan ook een duidelijke visie
over de toekomst van het museum.
“Dit is geen streekmuseum”, zegt ze.
“Het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke moet een nog bredere
bekendheid krijgen in heel België,
maar ook in Europa.”
De 33-jarige Maja Wolny is Poolse van
afkomst (Kielce), maar heeft nu de
Belgische nationaliteit. Ze studeerde
in Krakow, Warschau en Brussel wat
drie diploma’s opleverde: licentiaat
Taal- en Letterkunde, doctor in de
Communicatiewetenschappen en
gediplomeerde in Europees Cultuurmanagement. Ze spreekt vijf talen:
Pools, Engels, Russisch, Frans en Nederlands (dat nu de vreemde taal is die
ze het best spreekt).
Maja was Erasmusstudente in Brussel
en tegelijk journaliste voor een Pools
weekblad, toen ze op de boeken-

beurs van Frankfurt haar man leerde
kennen, VRT-radiojournalist Marc Peirs.
Vandaag wonen ze met hun twee kinderen Laura en Mauro in Sint-MartensLatem.
Wat bracht een “Oost-Vlaamse
Poolse” (zoals ze zelf zegt), ertoe om
naar deze functie te dingen?
Maja Wolny: “Ik werd in 2006 consultant
en gastcurator in de Vlaamse erfgoedsector. Sinds 2008 ben ik ook lid van de
Vlaamse beoordelingscommissie en
van de visitatiecommissie voor cultureel
erfgoed. Dankzij die mandaten leerde
ik zeer veel Vlaamse musea kennen. Zo
groeide stilaan mijn droom om dus werkelijk ook echt een museum te mogen
leiden als conservator.”

Internationalisering
De nieuwe conservator is ervan
overtuigd dat het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke een nog
grotere uitstraling verdient dan het al
heeft.
Maja Wolny: “Dit is geen streekmuseum. Het is een nationaal museum!

Haar Poolse origine beschouwt ze
geenszins als een nadeel om die doelstelling te verwezenlijken.
Maja Wolny: “Wel integendeel. Ik
denk dat mijn andere afkomst een
toegevoegde waarde kan zijn. Als we
het museum willen internationaliseren
moeten we uiteraard weg van de
eigen kerktoren. Maar begrijp me niet
verkeerd: wat zo charmant en mooi is
aan Vlaanderen, is zijn verenigingsleven! Zijn sociaal en vrijwillig engagement om samen iets te doen rond
bepaalde thema’s! Ik wil dat helpen
stimuleren. Het zijn potenties om de
blik te verruimen. Daarom denk ik dat
we met de bestaande mogelijkheden
en mijn eigen, weliswaar prille, Europese relaties, inderdaad meer uitstraling
aan het visserijmuseum kunnen geven.

Goed onthaal
De nieuwe conservator is alvast zeer
tevreden over de warme ontvangst
vanwege het gemeentebestuur, de
personeelsleden van het museum zelf
en van andere diensten. “Mijn bijzondere dank aan Willem Lanszweert die
mij bijstaat met raad en daad. Door
zijn aanwezigheid voel ik mij veel
sterker in deze nieuwe omgeving,”
aldus Maja.
Een vuurproef heeft ze inmiddels al
achter de rug: op 18 september gidste
ze, Met Willem Lanszweert, een groep
Engelse journalisten doorheen haar
nieuw werkterrein…

Twee prachtdoeken voor
het Nationaal Visserijmuseum
In zitting van 16 augustus ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het voorstel om jegens een particulier twee opgedoken schilderijen aan te kopen ter verrijking van de kunstcollectie van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Het gaat om olieverfschilderijen van Louis Artan en Aloïs Boudry. Voor het gemeentebestuur betekent de aankoop
een investering van 10.000 euro, BTW in.

Louis Artan
Het werk van Louis Artan toont een
zeezicht met atelier. Louis Artan (°1837
Den Haag - +1890 Oostduinkerke) kan
beschouwd worden als één van de
grootste marineschilders en baanbreker in zijn genre uit de 19de eeuw. Hij
gaf het pleinairisme en de marineschilderkunst een nieuwe dimensie.
Artan kent zijn laatste rustplaats op
de gemeentelijke begraafplaats van
Oostduinkerke waar zijn grafmonument door de befaamde architect
Victor Horta werd ontworpen.

Aloïs Boudry
Het doek van Aloïs Boudry (°1851,
Ieper - +1938) verbeeldt een binnenzicht in een visserswoning. Boudry’s
kunstenaarsloopbaan speelde zich af
in Antwerpen, maar in de zomer-

Zeezicht met atelier van Louis Artan.

maanden verbleef hij in Oostduinkerke. Hij haalde zijn inspiratie uit
de plaatselijke bevolking, vooral de
vissers. Zijn talrijke genrestukken zijn
in een verfijnde, bijna precieuze stijl
geschilderd. Zijn kleurpalet is helder
en de sfeer van zijn werk blijmoedig in
tegenstelling tot andere kunstenaars
die in de havensteden woonden en
de visserij eerder somber uitbeeldden.

stellen wat een absolute meerwaarde
voor de collectie van het museum
betekent. Overigens heeft het visserijmuseum sinds jaar en dag al diverse
andere werken van beide kunstschilders in zijn openbare collectie.

Absolute meerwaarde
Beide kunstenaars, naar wie in Oostduinkerke al jaren twee straten genoemd zijn, worden vermeld in hoofdstuk 4 van het boek Koksijde. Gelet op
het belang van beide kunstenaars en
hun verbondenheid met de streek, is
het de bedoeling van het gemeentebestuur om beide werken in het
Nationaal Visserijmuseum tentoon te

Binnenzicht in een visserswoning
van Aloïs Boudry.

Nekkerse Dagboek:
memoires van Maurice Denecker
“Ik ging niet graag naar school. De godganse dag stil in
die bank blijven en naar dat bord zitten gapen, dat was
niks voor mij. Ik was liever buiten, om kattenkwaad uit te
halen. En toch ben ik al als kind alles in mijn leven beginnen opschrijven. Raar hé!? De klanten in De Peerdevisscher zeiden: je moet een boek schrijven! En ik ben blijven
schrijven, dag na dag…”
Aan het woord is ereburger van Koksijde Maurice Denecker (69), in een vorig leven paardenvisser en waard van de
museumherberg Estaminet In de Peerdevisscher van Oostduinkerke. Op heden heeft hij zijn memoires voltooid. Het
resultaat is een dikke turf van 416 bladzijden (anderhalve
kilo!) die hij Nekkerse Dagboek heeft gedoopt (= Denecker
zijn dagboek). Een nekker is een enge waterduivel die de
wandelaar in het schemerduister op de nek springt… De
lezer weze dus gewaarschuwd…
Tot zijn 35ste kende Maurice een vrij, roerig en woelig
bestaan. Hij had geen thuis in de echte betekenis van
het woord. “Vanaf mijn 9 jaar zat ik meer bij Jules Durant,
-de legendarische Rosten Durang-, dan bij mijn ouders”,
vertelt hij in zijn sappig dialect. “De rosten, en ook Mang
Vanbillemont, leerden me werken met de paarden, en
garnalen vissen te paard. Vier jaar later wilde ik zeevisser
worden. Nooit, riep de rosten, want gij, met uw manieren,
zult eindigen in de goot. En hij zond mij naar een hovenier
in Lombardsijde om te werken. ’t Viel wel mee.”
Maurice zijn volgende job was zakkenklopper bij Bloemmolens Vanneste in de Rozendalstraat in Veurne. “Vuil en
smerig werk”, zegt hij. “Daarna mijn legerdienst, in ’60 de
opleiding voor commando, drie maanden in België, en 11
maanden in Ruanda-Burundi. ‘k Heb daar veel meegemaakt, ’t staat al in ’t boek.”
Na de legerdienst beschrijft Maurice zijn job als waterwerker
en palenheier bij aannemer Soetaert in Westende. Tussendoor
wordt hij acht maanden kamioneur bij Karel Rathé in Veurne,
tot hij daar de kamion plooit. In ’64 huwt hij Georgette Callens,
gaat op ’t Eilandje wonen in Westende, en verhuist een tijd

later naar de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke.
Nieuwe werkgevers zijn Boelens in Ramskapelle en Desoete
in Slijpe. Uiteindelijk geraakt hij bij Daniel Snick-Vanlerberghe van Pervijze en wordt met een bachewagen
transporteur voor heel Frankrijk, ook veel naar Engeland, en
Duitsland, Tsjechoslowakije, Zwitserland en Duitsland.
In 1976 werd Maurice paardenvisser-waard van het
Estaminet-In de Peerdevisscher.
Maurice: “Blijkbaar wilde niemand dat café opstarten.
Wel, als eerste uitbater heb ik het er 27 jaar volgehouden.
Ik meen dat ik er, eerst met mijn vrouw en later met mijn
dochters Nadine en Veronique en al het personeel, een
gezellige herberg van gemaakt heb. Dat deel van het
boek staat dan ook bol van prettige anekdoten over het
caféleven, over volksfiguren van die tijd, over de carnavalorde van de Garnaalkop die ik stichtte, over politieke
troebelen, over de paardenvisserij, enz. Ik heb ooit eens
gepaardenvist met een kameel!”

De grappige waarheid…
Maurice Denecker heeft negen jaar aan de eindversie van zijn Nekkerse Dagboek gewerkt, weliswaar met de hulp van
enkele correctoren. Hij heeft veel geschrapt uit zijn oorspronkelijke geschriften om zo enkel het belangrijkste over te houden.
Hij benadrukt dat het werk waarheidsgetrouw is, en bovenal grappig, kluchtig… Zijn boek is dus sowieso ook een merkwaardige bijdrage tot de lokale volksgeschiedenis van Oostduinkerke. Nekkerse Dagboek telt 416 bladzijden, telt 120 foto’s, en
kost 20 euro (+ 6 euro verzendkosten), over te schrijven op rek. nr. 363-4681861-02 van zijn partner Ingrid Devos. Het boek wordt
voorgesteld door Ro Burms op dinsdag 12 oktober om 18.45 u. in c.c. CasinoKoksijde tijdens het jaarlijks banket van de Orde
van de Paardenvisser.
Info: Maurice Denecker, Boudrystraat 2b in Oostduinkerke, T 0475 52 25 57 of 0477 81 12 62 of maurice.denecker@telenet.be

Voordracht
Allen die willen naar Island gaan...

De Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke
presenteren op vrijdag 15 oktober
om 19 u. in de Honoré Looneszaal
van het Nationaal Visserijmuseum
de voordracht Allen die willen
naar Island gaan. Gastspreker is

Leer netten breien
en herstellen!
In het Nationaal Visserijmuseum
begint op vrijdag 5 november
een 10-delige cursus “Breien en
herstellen van visnetten voor beginners”. De kunst van visnetten
breien is eeuwenoud. De kennis
van dit ambacht mag niet verdwijnen. Maar het gaat niet enkel om visnetten. Met dezelfde
techniek kan je ook hangmatten
of dassen maken! Deskundige
Danny Vanthournout van het
Nationaal Visserijmuseum leert
hoe je aan de slag gaat met
touw en naald. Van visnetten
tot hangmatten. In tien lessen
leert zelfs de absolute leek een
echt net maken of herstellen. De
cyclus van 10 lessen vindt plaats
in het museumatelier op 5, 9 12,
16 en 23 november en op 7, 10,
14, 21 en 28 december, telkens
van 10.30 tot 12 u. Prijs: 50 euro,
syllabus en materiaal inbegrepen. Inschrijven en betalen in
het Nationaal Visserijmuseum.
Info: Nationaal Visserijmuseum,
T 058 53 37 52.

Joris Surmont, auteur van het boek
Door de mazen van het net. Hij zal
het hebben over visserij in voor- en
tegenspoed, over hard labeur,
turbulente kabeljauwoorlogen en
visserijtechnieken.
Joris Surmont monsterde als

15-jarige scheepsjongen aan op
de O.32 Roland. Later bedreef hij
de grote visserij op IJsland en de
bokkenvisserij in de Keltische en de
Ierse zee. Zijn voordracht is tegelijk
een voorstelling van zijn recent
geschreven boek.
Na zijn visserijperiode behaalde hij
het diploma van industrieel ingenieur, en stapte over naar defensie
waar hij technisch officier was op
de fregatten Westdiep, Wielingen en Wandelaar. In zijn vrije tijd
maakt hij scheepsmodellen en is
hij gids in het Nationaal Visserijmuseum. Toegang gratis.
Info:
Nationaal Visserijmuseum,
T 058 51 24 68, F 058 51 08 17,
info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be.

Kruispunt ZeelaanPylyserlaan afgesloten
In het kader van het project voor de vernieuwing van de Pylyserlaan beginnen op maandag 4 oktober de werken voor de heraanleg van het kruispunt
Zeelaan-Pylyserlaan in Koksijde-dorp. Het kruispunt zal vanaf dan tot eind december voor het verkeer gesloten zijn.
De werkzaamheden omvatten de aanzet van de riolering Pylyserlaan (deel
Zeelaan-Groenstraat) en de herinrichting van het kruispunt ten behoeve van
de trage weggebruiker. Aanvankelijk was daar geopteerd voor verkeerslichten,
maar uiteindelijk werd gekozen voor een lichte asverschuiving van het fietspadZeelaan, enkele meters in de Pylyserlaan. Daardoor zullen fietsers de Pylyserlaan
moeten dwarsen, en zal het gemotoriseerd verkeer niet langer haaks op het
fietspad-Zeelaan terechtkomen.
Tot eind december zal het verkeer tussen Koksijde-dorp en Koksijde-bad omgeleid worden via de Robert Vandammestraat, Leopold III-laan en Jaak van
Buggenhoutlaan.
De parking van het zwembad blijft bereikbaar via de Zeelaan, inrijden naast de
tennisterreinen. De lokale handelaars blijven bereikbaar.











Toeristisch Koksijde scoort!














Volgens de recentste cijfergegevens uit de trendrapporten KiTS
2004-2009 van Westtoer, doet Koksijde het op toeristisch











 overnachvlak bijzonder goed. Niet alleen is onze gemeente de grootste
gemeente van de kust op vlak van toeristische


tingen, daarenboven kiezen ook heel wat dagjesmensen voor
een uitstap naar Koksijde.

Verblijfstoerisme













Volgens de cijfers uit de genoemde
Iets meer dan de helft (52,9%) of
Vanwaar komen al die bezoekers?
 
Westtoerrapporten is het verblijfstoe2.994.768 overnachtingen
situeert
Het grootste gedeelte van de com

risme in Koksijde-Oostduinkerke goed 
zich in het commercieel
logies, met
merciële overnachtingen is afkomstig

voor in totaal 5.656.297 overnachname de hotels, gastenkamers,
logies
van de binnenlandse markt, namelijk


tingen (1) in 2009. Onze gemeente
87,1%. Wat het buitenland betreft
 doelgroepen en vakantieparken,

bekleedt hiermee meteen de eerste
campings en verhuringen
via de
(12,9%) staat Nederland op de eerste

plaats (!) aan de kust met een markt
verhuurkantoren. 47,1%
of 2.661.529
plaats met 4,4%, gevolgd door Frankaandeel van 18% in het totale overovernachtingen zijn
afkomstig van het
rijk en Duitsland met respectievelijk 3,6

nachtingcijfer van de kust.
tweede verblijftoerisme.
en 3,5%.

























 













Ook heel wat dagjesmensen komen
dagje zee voor kinderen
en 
de typi(2) Bron: Westtoer
onderzoek 2009 en





Dagtoerisme

naar Koksijde-Oostduinkerke. Uit
de recente cijfergegevens van het
Westtoer-onderzoek SusTRIP, kwamen
in 2009 in totaal bijna 2,3 miljoen
dagtoeristen (2) naar onze badplaats.
Hiermee staat onze gemeente op de
derde plaats van de Kust. In onderstaande grafiek wordt de spreiding
getoond naar seizoen, waarbij het
voorjaar (april-mei-juni) en hoogseizoen (juli-augustus) goed zijn voor
in totaal 67% van het totaal aantal
dagtrips.
Deze dagtoeristen komen gemiddeld
met 3,2 personen in het gezelschap,
de helft in het gezelschap van kinderen. De motiveringen om Koksijde
te kiezen als dagbestemming zijn
vooral het strand en zeegebeuren, de
aantrekkelijke wandelmogelijkheden,
beter weer, aantrekkelijkheid van een

sche vakantiesfeer. De gemiddelde
meetsysteem



Statistieken,
 Koksijde is 7 uur 2
duur van een dagje
(1) Bron: FOD-Economie


minuten.
Westtoer







 



winter

voorjaar

hoogseizoen

najaar

Nieuw: de zelfbedieningsbalies!
Op zaterdag 9 oktober worden de nieuwe zelfbedieningsbalies op basis van de RFID-technologie officieel in gebruik
genomen. Deze zelfbedieningsbalies bieden de bieb meer administratieve efficiëntie. Voor de klant is de privacy
groter: u registreert immers zelf uw materialen zonder tussenkomst van een bediende. Voor de medewerkers komt
ook meer tijd vrij om de gebruikers te helpen en te adviseren bij hun opzoekingen.

De nieuwe zelfbedieningsbalies bestaan uit een betaalautomaat (links) en twee trolly’s om de geleende boeken in te leveren.

De afgelopen zomermaanden zijn alle bibliotheekmaterialen voorzien van RFID-chips. Dit gigantisch werk werd uitgevoerd door de jobstudenten Amélie, Dries, Lies, Nicolas,
Lisa en Charlotte. In september was de bibliotheek dicht
om de balies te kunnen ombouwen tot twee zelfbedieningsbalies en één informatiebalie.

De nieuwe toestand
Bij het binnenkomen van de bibliotheek vindt u aan uw:
- rechterhand twee trolly’s waar u uw geleende boeken
zelf kunt inleveren. U legt uw materialen op de trolly en
uw materialen worden automatisch ingenomen. Op het

beeldscherm ziet u of de materialen ingeleverd zijn.
- linkerkant de betaalautomaat. Daar betaalt u uw
lidmaatschapsbijdrage, het leengeld en de eventuele
openstaande boetes met munten of briefjes.
De twee zelfuitleenbalies zijn geïnstalleerd vooraan aan de
middenbalie. Eén hoge balie voor de volwassenen, één
lage balie voor kinderen of personen in rolwagens.
Er is nog één infopunt waar u terecht kan om lid te worden,
om advies te vragen, enz.
Nieuw zijn straks ook de medewerkers die u adviseren op
elke plek in de bibliotheek. U vindt ze straks bij de zelfbedieningsbalies en tussen de rekken, kortom, dicht bij de klant.

Ontdek, zoek en win een I-Pad.
Vanaf 1 oktober bevat de webcatalogus van de bibliotheek veel meer
toepassingen. Bij elk werk krijg je extra informatie. Je komt meer te
weten over een auteur of artiest, je kan recensies lezen, doorklikken naar
verwante websites of je kennis verruimen via Wikipedia. Je kan online
boeken lezen, muziek beluisteren of uitlenen via Digileen…
Kom je tussen 1 en 31 oktober Bingo, de zoekrobot tegen? Dan maak je
kans op een gloednieuwe I-Pad! Surf naar www.koksijde.bibliotheek.be.
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De Week van de Bibliotheek:
onverwachte ontmoetingen
Ook deze keer is er weer een Bibliotheekweek, die loopt van 16 tot 24
oktober, met als opener de verwendag op zaterdag 16 oktober. Thema
dit jaar is “onverwachte ontmoetingen”.
Nergens stoot je op zoveel filosofen, journalisten, grappenmakers, topchefs, reuzen, dwergen, koningen, trollen, fantasten en realisten. Ga aan
tafel zitten met Socrates, leer de dikke Van Dale in eigen persoon kennen
of verdrink in de ogen van James Bond. Je komt ze allemaal tegen in je
bibliotheek.
De bieb is uiteraard meer dan enkel boeken. Van de nieuwste van
MGMT tot een zeldzame uitvoering van het Requiem van Mozart. Van
Gone with the wind tot Star Wars en alles daartussen.

Sociale netwerksites
Op zaterdag 16 oktober is er van 14.30 tot 16 u. in de Willem Elsschotzaal
een interactieve lezing over sociale netwerksites met als titel
“Verrassende ontmoetingen met Face-boek en andere Twitters:
digitale vriendschappen op het internet”.
Heel veel mensen vertoeven dagelijks op het internet om te “bloggen”,
vrienden te maken op sociale netwerksites, te chatten enz. In deze lezing
wordt uitgelegd hoe sociale netwerksites werken. Ook de aspecten
veiligheid en privacy komen aan bod. Inschrijven (gratis) aan de balie
van de bibliotheek of via 058 53 29 53.
Ook de bieb heeft een Facebook pagina opgericht: www.facebook.
com/pages/bibliotheek-Koksijde/125704844146074#. Misschien win je wel
een leuke prijs.

Tentoonstelling
“Nero Verzameld”
Van zaterdag 9 oktober tot woensdag 3 november is de tentoonstelling “Nero Verzameld” te bewonderen in de bibliotheek. De expo
is uiteraard een ode aan Nero en
zijn tekenaars Marc Sleen en Dirk
Stallaert. Er is info over de geschiedenis van Nero (strips
vanaf 1947) en alle personages uit het stripverhaal, opvallende uitgaven, rariteiten, de raket van Adhemar, enz. Gratis te bezichtigen tijdens
de openingsuren, van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 12 u.,
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., woensdag
en zaterdag van 14 tot 17 u.

Slotfeest op
9 oktober 2010
De bieb sluit zijn feestjaar “Van 10
tot 10” af op zaterdag 9 oktober
met een denderend stripfeest! Je
kan er de interactieve tentoonstelling “Nero Verzameld” bezoeken.
Voor al de leners is er tussen 11 en
13 u. een heerlijk frietje en tussen
15 en 16.30 u. zijn er Brusselse wafels op een stokje.
’s Avonds is er een grote traditionele “wafelbak” voor de trouwste
leners. Kom mee feestvieren met
Nero, Jan Spier, madam en meneer Pheip, Petoetje en Petatje,
Adhemar, enz…
Nog tot eind 
2010 kan je gratis lid

worden
van de bieb.







Netbibbing: digitaal netwerken
Cursussen basiskennis
digitale fotografie
•

•

Digitale compacte camera – Twee lesnamiddagen op donderdag 18 en 25 november, van 13.30 tot 16 u. Deelnemen
kost 8 euro.
Digitale reflexcamera – Vier lesnamiddagen op dinsdag 16, 23,
30 november en op donderdag 2 december, van 13.30 tot 16
u. Maximum zeven deelnemers. Deelnemen kost 16 euro.
Voor beide cursussen is tijdig vooraf inschrijven nodig met opgave van het merk, type van uw camera en telefoonnummer om
de bieb toe te laten eventueel meer informatie in te winnen.

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of thuis kan je
alle info opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden,
de krant lezen, enz. Het uitgangspunt van deze initiatie is het
persoonlijke, praktische gebruik van het internet. Na een korte
theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op
dinsdag 16 november, vrijdag 19 november, dinsdag 23 november, donderdag 25 en vrijdag 26 november, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 25 euro.

Een boekenbeurs
met traditie
De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert op zaterdag 9 en zondag
10 oktober in zaal Witte Burg de 29ste editie van zijn
ondertussen gerenommeerde boekenbeurs.
Op de beurs is een grote variatie aan boeken te
vinden: peuter-, kleuter-, kinder-, jeugdboeken, stripverhalen, allerhande hobbywerken, informatieve en
naslagwerken, volwassenenlectuur, posters en gelegenheidswenskaarten. Kortom, te veel om op te sommen. Je kan er in alle rust en stilte de boeken inkijken.
Een bezoekje waard!
Op vrijdag 8 oktober om 19 u. gaat de beurs van start
met de jeugdauteurs Inge Bergh en Inge Misschaert,
bekend van talrijke kinderboeken zoals Nellie en
Cesar, Hopla e.a. Maar ook boeken voor eerste lezertjes als spannende jeugdboeken zijn van hun hand.
De beurs is open op zaterdag 9 oktober van 10 tot
19 u. en op zondag 10 oktober van 10 tot 18 u. Op
zaterdag- en zondagvoormiddag 9 en 10 oktober is
er van 10.30 tot 11.30 u. een workshop voor kinderen
van 5 tot 10 jaar. Gratis toegang.

Basiscursus: hoe
werkt een computer?
Ideale start voor een echte beginner en
een goede basis voor wie een cursus
Word en/of Internet overweegt. Kennismaking met klavier, muis en computer,
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz. Kostprijs 15 euro.
Cursusdagen op maandag 25 oktober,
donderdag 28 oktober en donderdag 4
november. Opgelet, er zijn maar enkele
plaatsen meer vrij!

Voor alle cursussen gelden
volgende regels:
• Inschrijven vanaf maandag
4 oktober op de afdeling Beeld en
Geluid (pas geldig na betaling)
• Men moet lid zijn van de bibliotheek
(dit jaar kan dit gratis)
• Maximum 10 deelnemers per cursus,
tenzij anders aangegeven

Laat je creativiteit aanWAKkeren!
De Westhoek Academie Koksijde biedt
een gevarieerd aanbod beeldende
vorming voor jong en oud. Dat is nodig
want creativiteit schuilt in elke persoon!
Directeur Els Desmedt geeft toelichting
bij de nieuwe mogelijkheden.
Directeur Els las in een boek volgende
mooie anekdote. Een klein meisje
staarde in gedachten verzonken naar
een leeg tekenblad. De kleuterleidster vroeg haar wat ze van plan was.
“Ik ga een tekening maken van een
god”, antwoordde het kind. “Maar
niemand weet toch hoe een god
eruitziet”, wierp de onderwijzeres op.
“Na mijn tekening wel!” repliceerde
het meisje prompt.
Directeur Els Desmedt: “Deze anekdote toont aan dat iedereen in staat
is te creëren. Dat kan een tekening
of een beeld zijn, een illustratie of een
modeontwerp, … Maar soms heb je
iemand nodig die je de juiste technieken aanleert om je ideeën beeldend
om te zetten. Wel, dat kan in de Westhoekacademie Koksijde.”

Proeven en kiezen
Misschien wil je eerst proeven van
verschillende technieken en zo op
zoek gaan naar het atelier dat je het
best ligt. Ook dat kan. Elk jaar start
met initiatiecursussen voor volwassenen. Tijdens deze twee jaar durende
opleiding (vier lesuren per week) experimenteer je met verschillende technieken. Zo kan de zoektocht eindigen
in een atelier dat je het best past.

Een digi-klas in volle
expansie
Om de digitale (r)evolutie bij te
blijven, dient constant geïnvesteerd.
Er zijn tal van nieuwe iMacs met de
nodige professionele softwareprogramma’s (o.a. het Adobepakket
en Final Cut Pro) aangekocht. Het
werkstation voor animatietechnieken
als stop motion is uitgebreid met een
belichtingsset en materiaal om geluid
op te nemen.
Het atelier digitaal beeldende vorming voor jongeren (vanaf 14 jaar)
vindt plaats op vrijdagavond van
17.50 tot 21.30 u.

Nieuw: initiatie digitale
fotografie en beeldvorming voor volwassenen
Dit is een nieuw atelier. Via boeiende
opdrachten leren de cursisten fotograferen met digitale camera’s. Dit is
géén technische cursus Photoshop.
Het is een opleiding waarin vaardigheden worden aangeleerd die de
link maken tussen software, beeldtaal,
hardware, creativiteit enz. Je oefent
het fotografisch kijken naar een
onderwerp, gebruikt de lens als cadrage, houdt rekening met lichtinval,
compositie, enz.
De initiatie digitale fotografie en
beeldvorming voor volwassenen (vanaf 18 jaar) loopt over twee schooljaren (4 lesuren per week). Start met
twee groepen: op donderdag van
13.30 tot 17 u. of van 17.50 tot 21.30 u.

Kunst voor iedereen
De academie organiseert voor de
tweede keer het atelier monumentale
kunsten voor mensen met een mentale beperking onder leiding van drie
gespecialiseerde leerkrachten. Hiervoor werkt de academie samen met
Huize Rozenwingerd. De cursisten gebruiken een dagboek met persoon-

lijke aantekeningen van de dingen
die hen boeien. Op die manier gaat
elk op zijn tempo en zijn niveau samen
met de leraar op zoek naar een eigen
manier om zich beeldend te uiten.
Er zijn drie ateliers: 1. Het atelier “kleur”
(plakkaatverf, acrylverf, pastel,
kleuren mengen, enz.). 2. Het atelier
“zwart-wit” (grafische technieken als
linosnedes, monotypes, droge naald
en lijnetsen). 3. Het atelier “ruimtelijk
werk” (3D-technieken, boetseren met
klei, opbouwen met gips en assemblage).
Via een doorschuifsysteem maken de
cursisten uitgebreid kennis met vele
middelen om creatief te zijn.

Modellen gezocht
- Inschrijven als cursist kan voor alle
ateliers nog tot 15 oktober:
WAK, Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be.
- De academie is DRINGEND op zoek
naar vrouwelijke modellen voor de
ateliers tekenkunst, schilderkunst en
beeldhouwkunst.
- Stuur een mail en de academie
houdt u via zijn nieuwsbrief op de
hoogte van al zijn activiteiten.
Info: www.wak.koksijde.be

Nieuw bij dienst Onthaalouders:
het Dommelplekje in de Speelplekke
De dienst Onthaalouders is weer een initiatief rijker! Op 1 september opende “Het Dommelplekje” zijn deuren in
Oostduinkerke. Onthaalouders Vicky Sagaer en Isabelle Vantournhout ontvingen de eerste slapertjes met open armen…
kan het kindje na schooltijd tot
19.15 u. door het team van de
Speelplekke opgevangen worden.

Kostprijs?

Tientallen peuters stapten op 1
september met volle moed door
de schoolpoort! Leuk: zoveel nieuwe vriendjes en al dat speelgoed!
Maar ook wat vermoeiend. Na het
middageten wrijven de kleinsten al
snel in hun oogjes.
Daarom werd het nieuwe initiatief
“Het Dommelplekje” opgestart. De
aangesloten onthaalouders, Vicky
Sagaer en Isabelle Vantournhout,
die ook begeleiders zijn in de buitenschoolse kinderopvang, zorgen
voor peuters die in de namiddag
even willen wegdommelen. Het
Dommelplekje bevindt zich in de

lokalen van de BKO de Speelplekke.
Het initiatief wil de overgang van
dagopvang naar een voltijdse
schooldag voor de jongste kleuters
vlotter laten verlopen.

Hoe?
Een onthaalouder haalt de kindjes
na het middageten van school en
brengt hen naar het Dommelplekje, waar ze een tukje doen onder
het toeziend oog van de onthaalouder tot de school bijna uit is. De
onthaalouder brengt de kindjes
tegen het einde van de schooltijd
terug naar de klas. Als een ouder
langer opvang nodig heeft, dan

Voor de namiddagopvang betaalt
de ouder een bijdrage (1/3de
dagdeel) aan de dienst Onthaalouders. Deze bijdrage wordt
berekend aan de hand van het
belastbaar gezinsinkomen en geldt
voor de opvang van het kindje
vanaf 13 u. tot het einde van de
schooltijd, 16 u. Voor de naschoolse
opvang aansluitend aan de
namiddagopvang (dus vanaf het
einde van de schooltijd) betaalt de
ouder een bijdrage aan de Speelplekke. Deze wordt berekend aan
0,85 euro per begonnen half uur.

Hoe inschrijven?
Elke aanvraag gebeurt via de
dienst Onthaalouders. Met de onthaalouder beslist u als ouder of uw
kindje al dan niet voldoende rijp
is om voltijds naar school te gaan.
Bent u zelf ouder van zo’n instappertje of denkt u dat uw kleuter
nog wat slaap nodig heeft in de
namiddag?
Contacteer dan de dienst
Onthaalouders, Leopold II-laan 4
in Oostduinkerke, T 058 51 80 74 of
onthaalouders@koksijde.be.

Transplant-fit-dag op 9 oktober!
Het provinciebestuur organiseert op zaterdagnamiddag
9 oktober een sportdag voor getransplanteerden in het
provinciaal domein De Gavers te Harelbeke. Je kan er met
familie en vrienden wandelen of fietsen, of kennismaken
met enkele leuke sporten zoals badminton, conditieturnen,
petanque en zumba. Voor de kinderen is er aangepaste
animatie. Gratis deelname.
Inschrijven op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie. De eerste 50 deelnemers ontvangen een leuke verrassing.
Meer info: 050 40 35 69 (Hilde Meuleman, dienst Welzijn).

Nieuw: speelotheek De Speelkriebel!

Schepen van Gezin Herwig Vollon opende op woensdag 15 september de nieuwe speelotheek in BKO De Speelplekke.

Op woensdag 15 september gooide
de speelotheek De Speelkriebel,
gelegen in de BKO De Speelplekke
(Dorpstraat 19 in Oostduinkerke), de
deuren open! De speelotheek is een
soort bibliotheek, niet met boeken,
maar met speelgoed! Je kan er
educatief spelmateriaal ontlenen voor
kinderen van 2 tot 12 jaar, en je vindt
er ook veel informatie over spelen en
ontwikkeling.
Spelen is belangrijk voor elk kind. Maar
welk speelgoed is het best geschikt?
De zoektocht naar dat stukje speelgoed dat het best aansluit op het
ontwikkelingsniveau en de interesse
van je kind is niet zo evident. In de
speelotheek kan je kiezen uit meer
dan 400 stukjes speelgoed om thuis uit
te testen. Weet je niet wat te kiezen?
Geen nood... Ebbie, Wendy, Oskaar,

Jef en Pablo wijzen jullie de plezandste weg. Van spelletjes om alleen of
samen te spelen, van hebbedingetjes
om te fantaseren of eens lekker zot te
doen, van kriebels voor ukjes en reuzen... Dankzij de speelotheek vermijd
je ook onnodige aankopen.

Praktisch
De speelotheek is er in de eerste
plaats voor de kinderen en ouders
(opvoeders) uit de gemeente
Koksijde. Kinderen jonger dan 10 jaar
moeten vergezeld zijn van een volwassene. Om spelmateriaal te kunnen
ontlenen moet je als lid zijn ingeschreven. Er zijn drie mogelijkheden:
A. Elk kind dat is ingeschreven in de
werking van de Buitenschoolse
Kinderopvang is tegelijk lid van de
speelotheek.

B. Indien geen lid van de BKO,
betaalt u een geringe jaarlijkse
bijdrage.
C. U vertegenwoordigt een school,
instelling of vereniging en ontleent
in naam van deze school of
vereniging. Eveneens een geringe
bijdrage.
Per stuk speelgoed wordt een leengeld van 0,50 euro aangerekend.
De speelotheek is open op woensdag
10 tot 12 u. en 14 tot 17 u., en op vrijdag van 14 tot 17 u. (ook op zaterdag
van 10 tot 12 u. tijdens de inschrijfperiode vakanties).
Piep alvast eens in de online catalogus op www.bko.koksijde.be.
Info: diensthoofd coördinator
patricia.beddeleem@koksijde.be
of speelplekke@koksijde.be,
T 0496 80 56 87 of 058 51 34 74.

Speelgoedinzameling kring(loop)winkels
De West-Vlaamse kring(loop)winkels houden in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen van begin september tot eind oktober een inzamelactie van speelgoed. Alle nog bruikbaar speelgoed is welkom: knuffels, gezelschapsspellen, games, sportgerief, lego, playmobil, autootjes, verkleedkleren…
De kring(loop)winkels zijn het ideale doorgeefluik om dat speelgoed te laten herleven. Als je het speelgoed naar de
kring(loop)winkel brengt, ben je zelf je overbodig speelgoed kwijt en je bezorgt er iemand anders speelplezier mee.
Info: www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra, Nico.Cannie@west-vlaanderen.be, T 050 40 33 10.

Vrijwillige buurtbemiddelaars gezocht
De gemeentelijke dienst Veiligheid en Preventie zoekt
twee vrijwilligers om het project “buurtbemiddeling” bij
te staan in het kader van het federaal project “vrijwillige
buurtbemiddelaars”. Buurtbemiddeling is een methode
om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen na
een conflict of een dreigende ruzie. Het biedt mensen
die problemen hebben met buren of met de buurt, een
luisterend oor, en schept ruimte voor dialoog.
De bemiddelaar helpt om een oplossing te vinden
waarbij iedereen zich goed voelt. Hij/zij luistert naar
de problemen, geeft geen oordeel en stelt zich neutraal op. De bemiddelaar ondersteunt en respecteert
de beslissingen van de partijen, maar structureert
wel het proces, zodat dit beperkt blijft in tijd en zodat
vooruitgang geboekt wordt.

Zoeken naar oplossing
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners
hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen,
maar er onderling proberen uit te komen onder begeleiding van een bemiddelaar. Zo groeit er uiteindelijk
een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar
is en vermijdt men een hoopoplopende ruzie.
De vrijwillige buurtbemiddelaars zullen ingeschakeld
worden om meldingen aan te pakken. Hun dagen
en uren hangen af van het aantal meldingen en van
de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Er is een verplichte opleiding van vijf dagen.

Profiel bemiddelaar
U kunt actief luisteren en bent voldoende communicatief om op een duidelijke wijze een boodschap
over te brengen. U bent assertief, doch respectvol,
u beschikt over empathisch vermogen maar stelt u
voldoende neutraal op zodat u kunt luisteren naar de
persoon zonder te veroordelen.
U bent inwoner van Koksijde en u bent minstens 25
jaar oud. Een rijbewijs is een pluspunt.
Belangstellenden melden hun kandidatuur tot uiterlijk
30 oktober bij de dienst Veiligheid en Preventie,
Stefanie Weerbrouck,
Zeelaan 48 in Koksijde (politiekantoor).
Info: 058 53 38 96 of
stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be.

Kleuters, kinderen
en seksualiteit

Ouderavond
gemeenteschool

De dienst Buitenschoolse Kinderopvang organiseert op
dinsdag 12 oktober van 19.30 u. tot 22 u. in de Delvauxzaal
(1 en 2).een ouderavond over kleuters, kinderen en seksualiteit. Heel wat ouders weten niet goed hoe ze moeten
reageren als kleuters of kinderen hen vragen stellen over
seksualiteit of als ze geconfronteerd worden met seksueel
getint gedrag van kinderen. De vorming wordt gegeven
door Bart Degryse van Sensoa vzw. Gratis toegang.
Info: dienst BKO, T 058 51 34 74, bko@koksijde.be

De gemeenteschool van Koksijde organiseert op dinsdag 12 oktober om 19 u. in de kleuterafdeling van de
school een ouderavond voor ouders van een kind dat
voor het eerst naar school gaat. Omdat de school de
ouders graag goed informeert wordt de kans geboden
kennis te maken met de peuterklas. Wat vertellen ze in
de kring? Hoe verloopt een schooldag?
Info: Gemeentelijke basisschool Koksijde, Abdijstraat 101,
T 058 51 18 28, directeur@gkok.be, www.gkok.be.

Laatste actie “afvalarm winkelen
vermijd plastic draagtassen!”

Van 11 oktober tot 29 november loopt in Koksijde voor de vijfde keer de campagne “afvalarm winkelen”. Doel hiervan is
de afvalberg te doen slinken door het gebruik van wegwerpzakken bij het winkelen in te perken. Hét wapen in deze strijd
is de duurzame boodschappentas. Deze vijfde campagne is meteen de laatste.
In Tij-dingen van september verscheen een bon (één per
gezin) die recht geeft op een gratis boodschappentas,
vanaf 20 september af te halen bij de milieudienst
(gemeentehuis, 2de verdieping).
Van 11 oktober tot 29 november krijgt u in de deelnemende handelszaken een stempel op uw spaarkaart, telkens
u de boodschappentas gebruikt in plaats van een plastic
wegwerptasje. Let wel: aanvaard geen stempels van handelaars die niet deelnemen aan de actie, want hierdoor
wordt je spaarkaart ongeldig.
Tot 29 november
Volle spaarkaarten deponeert u in een urne in de toerismekantoren, aan het onthaal van het gemeentehuis, op
de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en in de bieb.
Nieuwe spaarkaarten zijn te verkrijgen in alle deelnemende
handelszaken, bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, in de bibliotheek en in alle toerismekantoren. De urnen
staan er tot maandag 29 november om 16 u.
Waardevolle prijzen
Met volle spaarkaarten maakt u kans op mooie prijzen: in
de loop van de maand december worden de winnende
kaarten getrokken. De winnaars worden persoonlijk op de
hoogte gebracht en bekendgemaakt in Tij-dingen en op
de website www.koksijde.be. Wie vorige jaren tot de gelukkigen behoorde, kan getuigen van talrijke, zeer waardevolle prijzen met als hoofdprijs een citytrip naar Parijs.
Vertrouwd beeld
De succesvolle reeks wordt dit jaar afgesloten. De felbegeerde K-zakken zijn ondertussen een vertrouwd zicht ge-

worden in het Koksijdse straatbeeld, waardoor alvast heel
wat inwoners van onze gemeente hun steentje bijdragen
tot het beperken van de afvalberg.
Deelnemende handelaars
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling dankt de handelaars die deelnemen aan de vijfde editie.
Koksijde: Groenten en Fruit Velle / Snoef / Fotografie P.
Blanckaert / Spar / Romapharm-bad / Bakkerij Bretonne /
Apotheek Omnia / Pieko Bello / Tea & Co / De Kralenkast /
Friet Shop / Bakkerij Charlotte / Slagerij Sint-Anna / Bakkerij
Tyteca / De Boekerij / Colruyt / Dianor / Bakkerij Dirk & Pascal / Slagerij Frank / Apotheek Romapharm-dorp / Bakkerij
Helvetia / Fine Fleur / ’t Frietje / Salon Nordic / Apotheek
Centra / Patisserie Arthan / Louis Delhaize / De Fruitmand
/ Wijnen Ambrosius / Bonbon Babelutte / Artiflora / Bakkerij
Du Littoral / Ameretti / Carrefour Express / Apotheek Saelen
/ Slagerij Erik / Tante Jessy / Saumon D’Or / Standaard
Boekenhandel / De Block / Slagerij Fernand / Press Shop /
Louis Delhaize.
Oostduinkerke: Foto Bob / Vishandel Messiaen / Bakkerij
Milano / Groenten en Fruit Verhaest / Bakkerij Vandamme
/ Slagerij Ronny / D’Oude Bakkerie / Press Shop / Delini’s /
Slagerij Suprado / De Teunisbloem / Apotheek Pharveda
/ Woningdecoratie Vandoorne / GB Carrefour / Mitchini /
Elektrobedrijf Dezwarte / Leopold II laan 213 / Gevogelte
Filip & Nele / Croissy De Zoete Zonde / Proxy Delhaize /
Paldy / Sandrientje.
Sint-Idesbald: Selfservice Weekend / Weber Wijnen / Brico
/ Carrefour / Press Shop / Bakkerij Kapelhof / De drie B’s
/ Apotheek Idesmedica / Apotheek Sint-Idesbald / Foto
Ciné Oscar / Panache / De Fruithoeve/ Sea Flower.

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Begin 2010 werd de gemeente in vijf
nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor
sommige inwoners is het even aanpassen: de ophalingen kunnen immers op
een andere dag of een ander tijdstip
plaatsvinden dan voorheen. U vindt
alle correcte ophaaldata van uw zone
terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij zodat
u uw afval op de juiste dag aan uw
deur plaatst. U vindt de data ook op
de gemeentelijke website
(www.milieu.koksijde.be). Hieronder de
ophaaldata voor oktober.
Zone 1 (rood)
Toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-Laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag,
donderdag en zaterdag; Opgelet,
belangrijke wijziging: sedert april
zijn er op zondag geen ophalingen
meer van restafval!
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag
14 en 28 oktober
Papier en karton: dinsdag
19 oktober
GFT: elke dinsdag
Zone 2 (groen)
Centraal deel van de badplaatsen, strook onder Koninklijke
Baan / Albert I-Laan
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 14 en
28 oktober
Papier en karton: woensdag 20
oktober
GFT: elke dinsdag

Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 1, 15 en
29 oktober
Papier en karton: donderdag 21
oktober
GFT: elke woensdag
Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerke-dorp)

Actie afvalarm
winkelen: winnaar
van de maand

Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag
13 en 27 oktober
Papier en karton: vrijdag
22 oktober
GFT: elke donderdag

In de voorbije maand september werd mevrouw Anny
Claeys uit de Zouavenlaan
gespot met de boodschappentas. Anny wint hierdoor
aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling wenst haar van harte
proficiat!

Zone 5 (geel)
Wulpen en oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag
13 en 27 oktober
Papier en karton: dinsdag
19 oktober
GFT: elke vrijdag
Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten
op dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en zaterdag
13 november (+ wekelijkse sluiting
op zondag 14 november en
maandag 15 november).

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond
vòòr de ophaling na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling
na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen
6 en 8 u.

Duinenexpedities: goeie start!
Afgelopen zomer werden heel wat bezoekers ontvangen in het Duinenhuis, gelegen in de Schipgatduinen.
Een tv-ploeg van Focus/WTV filmde een reportage
over de werking van het educatief centrum. Journaliste Els Thibau nam een interview af van diensthoofd Communicatie Ilse Chamon op het exclusief
dakterras en Radio 2 maakte opnames tijdens een
duinenexpeditie met kinderen voor het programma
Middagpost, Radio 2 aan zee. Uiteraard waren de
belangrijkste bezoekers de kinderen die tijdens de duinenexpedities de doe-stations kwamen uittesten.
Exploreren en ontdekken waren daarbij het centrale
gegeven. Van het maken van gedichten met flessenboodschappen, het creëren van een eigen haven tot
het ontcijferen van onze kustlijn werden de kinderen
uitgedaagd om hun kennis en creativiteit rond natuureducatie boven te halen. Een eerste testfase voor
de start van het nieuwe schooljaar!
Sinds 1 september is het Duinenhuis na reservatie toegankelijk voor scholen, zeeklassen, enz.

Nacht van de Duisternis: 16 oktober
Avontuur in de
Schipgatduinen

In het kader van de Nacht van de
Duisternis op zaterdag 16 oktober
gaat de klemtoonverlichting
van verschillende gemeentelijke gebouwen uit van vrijdagavond 15 tot maandagochtend
18 oktober. Met die symbolische
actie wil de Bond Beter Leefmilieu
(BBL) en partners alle Vlamingen
bewust maken van het lichthinderprobleem. Lichten doven helpt
bovendien ook in de strijd tegen
de klimaatverandering omdat op
die manier het energieverbruik
vermindert.

Sterrenwandeling
In het kader van deze actie
organiseert de dienst Milieu en

Duurzame Ontwikkeling in samenwerking met de Vereniging voor
Sterrenkunde op zaterdagavond
16 oktober een avondwandeling
in Wulpen. Gids is Emmanuel Fabel.
Gratis deelname. Start om 19.30
u. op de Dorpsplaats in Wulpen.
Na de wandeling bezoek aan de
sterrenwacht waar iedereen de
sterrenhemel kan bewonderen
door een telescoop. Als afsluiter
biedt het gemeentebestuur lekkere warme soep aan.
Info: dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling,
heidi.vollon@koksijde, T 058 53 34 64
www.nachtvandeduisternis.bewww.everyoneweb.com/
alphacentaurus/

Het natuureducatief centrum
Duinenhuis pakt op zaterdagavond 16 oktober uit met een
avontuurlijke wandeling door de
Schipgatduinen. Start om 20 u. op
het Elisabethplein. De mix van een
spannend, mysterieus verhaal en
een donkere wandeling (duur: ca.
twee uur) wordt het concept van
de Nacht van de Duisternis in het
Schipgat. Onder een zwarte sterrenhemel gaat de wandeling, met
windlichten, doorheen een stukje
natuur dat ’s nachts nog nooit
eerder ontdekt werd. Ergens diep
in de duinen wordt halt gehouden
voor het luisteren naar een boeiend verhaal. Er wordt geëindigd
op het dak van het Duinenhuis
voor een nachtelijke picknick.
Info: www.duinenhuis.koksijde.be
charlotte.magherman@koksijde.be
T 058 53 34 39

Zoek de zwammen:
paddenstoelenkijkweekend
Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober organiseert Natuurpunt voor de eerste maal een nationaal
paddenstoelenkijkweekend. Iedereen wordt uitgenodigd om in de eigen tuin naar paddenstoelen te speuren.
Deze mooie verschijningen zijn zeer goede indicatoren voor de kwaliteit van onze natuur.
slechts schade aanrichten. Paddenstoelen hebben
hun eigen functies, zoals het opruimen van dood
plantaardig materiaal en het leveren van broodnodige voedingsstoffen voor andere soorten. Zelfs een
kleine tuin die ecologisch beheerd wordt kan een
thuis zijn voor heel wat soorten.

Tips voor tuinpaddenstoelen

Het doel van deze actie is mensen warm maken voor
paddenstoelen, tips geven voor een paddenstoelvriendelijke tuin en zoveel mogelijk gegevens over
tuinpaddenstoelen verzamelen. Net zoals bij de rest
van de publieksacties zal een uitgebreide folder bij
Natuur.blad verschijnen waarbij een aantal soorten in
de kijker worden gezet.
Het is een misvatting dat nuttige paddenstoelen
enkel in het bos groeien en paddenstoelen in de tuin

3 Laat bomen staan… Ook al worden ze oud en
beginnen ze af te sterven. Als een boom toch afgezaagd moet worden, laat dan de stronk staan tot
op zekere hoogte, en laat de ondergrondse delen
ongemoeid. Grote omgevallen stammen mag je
laten liggen, deze zorgen voor een hele serie opruimende paddenstoelen, die vaak zeldzaam zijn
geworden.
3 Plant een nieuwe boom… voor elke gekapte
boom. Plant bij voorkeur bomen die in symbiose
leven met zwammen: ondermeer eik, beuk, berk,
hazelaar of linde.
3 Een gazon hoef je niet te bemesten of ontmossen, bespaar jezelf op die manier uren werk. Het
enige wat je moet doen is minstens twee maal per
jaar maaien en het maaisel goed afvoeren.
3 Op een houtsnipperpad, kunnen massa’s paddenstoelen verschijnen. Leg ze niet tussen bomen, want
dat is nadelig voor de zwammen die in symbiose
leven met die bomen.
3 Verwijderen van bladstrooisel, onder alleenstaande bomen of kleine boomgroepen, bevordert de
groei van symbionten.
Info: http://www.natuurpunt.be/paddenstoelen en
roosmarijn.steeman@natuurpunt.be

Strand wordt munitievrij
Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
afdeling Kust, gaf de opdracht aan aannemer Braet uit
Nieuwpoort om op het strand van Koksijde munitie te
ruimen. Dit agentschap van de Vlaamse overheid heeft
jaarlijks een budget van 1 miljoen euro ter beschikking
om stranden te vrijwaren van oorlogsspringtuigen. Vanuit
het agentschap werd gekozen om de werken te starten
aan de prioritaire zones uit het kustveiligheidsplan.
Een eerste zone werd vòòr de zomer onder handen
genomen. Toen werd alle munitie tussen het Lucionplein
(Sint-Idesbald) en Ster der Zee geruimd. In deze tweede
fase wordt de overgebleven munitie van het strand tussen de gemeentegrens met De Panne en het Elisabethplein opgespoord en verwijderd. Allereerst worden deze
strandzones onderworpen aan detectie, pas daarna

wordt er doelgericht gegraven.
De duur van de werkzaamheden hangt af van de
hoeveelheid munitie die wordt gedetecteerd. Er wordt
gestart in Sint-Idesbald op de gemeentegrens. Stelselmatig wordt dan opgeschoven naar het Elisabethplein in
Koksijde-bad.
Op de plaatsen waar munitie tot ontploffing zal gebracht
worden, bestaat het risico op drijfzand. Deze locaties
worden met palen aangeduid. Die palen komen onder
water te staan bij vloed. Daarom worden ze voor de
veiligheid van de watersporters met boeien gemarkeerd.
Alle werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met
de hulp- en veiligheidsdiensten. Hun richtlijnen en de
verbodsborden op het strand dienen strikt te worden
opgevolgd.

Biodiversiteit: zeehonden
terug van weggeweest

De zeehond is een gedroomde ambassadeur voor de rijke biodiversiteit in
onze gemeente.

De zeehond is aan een langzaam maar gestaag herstel bezig in de Noordzee. Aan de oostkust van Engeland en de baai van de Somme bevinden zich enkele
van de grootste Europese kolonies. De jonge dieren
worden er in de vroege zomer geboren en leggen al
na een goeie maand indrukwekkende afstanden af
tijdens hun zwerftochten: o.a. tot op het grote strandhoofd van Ster der Zee te Koksijde komen zonnen.
Met wat geluk kun je er tot tien jonge zeehonden te-

gelijkertijd opmerken. Zeer fascinerend! Op het droge
zien ze er met hun korte flippers tegen hun dik bananenlijf dan ook hulpeloos uit. Maar schijn bedriegt: als
het moet, komen ze verrassend snel vooruit.
Van de vorming van een echte kolonie aan de
Vlaamse kust is er echter nog geen sprake. Het blijft bij
een aarzelende aanzet op ons strandhoofd. Om de
schuwe, volwassen dieren te overtuigen om zich hier
voort te planten, zijn er immers stranden of zandbanken nodig waar een absolute rust heerst en die ook
een snelle vluchtweg garanderen via een diepe geul
of een steile glooiing. Tot dan moeten we het doen
met jonge zwerflustige dieren. En die willen we graag
hier houden! Want, waar het goed gaat met de zeehond, is de natuur aan de beterhand. De zeehond is
dan ook een gedroomde ambassadeur voor de rijke
biodiversiteit in Koksijde.

Tuinieren in het groen
Elf enthousiaste tuinmannen en –vrouwen vormen
de eerste ecotuinteams in Koksijde. Lesgever
Claude Willaert maakt hun tuin het hof met
handige tips en verrassende weetjes. Een ecologische tuin is trouwens niet langer een wildernis
waar alles zomaar door elkaar groeit. Integendeel. Elke plant krijgt er de juiste plaats. En dat
blijkt niet zo moeilijk. Je wordt bovendien beloond
met minder snoeiwerk, minder tuinafval én meer
natuur. Heb je zelf ook groene vingers en wil je lid
worden van een volgend ecotuinteam? Meld je
bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 34 39 of milieu@koksijde.be).

Kersverse tuinmannen en –vrouwen luisteren aandachtig naar de
uitleg van de deskundige.

Beregoede stickers
tegen hondenpoep
Trouwe viervoeters zijn van harte welkom
in Koksijde. Maar terecht ergeren zich veel
mensen aan hondenpoep op de stoep of het
strand. Soms wordt de schuld, onterecht, in de
“schoenen” van de hond geschoven. Met de
campagne Honde-Beregoed zet de dienst Milieu
en Duurzame Ontwikkeling dit jaar graag een
aantal tips en regels op een rij voor alle hondenbaasjes. Echte hondenliefhebbers steken immers
ook zelf de handen uit de mouwen om Koksijde
hondenpoepvrij te houden. Bent u een beregoed hondenbaasje en wil u ook uw schouders
zetten onder deze campagne? Dan kunt u een
sticker van de actie bekomen bij de dienst Milieu
en Duurzame Ontwikkeling in het gemeentehuis.
Kleef hem op en toon uw engagement!

Week van het bos van 10 tot 17 oktober
De Week van het Bos, van 10 tot 17 oktober, is het uitgelezen moment om de verrassende geuren en kleuren
van de natuur te ontdekken. In het kader van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit en met de slagzin
“In geuren en kleuren” zet deze campagne van het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging
voor Bos in Vlaanderen (VBV) de rijkdom aan planten en

dieren in bossen en natuurgebieden in de kijker. Zo kan
je op zaterdag 16 oktober om 14 u. deelnemen aan de
paddenstoelenwandeling aan het bezoekerscentrum
Doornpanne (Doornpannestraat 2 in Koksijde).
Info: www.weekvanhetbos.be > bosbezoeker > activiteitenkalender / of bel 1700

Oktober is de Grote
Inzamelmaand Valorfrit
Belgen houden van frieten en van
frituren maar weten wel te weinig wat
ze moeten doen met hun gebruikte
frituurolie en –vet! Heel eenvoudig:
naar het containerpark brengen.
Er bestaan drie toepassingen om
oude frituuroliën en –vetten te hergebruiken.
De eerste en veruit belangrijkste

qua verwerkt volume, is de productie van biodiesel. Daarnaast
wordt 11% van de ingezamelde
hoeveelheden gebruikt als brandstof voor de productie van groene
elektriciteit. De resterende 2% dient
als grondstof in de oleochemische
sector en wordt verwerkt tot kaarsen, cosmetica, smeermiddelen of
industriële zeep.

Win een fiets!
Wie gebruikte frituurolie en
–vet inzamelt, stelt een mooi
gebaar voor onze planeet.
Maar er moeten nog flink wat
mensen overtuigd worden!
Daarom organiseert Valorfrit
in samenwerking met de Intercommunale voor Vuilverwerking Veurne en Ommeland, de
Grote Inzamelmaand. Breng
van 1 tot en met 30 oktober
uw gebruikte frituurolie of –vet
naar het containerpark. Wie
weet, wint u wel één van de
tien fietsen ter waarde van
1.600 euro per fiets! Of een
gloednieuwe friteuse of andere
schitterende prijzen!
Info en wedstrijdreglement:
www.valorfrit.be/inzamelmaand.

Ecobouwers Opendeur: 6 tot 14 november
Tussen 6 en 14 november organiseert Bond Beter
Leefmilieu het evenement Ecobouwers Opendeur, tot
voor kort bekend onder de naam Open Klimaathuizen.
Tijdens deze opendeurdagen kan je gratis binnenkijken
in meer dan 100 lage-energiewoningen. De eigenaars
van de woningen verzorgen, al dan niet samen met
hun architect, aannemer of installateur, de rondleiding
in kleine groepjes (2 uur).
Men kan kiezen uit een brede waaier van woningen:
bio-ecologisch, passief, strobalenwoningen en renovaties in de stad.
Er is dit jaar ook een reeks workshops duurzaam
bouwen. Inschrijven is verplicht. Aanmelden vanaf 18
oktober op www.ecobouwers.be.

Stand up comedy

in de PIT - Xander De Rycke
& Bram Vanden Broecke
Op 22 oktober gaan kunst en comedy hand in hand.
Na de prijsuitreiking voor de beste jonge kunstenaars
uit de regio, volgt het betere comedywerk.
Bram Vanden Broecke verzorgt het voorprogramma.
Deze West-Vlaming was al te zien op JIM. Je zult hem
dus zeker verstaan. Xander De Rycke rondt de avond
af. Hij won in 2007 nog de Comedy Casino Cup en
was finalist in verscheidene andere wedstrijden.
Start om 21.30 u., toegang 3 euro. Best vooraf inschrijven: jocdepit@koksijde.be.
Info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

Dag van de jeugdbeweging

In concert:
stoner’s night out

Op zaterdag 16 oktober zullen nog eens reggaevibes in de PIT te horen zijn. Dj’s van de PIT zullen
de avond opluisteren. Het jeugdhuis heeft ook
nog een surprise act op de kop getikt. De naam
wordt voorlopig nog geheim gehouden. Het is alvast de Stig niet. Start om 21 u., toegang 5 euro.

Op zaterdag 30 oktober gaat de PIT de internationale
toer op. De stoneravond is een jaarlijkse traditie. En elk
jaar gaat de PIT een stapje verder. Deze keer zijn er 4
groepen te gast. Waarvan één naam met faam!
Huana (Koksijde): talent van eigen bodem, Huana
repeteert in de Muze en speelt dus een thuismatch.
Jong talent vol stonergeweld (www.myspace.com/
huanastoner)
Glowsun (F): Glowsun slaagt erin om psychedelische
en stoner rock tot een mooi geheel te kneden. Schitterend qua muziek en visuals (www.myspace.com/
glowsunmusic)
Ramon Zarate (Luik): deze groep was hier al te gast.
Ondertussen is hun tweede album uit en het smaakt
naar meer! (www.myspace.com/ramonzarateband)
Karma to Burn (USA): instrumentale stoner uit de
states. Koksijde is niet meteen hun grootse gig, maar
de PIT heeft ze toch kunnen strikken (www.myspace.
com/karmatoburn)
Start om 21 u., toegang 5 euro.

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

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

De jeugddienst kan de dag van de jeugdbeweging, vrijdag 22 oktober, niet zomaar aan zich la
ten voorbijgaan. Daarom mogen jongeren die in
een uniform van een jeugdbeweging naar Transcript komen, gratis binnen op de comedy avond.
Afspraak om 19.30 u. aan de PIT. Op de receptie
krijg je trouwens ook een drankje van het huis.
Geef vooraf een seintje als je komt: jocdepit@
koksijde.be. Anders kan geen plekje gegarandeerd worden.

Reggae in de PIT

Opening jongerenexpo Transcript
De opening (met receptie) van de jongerenexpo Tranbscript vindt plaats op
vrijdag 22 oktober om 19.30 u. in zaal
JOC de PIT. Op Transcript krijgen jongeren de kans om hun kunstwerken aan
het publiek te tonen. Alle genres komen
aan bod: schilderkunst, fotografie,
beeldhouwkunst, poëzie, enz. Er zijn er
twee categorieën: -17 jaar en +17 jaar.
De winnaar krijgt een eigen tentoonstelling en een reischeque. De werken
worden door een jury beoordeeld.

In de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde zijn werken van Kevan Verleye, de
winnaar van vorig jaar, te bewonderen.
Transcript loopt van 22 tot 29 oktober.
Elke dag open (niet op zondag) van 9
tot 12 en van 14 tot 18 u.
Dit project is het resultaat van samenwerking tussen de jeugddienst, cc CasinoKoksijde en de Westhoekacademie.
Info: www.depit.be of jocdepit@
koksijde.be.

Vijftiende sportquiz
De gemeentelijke sportraad organiseert op vrijdag 15 oktober om 20 u. de 15de sportquiz in de feestzaal Witte Burg
te Oostduinkerke. Elke ploeg telt max. 3 deelnemers. De
vragen handelen over een 10-tal verschillende sportonderwerpen.
Deelnemen kost 7,50 euro per ploeg, over te schrijven op
rek. nr. 068-0717620-41 van de sportraad met vermelding
van de ploegnaam en verantwoordelijke van de ploeg.
Wees er snel bij, alleen de eerste 30 ingeschreven ploegen
kunnen deelnemen.
De winnaars van het eerste petanquetornooi op
het Theaterplein: Paul Donckers, Marcella Desmadryl
en Jacques Maes

Herfstsportkamp
Het jaarlijkse herfstsportkamp van de sportdienst en de
sportraad vindt plaats van woensdag 3 tot vrijdag 5 november, telkens van 9 tot 16 u., in de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke. Dit kamp richt zich tot jongens en meisjes
van het 3de tot het 6de leerjaar. Volgende sporten staan
ondermeer op het programma: tennis, voetbal, oriëntatieloop, atletiek, badminton,…
Deelnemen kost 33 euro, sportmateriaal, verzekering, een
mooie T-shirt en dagelijks een drankje inbegrepen. Inschrijven bij de sportdienst of via www.sport.koksijde.be. Wees er
snel bij, want het aaantal plaatsen is beperkt.

Jeugdsportacademie
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het twaalfde
jaar sportinitiaties voor jongens en meisjes van het eerste tot
het zesde leerjaar in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke.
In de eerste reeks, op woensdag 6, 13 en 20 oktober, staat
toestelturnen op het programma. Op woensdag 10, 17 en
24 november komt basketbal aan bod. Voor het 1ste
tot het 3de leerjaar vindt de activiteit plaats van 14 tot
15.15 u., voor het 4de tot het 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen)
voor de drie lessen bedraagt 4,50 euro. Vooraf inschrijven bij
de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, of via
www.sport.koksijde.be

Petanquetornooi
op Theaterplein
De gemeentelijke sportdienst pakte
op woensdag 25 augustus in samenwerking met de VVV voor het eerst uit
met een recreatief petanquetornooi
op het Theaterplein in Koksijde-Bad.
Op het terrein, dat twee weken lang
dienst had gedaan voor de tennistornooien, werden 15 petanquebanen
getrokken.
Het tornooi telde liefst 30 ploegen uit
Oostduinkerke, Koksijde, Sint-Idesbald,
De Panne en Nieuwpoort. Er was
zelfs een trio uit Kortrijk. Het ging er
zeer spannend aan toe, want maar
liefst vijf ploegen wonnen hun drie
wedstrijden. Het puntenverschil gaf
de doorslag. De gelukkige winnaars
waren Vlops 3 (Paul Donckers, Marcella Desmadryl en Jacques Maes) die
het nipt haalden van VVVG Koksijde 6
(Leo Vos, Miet Vanroose en Christiane Duym) en De Zon (Jean-Pierre
Gilis, Armando Marcolini en Benito
Mateori). Tijdens de receptie kreeg
elke deelnemer een aandenken. De
winnaars gingen met een beker naar
huis en mooie prijzen.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 28 mei
2011. Elke vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal
van Koksijde-dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag.

Met bussen naar KVVC tegen Genk!
Woensdag 27 oktober staat met stip genoteerd in de agenda van elke voetballiefhebber van Koksijde. Op die dag speelt
blauwwit immers de 16de finale voor de Beker van België! Overigens tegen niemand minder dan huidig competitieleider
Racing Genk! De allereerste officiële match van KVVC tegen een eersteklasser. Een unicum in de geschiedenis van het
voetbal van Westkust en Westhoek! KVVC reist met bussen naar Genk.
De loting duidde normaal KVVC aan
als thuisploeg, maar in ruil voor boter
bij de vis liet het bestuur het thuisvoordeel over aan de Genkenaars. De
spelers van KVVC hadden bovendien ook de wens uitgedrukt om de
wedstrijd in Genk te mogen spelen,
in het Cristal Arena-stadion, voor een
publiek van toch al snel enkele duizenden enthousiaste supporters. Die
kans krijgen ze wellicht maar één keer
in hun voetballoopbaan.
Merkwaardig is ook dat Genk en
Koksijde een link hebben met elkaar:
de schoonouders van Genk-trainer

Frank Vercauteren, Karel en Gratienne
Fol, wonen immers in Koksijde. Door
die familierelatie gebeurt het dat
Frank Vercauteren regelmatig te gast
is in het Henri Houtsaegerstadion.

Slechts 15 euro!
De match vindt dus plaats in Genk,
maar geen nood voor Koksijdenaars
en streekgenoten die deze unieke
wedstrijd willen meemaken: het
bestuur legt bussen in naar Genk. De
kostprijs voor de busreis èn de wedstrijd bedraagt slechts 15 euro! Dus
een buitenkansje!

Vertrek op de parking kantine-zwembad om 16 u. Voor de vroege vogels
vertrekt de eerste bus (54 p.) al om
10.30 u. De wedstrijd zelf begint om
20 u. Terug naar Koksijde om 23 u., tenzij
er verlengingen, misschien zelfs strafschoppen zijn… Je weet maar nooit.
Inschrijven vooraf door storting van
15 euro per persoon op rek. nr. 9795941597-61 met vermelding “Busreis
Genk + naam (of namen).” Men kan
ook inschrijven op een aanstaande
thuiswedstrijd. De inschrijvingen sluiten
af op woensdag 20 oktober.

Charme-offensief
KVV Coxyde behoort in de bekercompetitie tot de laatste 32 ploegen van
het land! Meteen profileert blauwwit
zich dus automatisch tot dè voetbalploeg van de Westhoek, een fijne
familieclub die steeds meer supporters
uit buurgemeenten Veurne, De Panne
en Nieuwpoort mag ontvangen! Een
thuismatch van KVVC bijwonen, da’s
gewoon... ambiance. Het bestuur wil
deze positieve trend een duwtje in
de rug geven, en biedt daarom een
duoticket aan voor de helft van de
prijs voor de competitiematch tegen
KSV Temse op zondag 10 oktober om
15 u. Toegang is dus 5 euro in plaats
van 10 euro per persoon.
Info: bjorn.plancke@skynet.be of
www.kvvc.be.

DUOTICKET
© Dirk Persyn

-50%

geldig op zondag 10 oktober 2010

KVV Coxyde - KSV Temse
De nieuwe aanwinst van KVVC, de Senegalees Papa Sene, legt blauwwit geen windeieren! De
“zwarte parel van de Blekker” vond al veel keer de weg naar de netten…

Deuren om 14 u., match om 15 u.

Vrijwilligers gezocht
voor WK Cyclocross 2012

OPROE
P!

Paul is peter

Paul Herygers, staande 2de van links, werd wereldkampioen cyclocross in 1994 in Koksijde, en voert
nu het peterschap over het WK 2010 in Koksijde!

De Wereldkampioenschappen
Cyclocross van 2012 in onze
gemeente zijn weliswaar nog ver,
maar toch zijn de voorbereidingen
al begonnen. Er is heel wat werk
aan de winkel en de hulp van heel
wat vrijwilligers is noodzakelijk.

Er is voor elk wat wils: opbouw parcours, hulp op parkings, controle toegangstickets, chauffeurs, administratieve hulp, kassa, bestellen van drank.
Op de cyclocross van 27 november
wordt alles voor de eerste keer uitgetest. U kunt zich aanmelden bij
jan.deramoudt@koksijde.be.

Inmiddels is ereburger Paul Herygers
officieel peter van het WK-Cyclocross
op 28 en 29 januari 2012. Op maandag 30 augustus werd hij door het
gemeentebestuur verwelkomd om zijn
peterschap officieel te ondertekenen.
Paul werd in 1994 wereldkampioen
veldrijden toen het WK zich voor
het eerst in de duinen van Koksijde
afspeelde. Het was een legendarische wedstrijd. Elke sportliefhebber
herinnert zich nog het onvergetelijke
schouderklopje dat hij zijn rechtstreekse concurrent Richard Groenendaal
op het einde gaf als om te zeggen:
“Ik ben er vandoor, vriend! Volg maar
als je kan...” Korte tijd later werd
Paul Herygers door de toenmalige
gemeenteraad de titel van ereburger
verleend. Zelf zal hij zijn overwinning in
Koksijde nooit meer vergeten: “Jaarlijks word ik erover aangesproken.
Het is echt een schitterend, zwaar
parcours, het past in het kraam van
de Belgen, cross in Koksijde is genieten
van begin tot einde!”
Info: www.veloclubkoksijde.be

384 deelnemers voor fietszoektocht!

Niet minder dan 384 personen namen tussen begin juli en eind augustus deel aan de toeristische zomerfietszoektocht “De Gordel rond Koksijde”.
Norbert Chamon uit Oostduinkerke won de hoofdprijs: een gloednieuwe fiets van Fietsen Jean.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
Miley Ternier

GEBOORTEN
Kenzo Jacobs

Oostende, 24 juli, zoon van
Kelly Jacobs uit Koksijde

Camélia Bosquet

Veurne, 27 juli, dochter van
Thomas en van Jennifer Vigreux
uit Koksijde

Tibo Stockmans

Veurne, 31 juli, zoon van Tamara Stockmans uit Oostduinkerke

Luna Gauwberg

Veurne, 6 augustus, dochter
van Jessica Gauwberg uit Oostduinkerke

Tawhid Uddin

Veurne, 5 augustus, zoon van
Muneer en Hina Burney uit
Oostduinkerke

Diaz Callens

Veurne, 13 augustus, zoon
van Tom en Kelly Deputter uit
Koksijde

Levi Dumont

Veurne, 18 augustus, zoon van
Jonathan en Evelien Vanbavinckhove uit Oostduinkerke

Delphine Van Landschoot

Veurne, 18 augustus, dochter
van Wim en van Nathalie Gyselinck uit Koksijde

Jordan Djoman

Veurne, 20 augustus, zoon van
Loba en Ingrid Van Belle uit
Koksijde

Damien Bailly

Veurne, 24 augustus
zoon van Pierre en van Caroline
Jacob uit Koksijde

Infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Koksijde

Alana Sap

Ieper, 12 augustus
Tom en van Katinka Maes uit
Koksijde

Milla Altunok

Cedric Carron uit Koksijde
en Marie Bette uit Sint-Lambrechts-Woluwe (11 september)

Rolanda Vandenbussche

Jan Vermast uit De Haan en
Bertrand Depry uit Koksijde

weduwnaar van Louise
Coppens

Norbert Vanhee - 74 jaar
oud
Jan Louwagie en Nathalie Lefere, beiden uit Koksijde Willy Bruynooghe - 67 jaar
(11 september)

OVERLIJDENS

HUWELIJKEN

echtgenoot van Denise
Brouwers

Marijn Van Overschelde
uit Gent en Laurence
Kindts uit Koksijde
(14 augustus)

Ronny Descan en Hanna
Mahieu, beiden uit Koksijde
(14 augustus)

Daniel Geers en Maryke
Vancolen, beiden uit Koksijde

Jan Van Rapenbusch
uit Koksijde en Ingrid
Devriendt uit Schoten
(2 september)

Marc Campens - 72 jaar
Inge Lievyns - 39 jaar

Edouard Deom - 75 jaar
Gilbert Amez - 78 jaar
echtgenoot van Jeanine
Casterman

Simon Van Bosch - 95 jaar
echtgenoot van Josephina
Moons
Robrecht Halsberghe -

82 jaar - echtgenoot van
Martha Maelfait

Ivo Ooghe en Sofieke
Van den Berge, beiden uit

Jean Marie Collin - 80 jaar
echtgenoot van Andrée
Dussart

Kevin Vollon uit Koksijde
en Birgitte Desaever uit

Rogilda Duquesne - 76 jaar

Koksijde (4 september)

Oostende (4 september)

Bart David, wonend in
Spanje, voorheen in Koksijde
en Brita Fust, wonend in
Spanje (4 september)

- 73 jaar oud

Andreas Schmidt - 71 jaar

(11 september)

Veurne, 25 augustus
dochter van Murat en van
Nathalie Lemière uit Koksijde

09

september
2010

kantoor
delijks - afgifte
verschijnt maan
15e jaargang-

Veurne, 27 augustus
dochter van Karel en van Davita Boullet uit Koksijde

Paul Grauwels - 66 jaar
André Lips - 82 jaar
echtgenoot van Gabrielle
Lammerant

Gilbert Deman - 84 jaar

echtgenoot van Rita Woestyn

echtgenoot van Christiane
Depauw

Gilbert Gueur - 89 jaar
weduwnaar van Nicole
Heusschen

Théodore Vander Poelen

- 71 jaar

Willy Simon - 91 jaar
weduwnaar van Juliana Van
Brussel
Myriam Claeys - 64 jaar
echtgenote van Luc
Vandewalle

Madeleine Van Dam - 98
jaar
weduwe van André Rousseaux
Arseen Carrette - 88 jaar
weduwnaar van Georgina
Demuynck

Maria Van Audenrode -

86 jaar

Johan Vandewoude - 49
jaar
echtgenoot van Ann Dochy

Jean Coosemans - 78 jaar
echtgenoot van Simona
Mertens
Lucie Loutte - 87 jaar
weduwe van Charles
Vereecken

Bericht aan de abonnees
van Tij-dingen(*)
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat weldra zijn 16de jaargang begint. Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het
gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? De Agenda
bevat een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 2011
te willen hernieuwen.
De prijs blijft ongewijzigd: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op
rek. nr. 091-0175000-41 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Dan krijgt u de publicatie elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de
overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.

23/08/10 14:38

TEMBER.indd

TIJDINGEN-09-SEP

1

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Wimme-Deconninck
Jerome Wimme (°Moeskroen) en Yvette Deconninck (°Avelgem) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Avelgem (9 juli
1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 21 augustus
in het gemeentehuis ontvangen. Jerome was bediende in een bedrijf in Avelgem en Yvette ondermeesteres in een
spinnerij in Avelgem. Ze hebben een dochter en een kleindochter.

Echtpaar Demeyer-Mertens
Zaterdag 21 augustus was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Jan Demeyer (°Deinze) en Els Mertens
(°Hoogstraten) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Hoogstraten, 26 augustus 1950).
Jan was tien jaar (eerste) substituut van de procureur des konings in Kongo, daarna arbeidsauditeur aan de rechtbank in Dendermonde. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar De Wit- Van Driessche
Nog op zaterdag 21 augustus was het ook de beurt aan het echtpaar Leopold De Wit (°Mechelen) en Christianna
Van Driessche (°Nieuwkerken-Waas) om het gouden huwelijksfeest te vieren (Nieuwkerken-Waas, 22 augustus 1960).
De jubilarissen baatten een bakkerij uit in Ukkel. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.
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Echtpaar Versyp-Lekens
Bob Versyp (°Brugge) en Josiane Lekens (°Brugge) vierden op zaterdag 4 september hun gouden bruiloftsfeest.
Ze huwden op 3 september 1960 in Brugge. Bob was kantoorhouder van de Generale Bankmaatschappij,
Josiane was staatsbediende. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. Vermeldenswaard is ook dat Louis,
vader van Bob, van 1925 tot 1949 toonaangevend figuur was bij Club Brugge. Hij speelde jarenlang voor het fanionteam van Club, versierde 34 caps voor de nationale ploeg, scoorde dat het een lieve lust was, en was later
ook hoofdtrainer van blauwzwart!

Echtpaar Lempereur-Ghislain
Op zaterdag 4 september was het de beurt aan de echtgenoten Victor Lempereur (°Ukkel) en Yvonne Ghislain
(°Sint-Jans-Molenbeek) om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (4 september 1960, Sint-Jans-Molenbeek). Victor was ambtenaar van De Post bij de directie in Brussel. Ze hebben drie zonen, vijf kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen. In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

Echtpaar Vandekerckhove-Anckaert
Goud was er op zaterdag 11 september voor het echtpaar Noel Vandekerckhove-Erna Anckaert. Noël (°Harelbeke)
en Erna (°Harelbeke) huwden op 10 september 1960 in Harelbeke. Noel werkte in de bouw, Erna in een weverij.
Daarna waren ze ook 15 jaar uitbaters van afspanning Het Molenhof in Kuurne. Ze hebben twee kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Koksijde FEEST: grandioos succes!
Met KoksijdeFEEST heeft onze gemeente op zaterdag 11 september een onvergetelijke hoogdag achter de
rug! Een hele namiddag lang hebben enkele duizenden grote en kleine bezoekers zichtbaar genoten van de
vele animaties bij de standjes van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de deelnemende verenigingen. Op
het Casinoplein, bij het gemeentehuis en op het Theaterplein konden jong en oud zich vermaken met liveoptredens, interactieve shows, openluchttheater, workshops en talrijke initiaties. Het werd zeker geen gewone
vrijetijdsmarkt, wel een levendig feest voor jan en alleman! Een blik terug met weinig woord en veel beeld..!

Koksijde FEEST was een realisatie van de Dienst Cultuur. Er werkten heel
wat gemeentelijke diensten aan mee, maar toch een pluim voor de
coördinatoren Nathalie Martens en Bieke Van Belle die met succes aan
het roer van het evenement stonden!

Horden lopen bij de Marathon Atletiekclub Westhoek!

Koksijde FEEST richtte zich in het bijzonder ook tot de nieuwe inwoners
van onze gemeente. Schepen Fre Devos en onthaalbediende Darleen
Verhaeghe zijn benieuwd naar hun wensen.

Aan Koksijde FEEST was ook een tombola verbonden. Wiske (links) trok de winnende nummers en
overhandigde ze aan de burgemeester. Hoofdwinnares werd Linda Stevens uit Koksijde. Ze wint een
kunstwerk van William Sweetlove. De tweede prijs (een weekendje Hengelhoef voor 4 personen) was
voor Geert Mares (moeder, rechts, nam de prijs in ontvangst) uit Koksijde. De derde prijs (een vlucht
met een ULM van de WAC-Koksijde) ging naar mevr. Irene Bernier uit Koksijde.

Geweldige ambiance op het Theaterplein in de avondschemer toen The Voice of Europe, Eddy Wally, een geweldig optreden ten beste gaf, voorbode
van een geweldig vuurwerk dat deze mooie dag afsloot!

Voor de publiciteit van Koksijde FEEST werd een
affichewedstrijd uitgeschreven. Deze keer geen
winnaar uit eigen streek, maar wel uit het verre
Leuven. De jury bekroonde het ontwerp van
Albert Herelixka, die op zaterdag 11 september
uit handen van burgemeester Marc Vanden
Bussche een cheque van duizend euro kreeg!

Bij de West Aviation Club kon je de eerste
knepen van het vliegen leren aan de hand van
ene heuse simulator.

Op het Theaterplein was het een drukte van jewelste: optredens op het podium, springkastelen voor
de kinderen, hapjes en drankjes voor hongerigen en dorstigen.
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De voorbije maand in
woord en beeld

meer
foto’s op
www.koksijde.be >
fotoalbums

Op 19 en 20 september vond in c.c. CasinoKoksijde voor de 10de maal de Nacht van de Duitse Schlager- en Volksmusik plaats. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om een bijzondere hulde te brengen aan de pioniers van
dit mooie evenement, het echtpaar Christine Boeve en Johny Flahou. Eregast op de huldiging was zanger Oswald
Sattler (2de van links) uit Kastelruth die alle edities van de schlagernacht met zijn artistieke aanwezigheid vereerde.

De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde bestaat 60 jaar en dirigent Luc Note is 20 jaar lang muzikale coach.
Naar aanleiding van die heuglijke verjaardagen werden bestuur, dirigent en muzikanten op zaterdag 18 september door het college van burgemeester en schepenen een gezellige ontvangst in de Kokpit van het gemeentehuis
aangeboden.

Stormfeesten:
ode aan het
visserijverleden!
De zevende editie van de Stormfeesten vindt plaats op
zaterdag 2 en zondag 3 oktober op de Zeedijk in Oostduinkerke. Het scenario van dit straattheater telt enkele historische thema´s. Een paardenvisser wordt door
de baljuw van Nieuwpoort aangehouden en moet
voor de rechter verschijnen. De vissersvrouwen gaan
op bedevaart naar Baaldjes Kruus om een behouden
terugvaart voor de IJslandvaarders af te smeken. Als
de vissers weer thuis zijn, kan het grote feest beginnen.
Daarnaast zijn er ook optredens van straatmuzikanten,
gevolgd door een receptie in de tent. Op zondagmiddag wordt van 12 tot 14 u. een visbuffet aangeboden
aan de prijs van 20 euro (drank niet inbegrepen). Kaarten in het toerismekantoor Koksijde en Oostduinkerke
(T 058/51 29 10) en bij het feestcomité Oostduinkerkebad (T 058 51 12 47).

Zaterdag 2 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / om
15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
Zondag 3 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet (enkel mits
inschrijving) / 14.30 u. straatmuzikanten / om 15.30 u.
straattheater en daarna receptie (Zeedijk Oostduinkerke).

Koksijde weer  op TV!
Dubbelleven

Aspe

De zender Eén brengt dit najaar de nieuwe 13-delige midweekreeks Dubbelleven over twee vrouwen
die na de dood van hun partner ontdekken dat hun
geliefde er een dubbelleven op nahield. De hoofdrol
wordt gespeeld door Lucas Van Den Eynde. Van
dinsdag 14 tot en woensdag 22 september werden
enkele afleveringen in onze gemeente ingeblikt. Deze
reeks wordt in goede banen geleid door productiehuis Eyeworks van ereburger Erwin Provoost.

Het zesde seizoen van Aspe werd op 31 augustus afgetrapt en is gedurende 13 weken te bekijken op VTM. Op
18 en 25 oktober komt Koksijde prominent in beeld. Er
werd o.m. opgenomen op het strand van Sint-André. De
productie was in handen van Skyline entertainment NV.

DOE mee
& WIN

KOKSIJDE (K)LEEFT!
ACTIE LOOPT TOT EN MET DECEMBER!

Wat moet je doen?
Kleef de K-sticker die je kwam afhalen op 11
september of die je kocht bij de dienst Toerisme
op een herkenbare plaats (auto, fiets, brievenbus,…), maak er een foto van en bezorg die
aan de dienst Communicatie, Zeelaan 303 of
digitaal via info@koksijde.be.

Wat kan je winnen?
Elke maand maak je kans op een K-adeaupakket met boeken, Koksijde K-way en muts!
Meer info: T 058 53 30 30
De cast van de reeks Dubbelleven, die de 3de week van september in
Koksijde was voor opnames.

Benefiet kaas- en
wijnavond voor La Palabre

De Federatie Vlaamse Vrouwen (FVV) pakt op
vrijdag 15 oktober, om 19.30 u. in de Kerkepanezaal in Sint-Idesbald, uit met een benefiet kaas- en
wijnavond ten voordele van La Palabre. Dat is een
organisatie van streekgenote Els Leye en van Koita
Khady om bij te dragen tot de educatieve, sociale
en economische ontwikkeling van vrouwen in
Afrika (www.la-palabre.org).

De doelstellingen van La Palabre zijn o.m. info en
vorming rond mensenrechten en –plichten, vorming omtrent opvoeding en gezondheid, oprichten van opvang-, hulp- en infocentra, organisatie
van educatieve, culturele, artistieke multiculturele
evenementen.
Het FVV biedt een typisch Senegalees aperitief
en een uitgebreide kaastafel met een ruim assortiment broodjes. Wie geen kaas lust, kan op
bestelling genieten van een vleesschotel. Ook voor
kinderen is er een aangepast menu. Vooraf inschrijven tot uiterlijk 9 oktober. Deelnemen kost 13 euro
voor volwassenen, 6 euro voor kinderen; Plaatsen
reserveren door storting van het juiste bedrag op
rek. nr. 751-2029921-42 vermelding “La Palabre” en
het aantal personen. De kaarten worden aan de
ingang van de zaal bezorgd.
Info: Rita Gantois, T 058 51 20 55, of Erna Delancker,
T 0479 98 12 00, of info@vlaamsevrouwen.org of
www.vlaamsevrouwen.org.

Seniorenfeest op
17 en 18 november
In het najaar zet het Sociaal Huis de Koksijdse senioren in de
kijker. Het seniorenfeest is een dag gevuld met muziek, dans en
ambiance. Vorig jaar genoten meer dan 550 senioren van twee
dagen feest met optredens van o.a. Alex en Rudi, Günther Neefs
en Luc Acke.
Kruis alvast deze data aan in uw agenda: woensdag 17
november en donderdag 18 november. Het Sociaal Huis heeft
opnieuw gezorgd voor een mooi en goed gevuld programma.
Al nieuwsgierig? Kijk vooral uit naar de volgende Tij-dingen voor
meer informatie.
Kaarten zijn vanaf begin november verkrijgbaar in de dienst
Toerisme in Koksijde en in het Sociaal Huis in Oostduinkerke.

Kunstdebat in
de Normandie
Monique Meganck en Maes Promotie organiseren een kunstdebat op
maandag 11 oktober om 20 u. in
boothotel De Normandie, Koninklijke
Baan 1. Hilde Teerlinck en Philippe
Van den Bossche gaan er met elkaar
in gesprek met Frank Maes als moderator.
Hilde Teerlinck is in Duinkerke directeur van een van de sterkste collecties moderne Belgische kunst in een
voormalig warenhuis (het FRAC NordPas de Calais). Philippe Van den Bossche is directeur van het Oostendse
Kunstmuseum aan Zee. Na het debat
volgt een hapje en een drankje.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven tot uiterlijk 6 oktober door
storting van 15 euro op rek. nr.
384-0795247-28 van Monique Meganck.
Info:
Monique Meganck (0486 49 52 26),
Maes Promotie (058 51 86 06)

Toeristen- en streekproductenbeurs
Na het succes van vorig jaar, organiseert de VVV/dienst Toerisme
voor de tweede maal de Toeristenen Streekproductenbeurs in het
weekend van 16 en 17 oktober in
de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde. Op deze beurs kan je bij de
standhouders proeven van lekkere
streekproducten zoals kaas, paté,
jenever, wijn, foie-gras, vis en nog
veel meer. Je vindt er bovendien
toeristische informatie over de

Westkust en Noord-Frankrijk. Ook de
jumelagegemeenten zullen er present zijn met informatie en typische
producten. Gratis toegang.
Eregasten dit jaar zijn de provincie
Namen en het district Marowijne
(Suriname) met wie onze gemeente een administratieve stedenband
heeft. Overigens verblijven twee
ambtenaren uit het Surinaamse
Albina en Galibi, nl. Claudine

Almak en Heini Arjan Langaman, in
die periode in Koksijde om hier van
dichtbij kennis te maken met onze
diensten Toerisme en Communicatie. Op de beurs kan je dus de Surinaamse delegatie ontmoeten en
wat meer leren over hun boeiende
cultuur.
Zaterdag 16 oktober van 10.30 tot
18 u., zondag 17 oktober van 10.30
tot 17 u.

© Dirk Persyn

Whisky & Spirit Festival “Spirits of the Sea”
Whiskyclub Ambrosius en Ambrosius BVBA organiseren een spirits- en whiskyfestival op zaterdag 30 en zondag 31
oktober in c.c. CasinoKoksijde. Meer dan 300 whisky’s, rum, cognac en andere spirits worden geproefd en door
een tiental importeurs of producenten van de nodige commentaren en uitleg voorzien.
Het festival wil de passie voor whisky en andere distillaten overbrengen naar zowel de beginnende ontdekker, als
de reeds doorgewinterde liefhebber. Bij betaling van de toegang krijgt elke bezoeker een proefglas, waarmee
hij van stand tot stand kan proeven. Alle distillaten met een winkelprijs tot 35 euro zijn vrij te proeven. Voor oudere en speciale versies wordt een extra prijs gevraagd. Er zijn gidsen aanwezig die de beginner wegwijs zullen
maken in het proeven en ontdekken. De liefhebber kan zich ook inschrijven voor Masterclasses waar je
onder begeleiding van een ervaren
spreker (producent of invoerder) in
kleine groepen kan proeven en leren.
Verder komt ook Inge Lanckacker,
de “chef zonder restaurant”. Zij begeleidt enkele culinaire workshops
om pralines met spirits te leren maken, of menu’s aan de hand van de
meest uiteenlopende ingrediënten.
Info en tickets:
www.spiritsofthesea.be

In onze gemeente nemen 14 kunstenaars aan het project deel. Het zijn:
3 Paul Baeteman (beeldhouwer): Toekomstlaan 14 in

Wulpen, T 058 31 17 63, paulbaeteman@hotmail.com
(zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.)
3 Patrick Coenye (lithografie, collotypie, zeef- en diep-

druk): Karel Loppenslaan 20 in Koksijde, T 0476 88 51
85, patrick.coenye@skynet.be (zaterdag en zondag
van 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.)
3 Dirk Debevere (zeezichten en golven): Ter Duinenwijk

25 in Koksijde, T 058 51 53 34, www.dirk-de-bevere.
tk, beaver.52@euphonynet.be (vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 18 u.)
3 Jenny De Reuse (schilderkunst): Nieuwpoortsteen-

weg 94 in Oostduinkerke, T 058 52 40 93, jenny.
dereuse@hotmail.com, (vrijdag van 10 tot 12 u. en 14
tot 18.30 u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en
13.30 tot 18.30 u.)
3 Viviane Delhage (ontleden, samenvoegen op

glasvezel, papyrus, hout): Pylyserlaan 151 in Koksijde,
T 0496 95 71 46, vivianedelhage@skynet.be, (vrijdag
van 10.30 tot 12 u. en 15 tot 18.30 u., zaterdag van
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Over heel de provincie nemen in totaal 1.156 kunstenaars aan het project deel. Zowel gerenommeerde
kunstenaars zitten in het aanbod, maar ook kunstenaars die in alle stilte in hun atelier aan het werk zijn en
nu de kans aangrijpen om hun werk ook eens aan het
grote publiek te laten zien. De toegang is gratis. Door
de ateliers ook al op vrijdag open te stellen, wordt aan
scholen de kans geboden een kunstenaar aan het
werk te zien in zijn atelier.
In een overzichtelijke wegwijsbrochure staan alle
adressen en openingsuren per atelier, gerangschikt
per arrondissement en per gemeente. Deze brochure
is gratis te verkrijgen bij de deelnemende kunstenaars,
in de toeristische infokantoren, in de bibliotheek, in cc
CasinoKoksijde, in de Westhoekacademie of in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein
2 te 8000 Brugge (T 0800 20021, www.west-vlaanderen.
be/burenbijkunstenaars, ook voor de brochures van de
deelnemende Noord-Franse departementen).

15
,

Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober
organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de
zevende de maal het project “Buren bij kunstenaars
– Open atelierdagen”. In heel de provincie WestVlaanderen stellen kunstenaars dan hun atelierdeuren
open. Amateurs of professionelen vanuit veel diverse
disciplines (grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie,
multimedia, enz.) ontvangen in hun atelier dan
belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in
de departementen Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk.
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Veertien kunstenaars stellen atelier
open voor “Buren bij Kunstenaars”

10.30 tot 12u. en 15 tot 20 u. en zondag van 10.30 tot
12 u. en 15 tot 18.30 u.)
3 Edgard Fonteyne (beeldhouwer, klassiek, figuratief,

steen, hout): Dahlialaan 11 in Oostduinkerke, T 058 51
22 48 (vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 u., zondag
van 10 tot 12 u. en 14 tot 18.45 u.)
3 Martine Hennebel (monumentale beelden in cor-

tenstaal, bronzen beelden): Guldenzandstraat 12 in
Oostduinkerke, T 058 51 05 59, info@hennebelm-art.
be (vrijdag van 10.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.,
zaterdag en zondag van 10.30 tot 12 u. en van 14 tot
17.30 u.)
3 Bastian Maerten (liefde en kunst in juwelen): Zeelaan

231 in Koksijde, T 058 51 37 61, www.bastianmaerten.
com, bastian.maerten@pandora.be (vrijdag, zaterdag en zondag van 10.30 tot 12 u. en van 14 tot 18
u.)
3 Etienne Maes (aquarelschilderijen): Jan Van Looy-

laan 39 in Sint-Idesbald, T 0475 35 36 96 (vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)
3 Anne Notebaert (glazen sculpturen, schotels, sa-

mengesmolten glas): Capucijnenlaan 14 in Koksijde
Vervolg zie blz. 41

ManManMan en het beest

Over King Kong, koning Leopold II en schaamtelijk behaarde mannen
Manmanman debuteerde in 2002 met straatanimatie op de Gentse Feesten. In 2010 is er Aap,
intussen hun derde avondshow. Ze slingeren ze
door de Kongolese junle en landen tussen de oren
van een aap. Darwin en Freud kijken glimlachend
toe. Manmanman geeft de primaat in de mens
vrij spel. Op vrijdag 22 oktober om 20 u. in het c.c.
CasinoKoksijde. Tickets kosten 12, 10,20 of 9 euro.
T-d: “Jullie vorige show was een mix van
onbekommerd amusement, muziek en woord.
Vermijd je ook nu weer om iedereen per se een
geweten te schoppen?”
Manmanman: “We staan inderdaad garant
voor een echte gezellige avond. Toch was onze
vorige show, Manmanman zkt. Vrouw, niet enkel
onbekommerd amusement. Het verhaal ging zelfs
over de dood, weliswaar in de gedaante van een
bloedmooie vrouw. We hebben wel een uitgesproken mening over allerhande mistoestanden in de
wereld maar voelen geen behoefte het publiek
daar mee lastig te vallen.”
T-d: “Naast het feit dat jullie steeds beter worden, is
er nog een andere evolutie in jullie werk?”
Manmanman: “Ja, we worden steeds beter. Onze
eerste voorstelling bestond nog uit losse sketches
en liedjes, nu zijn we nu aanbeland bij het betere
‘verhalen vertellen’, gelardeerd met veel humor
en muziek. Een Nederlandse recensente vindt dat
we niet zomaar cabaret brengen, maar een stap
verder gaan. ‘Jullie zijn straffe verhalenvertellers’,
stelde ze, ‘dat is meer dan zomaar cabaret. En
erbovenop zingen en spelen jullie ook nog knappe
liedjes’. Een mooier compliment konden we niet
kunnen krijgen.”
T-d: “Wie zijn jullie grote voorbeelden?”
Manmanman: “Eerst en vooral I Colombaioni, een
duo Italiaanse clowns dat zwel platte grappen

Manmanman promoveert met AAP naar de eredivisie van het Nederlandstalig cabaret (De Standaard)

als de meest virtuoze humor bracht. En Neerlands
Hoop (met Bram Vermeulen Freek de Jonghe,
red.) is de reden waarom we cabaret zijn gaan
maken. Zelfs wijlen Bram Vermeulen loofde ons en
vergeleek onze dynamiek en energie met die van
Neerlands Hoop. Merci Bram.”
T-d: “Tenslotte, waarom moet men absoluut naar
AAP gaan kijken?”
Manmanman: “AAP is een aanrader omdat het
woord ‘roadmovie’ een nieuwe dimensie krijgt
als je twee jonge paters ziet tekeer gaan in de
brousse. Ook om de redelijk vernuftige manier
waarop de ‘aap’ verweven is in ons verhaal, om
de prachtige liedjes en de begeleiding op ukelele
en kruiwagen-bas (!), en omdat we beiden de ideale schoonzoon zijn.” (vrij naar Accenten, maart
2010)

Vervolg van blz. 40

(T 0485 05 78 26, annenotebaert@belgacom.net (vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18.30
u., zondag van 14 tot 18.30 u.)
3 Ingrid Pylyser (juwelen met glas, keramiek, natuur-

en fimokralen): Robert Vandammestraat 44 in Koksijde, T 058 51 89 82, dekralenkast@skynet.be, www.
dekralenkast.be (vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag
en zondag van 14 tot 17.30 u.)
3 Jenny Reynaert (brons, keramiek en steen, wol en

zijde): Oude Zeedijkstraat 1 in Wulpen, T 058 31 21 67,
jenny.reynaert@beeldhouwatelier.be, www.beeldhouwatelier.be (vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag en
zondag van 13 tot 18 u.)

3 Alex Vandebril (kapdemonstratie pierre de Caen,

taille direct): Capucijnenlaan 14 in Koksijde, vandebril.alex@belgacom.net, www.alexvandebril.com
(vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18.30
u., zondag van 14 tot 18.30 u.)
3 Bert Verstraete (schilderkunst, gemengde technie-

ken): James Ensorlaan 9 in Koksijde, T 058 51 41 38
(vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag en zondag van
10.30 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)
Algemene info: Buren bij kunstenaars - provincie WestVlaanderen (T 050 40 35 49, F 050 40 31 05,
E burenbijkunstenaars@west-vlaanderen.be ) of
www.burenbijkunstenaars.be

23-jarige Gentenaar verovert muzikale harten

The Bony King of Nowhere
Bram Vanparys, alias The Bony King of Nowhere, is
gewapend met een originele pen en een meer dan
markant stemgeluid. Hij was, naar eigen zeggen,
nooit van plan om muzikant te worden. Al is dat
intussen meer dan aardig gelukt. Hij treedt op in c.c.
CasinoKoksijde op zaterdag 23 oktober om 20 u.
Tickets kosten 12, 10,20 of 9 euro.

Bram Vanparys, alias The Bony King of Nowhere, treedt op 23 oktober
op in c.c. CasinoKoksijde.

De vergelijkingen vliegen je om de oren als je er de
recensies op naslaat: Devendra Banhart, Bonnie
”Prince” Billy, Daniel Lanois, Leonard Cohen... “Dat vind
ik niet erg”, zegt Van Parys. “Ik zie vergelijkingen als een
hulpmiddel voor mensen die mijn muziek niet kennen.
Ik maak zelf ook vergelijkingen als ik mijn muziek moet
uitleggen. Ik noem dan vaak oudere muzikanten, zoals
Neil Young, Bob Dylan of Tim Buckley.”
De naam van de band is de ondertitel van een Radioheadnummer. Sommige nummers doen ook denken
aan Thom Yorke. Vanparys: “Radiohead is de groep
waar ik het meest naar opkijk. De zangstijl van Thom
Yorke heeft mijn manier van zingen erg beïnvloed.
Zonder Thom Yorke had ik nu wellicht heel anders gezongen. Kid A en Amnesiac zijn nog steeds twee van
de meest geniale dingen die ooit gemaakt zijn. Het is
frustrerend om te zien dat ze er in slagen om zo experimenteel en tegelijk toch zo toegankelijk te zijn.
Bram Vanparys heeft een vaste groep muzikanten met
wie hij op het podium staat, onder wie zijn vriendin Cleo
Janse. Toch is hij de enige die aan de nummers werkt.
“De anderen werken nooit mee. Dat is een bewuste
keuze. Ik kan geen nummers schrijven als er anderen
bij zijn. Ik schrijf een nummer akoestisch, dat gebeurt
als vanzelf. Vervolgens arrangeer ik ook het volledige
nummer.”
Met zijn nummers kwam de Gentenaar bij producer
Koen Gisen terecht. De twee leerden elkaar enkele
jaren geleden kennen, toen The Bony King of Nowhere
nog in de kinderschoenen stond. Vanparys deed het
voorprogramma van An Pierlé, Gisens vrouw en muzikale partner. “Vanaf het eerste ogenblik dat we met
elkaar praatten, klikte het. Maar meer dan twee, drie
keer hebben we elkaar niet gezien. Achteraf stuurde hij
wel een mailtje dat ik bij hem terecht kon als ik ooit een
plaat wilde opnemen.” En die plaat werd Alas My Love.
Die plaat haalde alleen maar lovende recensies.
“Bram Vanparys, hier en daar bestempeld als de Belgische Devendra Barnhart oogst niets dan lof. Voor zijn
debuut-cd Alas My Love, maar ook voor zijn live-optredens. (…) Tijdloos mooi.” – (Uit Humo)

Westkustweekend in Plopsaland
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober zwaaien de deuren van Plopsaland De Panne tijdens het Westkustweekend
weer wijd open voor alle gezinnen uit De Panne, Veurne, Koksijde en Nieuwpoort. Op vertoon van uw identiteitskaart
of een ander identiteitsbewijs dat aantoont dat u een inwoner van Veurne, Koksijde of Nieuwpoort bent, betaalt u
die dagen slechts 15 euro per ticket (i.p.v. de normale toegang van 28 euro). Kinderen kleiner dan 85 cm krijgen zoals
steeds gratis toegang. Kinderen vanaf 85 cm en kleiner dan 1 meter betalen 7,50 euro.
Dit aanbod geldt enkel aan de kassa’s in Plopsaland De Panne, dus niet in de voorverkooppunten. Elke bezoeker
heeft recht op één ticket en gezinnen die met de auto komen kunnen, zoals altijd, een parkingticket kopen aan de
Info of de kassa van het park (6 euro).

Een week lang Halloween

De herfstvakantie staat in onze gemeente traditioneel in
het teken van Halloween. Een hele week lang worden
tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.

Spirituele beurs
Witch Shop en het Feesctcomité Vrienden der Blinden
organiseren op zondag 24 oktober met steun van het
gemeentebestuur hun vierde spirituele beurs in de
Kerkepannezaal (Strandlaan in Sint-Idesbald). Je vindt
er standen met kaartleggers, runetekens, helende
steentjes, handlezen, astrologie, sjamanisme, enz. Er
zijn ook vier spectaculaire workshops: contact nemen
met overledenen, foto meebrengen (11 u.), innerlijke
kracht (13 u.), pendelen (14 u.) en magisch kaarsenritueel (17 u.). Open van 10 tot 18 u. Toegang 5 euro voor
volwassenen, 1 euro tot 12 jaar. De opbrengst is voor de
Vrienden der Blinden Koksijde.
Info: T 058 51 00 01

Halloweenspookhuizen in SintIdesbald
Van zaterdag 30 oktober tot en met woensdag 3 november worden in Sint-Idesbald diverse spookhuizen
opgesteld. Spookhuizen om te voet te ontdekken en
spookhuizen waar je lekker kan griezelen vanuit een
wagentje. Ze zijn te vinden op de parking van de Kerkepannezaal, Strandlaan 128, in de Strandlaan zelf en op
de Zeedijk in Sint-Idesbald. De toegang is 1 euro voor de
spookhuizen te voet, met wagentje betaal je 2 euro per
persoon. Kaartjes bij de toerismekantoren of gratis bij de
deelnemende handelaars van Sint-Idesbald.

Halloweenstoet
Op zondag 31 oktober vindt in Sint-Idesbald voor de
10de keer de grote Halloweenstoet plaats. Al in de namiddag kunnen de kinderen hun pompoenen uithollen
en versieren en is er mogelijkheid tot schminken op de

Zeedijk. Om 18 u. start op het G. Grardplein de jurering
van de mooiste pompoen en het origineelste kostuum
met een optreden van El Fuerté Kids om 18.30 u. Om
19 u. trekt de Halloweenstoet zich op gang met muziekgroepen, versierde wagens en veel straatanimatie. Bij
aankomst aan de Kerkepannezaal vindt de heksenverbranding plaats en kan iedereen nog genieten van
pompoensoep en heksendrank.

Spooknacht
Op zondag 31 oktober maken de dappersten onder
ons afspraak voor de 6de Spooknacht, een griezeltocht
langs een geheim parcours. Start om 21 u. aan zaal
Witte Burg in Oostduinkerke. Vandaar worden de deelnemers in groepjes naar de officiële startplaats overgebracht. Tijdens deze spooknacht leggen de deelnemers
een parcours af van 16 kilometer met griezelfiguren,
animaties en pakzones. Wie aangetikt wordt, krijgt een
sanctie en moet een eind terug of een bepaalde tijd
stoppen. Onderweg krijgt elke deelnemer drankjes en
hapjes. Doel is uiteraard een onvergetelijk plezierige
nacht te beleven. Vooraf inschrijven tegen de prijs van
6 euro bij de dienst Toerisme. Inschrijvingsformulieren zijn
ook te downloaden op www.koksijde.be. De avond zelf
betaal je 8 euro.

Halloweenspektakel
De Zeedijk van Sint-Idesbald ruimt op woensdag 3 november om 19 u. plaats voor een Halloweenspektakel.
Op verscheidene plaatsen op de Zeedijk worden er
vuurzuilen en vlameffecten geplaatst die zorgen voor
een mysterieuze sfeer. De vuurkunstenaars en verschillende ‘walking acts’ zullen nooit ver weg zijn. Kijk uit: ze
hebben je beet voor je het weet! Voor de apotheose
komen ze allen samen aan het stranddienstencentrum
met als afsluit een grote vuurwerkshow.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22, www.koksijde.be, toerisme@koksijde.be

Nacht van de Ziel op 30 oktober
Op zaterdag 30 oktober wordt op de begraafplaats van
Oostduinkerke om 20.30 u. (in plaats van om 22.30 u.
zoals de vorige keren) de 3e editie van de Nacht van
de Ziel gehouden. 2010 kaarsjes zullen de begraafplaats en alle zielen over de hele wereld verlichten. Een
bijzondere manier van afscheid nemen van de doden:
grenzen, religie en overtuiging overschrijdend.

De Nacht van de Ziel gebeurt in samenwerking met de
Nederlandse dood- en levenskunstenares Mary Fontaine.
Om de link naar Vlaanderen te maken wordt de nacht hier
gehouden in de periode waarin de graven er het mooist
bijliggen: onze dodendagen Allerheiligen Allerzielen.
Het gebeuren is geïnspireerd op de Mexicaanse dodendagen. Of ook: hoe in andere culturen mensen van hun
doden afscheid nemen. Het mondiale aspect maakt deze
dodennacht uniek en magisch: feeërieke klanken, warme
vuurkorven, sterretjes om berichtjes te branden en te vervliegen. Het ritueel overschrijdt de grenzen van elke begraafplaats over de hele wereld, verbindt alle doden en culturen
met elkaar. Belangrijk is dat de dood geen culturen, rassen
of komaf onderscheidt.

Oproep
3 Plaats na 30 oktober uw eigen kaarsjes op het graf

© E. Leerman

van uw geliefden en kennissen. Ze blijven branden tot
dinsdag 3 november. Die kaarsjes worden niet geplaatst
door de dienst Internationale Samenwerking gezien
mogelijkheid tot eventuele schade. Na het verlengde
weekend worden de kaarsjes opgeruimd. Contacteer
de dIS bij problemen.
3 De dIS zoekt vrijwilligers om op zaterdag 30 oktober ’s
namiddags alles te helpen klaarzetten voor de Nacht
van de Ziel. Vorig jaar kon op een gezellige groep mensen gerekend worden.
3 Zielvlaggetjes zijn opnieuw bestelbaar: zie www.dis.
koksijde.be of contacteer de dIS. Na de Nacht worden
overblijvende vlaggetjes door de dIS bewaard. Men
kan ze afhalen of in bewaring laten. Ze worden elk jaar
herbruikt.
3 Voor wie graag een gedicht voordraagt of een muziekstukje brengt: contacteer de dIS.
Info: dIS (Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, woensdag- en
vrijdagnamiddag gesloten), fien.leerman@koksijde.be, T
058 51 08 92, www.dis.koksijde.be of info@maryfontaine.nl,
www.nachtvandeziel.nl

Van 8 tot 12 augustus fietsten
zestien deelnemers uit vier verbroederingsgemeenten zonder
problemen 550 kilometer tussen
Wépion-sur-Meuse in Wallonië en
La Charité-sur-Loire in Frankrijk.
Het betrof elf Oostduinkerkenaars, drie Biedenkopfers, een
Wepionees en een Charitois! Vertrokken in Wépion, fietsten ze via
Sedan, Reims, Troyes en Auxerre
naar La Charité waar ze door
het lokale jumelagecomité zeer
goed onthaald werden. Op vrijdag 13 augustus fietsten ze ook
een lokale tocht van 80 kilometer,
heen en terug naar Sancerre.

Agenda
doorlopend
14 oktober
tot 11 november
elke donderdag 19 - 22 u

EHBO cursus
Rode Kruis Vlaanderen
’t Oud Schooltje, Koksijde-dorp,
Kerkstraat /  Info & inschrijvingen / Marc
Vandermeiren, voorzitter Rode kruis,
T 0475 82 59 40of Patrick Sercu
(verantwoordelijke hulpdiensten),
T 0475 95 95 11 of via pasayo@skynet.be

Oktober 2010
t.e.m. mei 2011
Vrouwencirkel
Ontmoet 1 x per maand jezelf en
anderen in de veilige en helende ruimte
van een vrouwencirkelcirkel
Bijeenkomsten / 8 dinsdagen / 12 okt,
9 nov, 7 dec, 11 jan, 8 febr, 1 maart,
5 april en 3 mei van 13.45 - 16 u / Of
8 donderdagen / 14 okt, 18 nov, 9 dec,
13 jan, 10 febr, 3 maart, 7 april en 5 mei
van 19.45 - 22 u
Duinparklaan 33 / Oostduinkerke /
Info en inschrijvingen /
Reinhilde Verheyen, T 058 51 05 78,
T 0475 37 77 22,
verheyenreini@hotmail.com

OKTOBER
01 vrijdag
Nicolas Kummert – Voices
(JazzLab Series) Chanson,
pop en Jazz 20u

Vrije rondleiding in het Nederlands (duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum ten Duinen 1138

04 maandag

Info c.c. CasinoKoksijde

Feestelijke BBQ 12u

02 zaterdag

Koksijde, ’t Oud schooltje / Info en organisatie
Neos Koksijde, Jeannine Nowé, T 058 51 33 01
en Judith Ranson, T 058 51 40 60

Open Museumdag:
museum en expo gratis
toegankelijk 14-18u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Geleide wandeling in natuurreservaat Doornpanne met
aandacht voor fauna en flora

06 woensdag
Causerie: betovering en onttovering 14.30u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan /
Info / Hedwig Donceel, T 058 51 75 43 /
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde /
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

14u

Film ‘The Ghost Writer’ 20 u

Oostduinkerke, Bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2 / Info Bezoekerscentrum Doornpanne, T 058 53 38 33,
www.iwva.be

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

3de bierfestival 11-22u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /
Info dienst Toerisme

07 donderdag
Lezing door
prof. Dr. Joeri van Mierlo 14.30u

Kooklessen voor mannen

Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2 /
Info Bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

Koksijde-aan-Zee, c.c. Casino, W. Elsschotzaal – boven Bibliotheek / Hoe groen zijn
onze voertuigen? / Vakgroep elektrotechniek-energietechniek (VUB)
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org.: UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be / Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Fast Forward vzw, dossier Ronald
Akkerman / Org. VOC

Sint-Idesbald, ’t Reigersnest / 19 uur
Info en inschrijvingen / Gezinsbond
Koksijde, Ronald Desmedt, T 058 51 41 39

Lisbeth Gruwez/Voetvolk –
HeroNeroZero - Danstheater

09 zaterdag

5 - 12 - 19 - 26 oktober
en 9 november

Stormfeesten. Optreden
straatmuzikanten, voorstel
ling straattheater, aansluitend
receptie 14.30u en 15.30u

20u

3 – 10 – 17
24 – 31 oktober,
7 – 14 – 28 november
en 5 december
Yoga-lessen o.l.v.
Sigrid Rondelez
Sint-Idesbald, ’t Reigersnest / 19 uur
Info en inschrijvingen / Gezinsbond
Koksijde, Ronald Desmedt, T 058 51 41 39

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal /
Info dienst Toerisme

Wurre Wurre –
Broekvent Internationale
visuele comedy 20.30u

Oostduinkerke-dorp, het Bedrijf, Leopold IILaan9a / Info c.c. Casino en Het bedrijf

03 zondag
Stormfeesten, visbuffet 12-14u
(enkel mits reservatie, kaarten te
bekomen bij dienst Toerisme)
Optreden straatmuzikanten 14.30u
Voorstelling straattheater 15.30u
Aansluitend receptie
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk centrum
Info / dienst Toerisme – zie Tij-dingen blz 37

29ste editie boekenbeurs
Oostduinkerke
10.30 – 11.30: workshop voor
kinderen van 5 – 10 jaar 10-19u
Oostduinkerke, Witte Burg / Info Vrije Basisschool Oostduinkerke, T 058 51 55 72 –
zie Tij-dingen blz 16

Bloemenhulde n.a.v. dag van
de Luchtmacht 10.30u
Koksijde, Vliegeniersmonument /
Info dienst Toerisme

Slotfeest van 10 tot 10: ‘Eind
goed al goed’: een feest voor
de trouwe en vaste gebruikers
van de bib. 10-13 u en 14-17 u
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek /
Info Bibliotheek Koksijde

Vernieuwd Gents volkstoneel/
De Vis Volkstoneel 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

10 zondag
29ste editie boekenbeurs
Oostduinkerke
10.30 – 11.30: workshop voor
kinderen van 5 – 10 jaar 10-18u
Oostduinkerke, Witte Burg / Info Vrije Basisschool Oostduinkerke, T 058 51 55 72 –
zie Tij-dingen blz 16

Vrije rondleiding in het Nederlands (duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum ten Duinen 1138

13 woensdag
Viering 25-jarig bestaan
Vlaamse Seniorenclub
(VVVG) Koksijde 12u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan /
Info Hedwig Donceel T 058 51 75 43
Org. Vlaamse seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘Invictus’ 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

15 vrijdag
Voordracht ‘allen die willen
naar Island gaan…’ 19u

Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum /
Info Nat. Visserijmuseum, T 058 51 24 68,
info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be

Kaas- en wijnavond 19.30u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal / Deelname:
€ 13, kinderen: € 6 / Info en organisatie
Vrouwenstemmen, info@vlaamsevrouwen.
org, www.vlaamsevrouwen.org
Inschrijvingen / Rita Gantois, T 058 51 20 55
of Greta Leye, leyegreta@hotmail.com,
Erna Delancker, erna.delancker@telenet.be,
Gerda Van den Steen,
gerdavandensteen@telenet.be,
Els Leye, els.leye@skynet.be

16 zaterdag
Verwendag voor de
bezoekers van de bib met
een lekkere kop koffie
Interactieve lezing,
verrassende ontmoeting met
‘Face-boek’ en andere
Twitters: digitale vriendschap-

pen op het internet 14.30-16u

20 woensdag

Toeristen en streekproducten
beurs 10.30-18 u

Bespreking van het boek ‘Zolang er leven is’ van Renate
Dorrestein 14.30 u

Koksijde, Bibliotheek /
Info Bibliotheek Koksijde

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Info Dienst
Toerisme – zie Tij-dingen blz 39

Leesclub / Info Hedwig Donceel, t 058 51 75 43
Org. Vlaamse Seniorenclub KOKSIJDE
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Dag/weekend van de
Koksijdse musea musea gratis

Film ‘Nothing Personal’ 20u

toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan / Info
Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Geleide paddenstoelen
wandeling 14u

Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2 / Info bezoekerscentrum Doornpanne, T 058 53 33

17 zondag
Toeristen en streekproducten
beurs 10.30-17 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info Dienst Toerisme – zie Tij-dingen blz 39

Vrije rondleiding in het Nederlands (duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum ten Duinen 1138

Geleide wandeling ‘enkele
jaren later in de Noordduinen… kom méér te weten
over de Noordduinen en haar
omgeving’ 14.15u
Koksijde-aan-Zee, J. Van Buggenhoutlaan,
Zuid-Abdijmolen / Organisatie Dienst
Toerisme

Dag/weekend van de
Koksijdse musea musea gratis

toegankelijk

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info dienst Toerisme

18 maandag
Causerie: ‘de nieuwe senioren’
Koksijde-dorp, ’t Oud schooltje / Door trendwatcher Herman Konings / Info en organisatie
neos Koksijde, Jeannine Nowé, T 058 51 33 01
of Judith Ranson, T 058 51 40 60

19 dinsdag
Herfstfeest 14u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg / Info
SOW Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 65 00
Inschrijven bij Nelly Mahieu, Schepensstraat 8,
deelname € 5

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

Voordracht: ‘vergeten groenten’ door Winfred van Killegem
20u

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat /
Inkom leden gezinsbond: € 7, € 10 niet leden
Info Lena Proot, T 058 51 51 37 of jacques.
proot@skynet.be

21 donderdag
Discussienamiddag:
‘jeugdcriminaliteit…,
door Mia Reynaert 14.30u
Koksijde, Bibliotheek, W. Elsschotzaal /
Ingang: € 2,50, koffie inbegrepen, iedereen
welkom / Organisatie: A. Vermeylenfonds,
T 0497 90 52 12

22 vrijdag
Vers geperst: het grote
Davidsfonds Boekenpakket 15u
Oostduinkerke, Witte Burg / Het boekenpakket 2010-2011 van het Davidsfonds ligt ter
inzage

Causerie en degustatie van
de 7 trappistenbieren 15u
‘In het spoor van de trappisten’,
John Verbraeken / Info Davidsfonds
Oostduinkerke-Wulpen, T 05851 49 20,
oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net,
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

Quizavond ‘verdraai de
wereld’ 19.30u

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje / Inschrijvingen bij Freddy Vanlerberghe, T 058 51
66 51, freddyvanlerberghe@hotmail.com /
Org. KWB Koksijde-Oostduinkerke,info: Frans
Derycke, T 058 51 14 08, derycke.dewaele@
skynet.be

Manmanman/aap 20.u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Muzikale
humor / Info c.c. CasinoKoksijde

23 zaterdag
The bony king of nowhere
Intimistische folk 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

Duo Zeitgeist - Liederen van
het Berlijnse cabaret met
pikante toets 20.30u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, leopold
II-Laan 9a / Info c.c. CasinoKoksijde en Het
Bedrijf

24 zondag
Martin Valcke & Emile
Verstraeten - Klassiek meets
jazz met vocale uitschieters 11u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, Leopold IILaan 9a / Info: c.c. CasinoKoksijde & Het bedrijf

Geleide wandeling in Ter Yde,
Hannecartbos 14u
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel /
Info VBNC De nachtegaal, T 058 42 21 15

Vrije rondleiding in het Nederlands (duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum ten Duinen 1138

25 maandag
Het leven en het werk van
Eugeen Van Mieghem 20u
Oostduinkerke, Witte burg / Lezing met beeldmateriaal door EZrwin Joos i.s.m. vtbKultuur
Toegang € 5/ € 4 voor leden Df en vtbKultuur
Info & organisatie: Davidsfonds OostduinkerkeWulpen / T 058 51 49 20,
Oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net,
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be
Op zaterdag 30 oktober is er mogelijkheid om
een bezoekje te brengen aan het Eugeen Van
Mieghem museum en kathedraal of Rockoxhuis in Antwerpen. Meer info bij Lieve en Pierre,
T 058 23 70 39. / Eveneens organisatie van
Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen

27 woensdag

Herfstconcert Rotary
International 20u

Film ‘Vincere’ 20u

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
kerkplein 2 / Info: American in Paris, Gitaarconcerto d’Aranjuez, Gabriëls Oboe, The Music of
Astor Piazzolla, Vlaams-Brabants Symphonie
orkest met solisten, Dirigent Rik Ghesquière
Kaarten bij dienst toerisme, VVK € 25, ADD € 30

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info c.c. CasinoKoksijde

28 donderdag
Bloemschikken 13.30u
Koksijde-aan-Zee, Tulpenlaan 41, parochiaal
centrum / Leden Gezinsbond: € 7,
niet-leden: € 10 / Info Gerda Van den Steen,
gerdavandensteen@telenet.be

Axelle Red 13.30u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Org. Pieken Wulfhumor

29 vrijdag
Gespreksnamiddag, thema
‘Mijn ervaring als rechter’ door
gewezen rechter Michel Handschoewerker 14.30u
Oostduinkerke, Witte Burg / Gratis inkom.
Graag inschrijven bij Nelly Mahieu, Schepensstraat 8 / Info: Roger Billiet, T 058 51 65 00

Lazarus/Oblomow
(A. Gontsjarow) - Theater 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Info: dienst
Toerisme

31 zondag
Whisky & Spirit Festival 13-18u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Honderden
whisky’s en spirits te proeven - Masterclasses
Info & tickets: www.spiritsofthesea.be,
T 058 52 17 53, T 0475 47 24 36 – zie Tij-dingen blz 39

Klassiek op zondag Roel Dieltiens/
300 jaar Cellomuziek
in 80 minuten 11u
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12 / Info c.c. Casinokoksijde

Vrije rondleiding in het Nederlands (duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
Info Abdijmuseum ten Duinen 1138

Tentoonstellingen
Vraag de gratis brochure:

30 zaterdag
Whisky & Spirit Festival 13-21u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Honderden
whisky’s en spirits te proeven - Masterclasses
Info & tickets: www.spiritsofthesea.be,
T 058 52 17 53, T 0475 47 24 36 – zie Tij-dingen blz 39

Nacht van de ziel 21.30 – 00.15u
Oostduinkerke-dorp, kerkhof, A. Geryllaan
Info: DIS, Fien Leerman

Koksijde 2010
TENTOONSTELLINGEN
Alle activiteiten
HALLOWEEN:
ZIE TIJ-DINGEN BLZ 43

LEGENDE

Info: Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
T 058 53 39 50,
tenduinen@koksijde.be
www.tenduinen.be

Info & tickets:
c.c. CasinoKoksijde
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 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be
www.hetbedrijf.be

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke
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Racing Genk
KVV Coxyde
KVV
1934

16e finale Beker van België - voetbal
Woensdag 27 oktober 2010
20 u. - Cristal Arena

Ga mee met supportersbussen!
Busreis + wedstrijd: 15 euro
Vertrek: 16 u. – parking Hoge Bekkerzwembad, Pylyserlaan
Terug in Koksijde : rond 01.30 u.
Info en inschrijvingen: kijk binnenin bl. 29 of via www.kvvc.be

