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Ria Kinoo uit Sint-Idesbald is de gelukkige winnaar van de fotoprijs sep-
tember. Ria fotografeerde een eenzame garnaalkruwer in een decor om 
Vincent Van Gogh jaloers te maken: de centrale dappere man sleept 
onder een kobaltblauwe hemel zijn net door het blauwgroene water, hier 
en daar verkwikt met wat wit van schuim, meeuw en avondnevel.  
Een palet dat dus een verdiende prijs oplevert.

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 10 oktober.  
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u auto matisch 
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 bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

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

Eindredactie:
Ilse Chamon

Hoofdredactie:
Jan Huyghe

Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)

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

Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr.  
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde,  dienst Communicatie, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen - 
september tot december 2011”

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.

DOE MEE 
EN WIN

Boek Kunstenaars

aan de Westkust

Getijden oktober
dag hoogwater laagwater

za 1 03.57 en 16.17 10.52 en 23.18
zo 2 04.45 en 17.07 11.37
ma 3 05.39 en 18.06 00.04 en 12.26
di 4 06.45 en 19.17 00.56 en 13.24
wo 5 07.56 en 20.32 01.57 en 14.33
do 6 09.12 en 21.58 03.07 en 15.52
vr 7 10.35 en 23.17 04.37 en 17.22
za 8 11.38 06.00 en 18.24
zo 9 00.08 en 12.22 06.51 en 19.09
ma 10 00.48 en 12.59 07.30 en 19.47
di 11 01.21 en 13.32 08.03 en 20.21
wo 12 01.54 en 14.04 08.34 en 20.52
do 13 02.26 en 14.36 09.03 en 21.21
vr 14 02.56 en 15.05 09.31 en 21.49
za 15 03.23 en 15.33 10.00 en 22.18
zo 16 03.49 en 16.02 10.30 en 22.48
ma 17 04.18 en 16.36 11.02 en 23.31
di 18 04.53 en 17.15 11.38 en 23.59
wo 19 05.35 en 18.04 12.22
do 20 06.29 en 19.17 00.53 en 13.39
vr 21 08.04 en 20.52 02.19 en 15.03
za 22 09.28 en 22.05 03.32 en 16.11
zo 23 10.33 en 23.05 04.39 en 17.19
ma 24 11.27 en 23.56 05.47 en 18.22
di 25 12.14 06.46 en 19.14
wo 26 00.41 en 12.59 07.36 en 20.01
do 27 01.25 en 13.43 08.21 en 20.46
vr 28 02.09 en 14.28 09.06 en 21.30
za 29 02.54 en 15.14 09.50 en 22.14
zo 30 02.40 en 15.02 09.35 en 21.59
ma 31 03.29 en 15.53 10.21 en 22.45
Referentieplaats is Nieuwpoort.

Tot 29 okt. in zomertijd, vanaf 30 okt. in wintertijd.

Foto van de maand



Colloquium  
en topstukken
In het abdijmuseum Ten Duinen 
blazen historici en geografen 
van 12 tot 14 oktober appel voor 
een internationaal colloquium. 
Bent u een geschiedenisfreak? 
Bezoek dan de tentoonstelling met 
topstukken uit de middeleeuwse 
Duinenabdij!
 

13 en 31
Navigo, vesche vis  
en nieuwe liefde
Het Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke heeft een 
nieuwe hoofdnaam: NAVIGO. 
Ik vaar! Vissersvrouwen vaarden 
niet, maar verlangden naar de 
terugkeer van hun mannen. 
Daarover boeiend toneel, 
rechtstreeks uit het schuimend 
zilte sop van 11 tot 13 november! 

13 en 36
Onze Nepalese Nathalie…
Nathalie Meskens, heldin van 
de telenovelle David, heeft een 
groot hart. Met de organisatie 
Cunina maakte ze een prachtige 
film over Nepalese bergkinderen. 
Hoe ook zij dromen van goeie 
scholen en een mooie toekomst. 
Met steun van onze gemeente. 
Premiere op vrijdag 7 oktober!

32
Halloween… Brrrr..!

Alle hens aan dek voor Halloween 
van 28 oktober tot 5 november. 
Zelfs de dappersten onder ons 
zullen sidderen en beven als een 
riet. Zeker in de Haunted Mansion, 
het grootste spookhuis van Europa, 
zes dagen op de parking van de 
Kerkepannezaal…

35

En verder:

Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad 4

De burgemeester aan het woord 5

Cultuur

Vier laureaten voor de  
architectuurprijs 2011 6 en 7
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twee eeuwen verkiezingen 11
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brengen kopernetten en 
vervangen van 32 arma-
turen. Raming 68.355 euro.
Keuken - In de buiten-
schoolse kinderopvang 
Speeldune (Sint-Idesbald) 
wordt een nieuwe keuken 
geplaatst. Nodig op het 
vlak van functionaliteit, 
maar ook om hygiënische 
redenen. Raming 8.500 
euro. Unaniem.

Varia
Voetbalaccommodatie 
– In de zitting van 3 
augustus 2009 kende 
de raad unaniem een 
investeringstoelage van 
1.500.000 euro toe aan de 
voetbalvereniging KVVC 
voor de afbraak van de 
zittribune, de oprichting 
van een nieuwe zittribune 
en de aanleg van een 
semi-kunststof voetbal-
veld. Nu is gebleken dat 
ook de verlichting aan 

Aankopen
Mobiele laptopklas – 
Voor de Westhoekaca-
demie is de aankoop van 
een mobiele laptopklas 
noodzakelijk gezien het 
groeiend aantal cur-
sisten. Omdat gewerkt 
wordt met zeer zware 
programma’s (o.a. voor 
animatiefilms) dienen 
zeer krachtige toestellen 
gekocht. Raming 15.000 
euro. Unaniem.
Halfzware autopomp – 
Voor de brandweerpost 
Koksijde wordt een nieu-
we halfzware autopomp 
aangekocht. De huidige 
dateert van 1984 en ver-
toont veel slijtage, waar-
door de hedendaagse 
3D-blustechnieken niet 
kunnen toegepast wor-
den. Raming 265.000 euro. 
Unaniem.

Projecten
Openbare verlichting – 
De raad keurde unaniem 
een aantal dossiers goed. 
Een overzicht.
a) Abdijstraat: het OV-
net gaat uit esthetisch 
oogpunt ondergronds en 
er worden 13 OV-palen 
vervangen in het kader 
van quickscan (vervan-
gen van kwikdamplam-
pen). Raming 56.877 euro.
b) Bosquetiastraat e.a.: 
Ter gelegenheid van de 
weg- en rioleringswerken 
in de Bosquetiastraat en 
Vlaanderenstraat worden 
de bovengrondse netten 
ondergronds gebracht. 
De bestaande armaturen 
worden gesloopt en er 
komt nieuwe openbare 

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 te
genstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

LIVEOP INTERNET!VOLG DE ZITTINGEN LIVE OP INTERNETVIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE ZITTINGEN OP DEZELFDE SITE!

verlichting (quickscan). 
Raming: 39.573 euro.
c) IJslandvaardersstraat: 
het bovengronds koper-
net gaat ondergronds. 
Vervangen kwikdamp-
lampen door zuinige lam-
pen, inclusief armatuur/
paal. Raming 22.568 euro.
d) Jan Van Looylaan: 
vervangen OV in kader 
van quickscan. Bestaande 
verlichting is ontoereikend 
voor deze verbindings-
weg. Raming 72.609 euro
e) Labeurhoek: op ver-
zoek van aangelanden 
verwijderen bovengronds 
net waarvan de palen op 
landbouwgrond staan. 
Op de hoeken worden 
nieuwe armaturen voor-
zien. Raming 27.537 euro.
f) Maurice Renardlaan 
e.a.: zijnde Pieter Pour-
busstraat, Tennislaan, 
Berthastraat en Rese-
daslaan. Ondergronds 

vernieuwing toe is en dat 
er geopteerd wordt voor 
een full-kunststof voetbal-
veld. Daarom wordt de 
investeringstoelage tot 
2.000.000 euro verhoogd. 
De CD&V-raadsleden 
Henri en Sophie Dewulf 
onthielden zich.
Presentiegeld – Vanaf 1 
september wordt het ge-
indexeerd presentiegeld 
voor gemeenteraadsle-
den verhoogd van 175 
euro (sedert 19 januari 
2007) naar 193,22 euro 
per bijgewoonde raads-
vergadering. Unaniem.
Brandweer – Bij de post 
Koksijde, wordt een 
vacante plaats van 
sergeant-vrijwilliger open 
verklaard, te begeven bij 
bevordering. Bij de post 
Oostduinkerke is sergeant 
Danny Durivault bevor-
derd tot 1ste sergeant.



voor het volledige Bachten de 
Kupe-archief. Dat is enorm groot en 
moet dus eerst professioneel geïn-
ventariseerd, geklasseerd en ontslo-
ten worden. We kunnen nog geen 
datum vooropstellen. Het is immers 
een heuse uitdaging waarvoor de 
gemeente een gespecialiseerde 
kracht zal aanwerven.”

T-d: “Iets anders. Hoe vorderen 
de werken voor de aanleg van 
de rotonde Wulpenbrug?”
Burgemeester: “Bouwheer van dit 
project is het agentschap Wegen 
en Verkeer van het Vlaamse ge-
west. De aanleg zit op schema, 
alhoewel de planning nogal krap 
is. Momenteel is het volledig kruis-
punt afgesloten omdat geopteerd 
wordt voor de korte pijn. De ro-
tonde moet immers klaar zijn op 
uiterlijk 1 december. Afhankelijk van 
het weer zal dit reeds met toplaag 
in asfalt zijn. We vragen dus wat be-
grip voor het verkeer dat naar Wul-
pen en Oostduinkerke moet. Op de 
autosnelweg wordt aangeduid dat 

T-d: “Na de verhuis van de OCMW-
diensten naar het nieuwe Sociaal 
Huis op het Marktplein heeft het 
oud-gemeentehuis van Oostduin-
kerke al een nieuwe bestemming?
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Inderdaad. Het oud-
gemeentehuis is nu erfgoedhuis. 
Alle activiteiten die met erfgoed 
verwant zijn, worden daar onder-
gebracht. Dat zijn bv. de Unesco-
werking en de bovengemeentelijke 
5-art-werking. Dat is ook de West-
kustafdeling van de Vlaamse Ver-
eniging voor Familiekunde waarvan 
onze gemeentesecretaris Joeri Ste-
kelorum voorzitter is. De VVF heeft 
een belangrijk archief, o.m. een 
ruime bibliotheek en liefst een half 
miljoen digitale rouwprentjes..!”

T-d: “Een belangrijke aanwinst is 
het archief van de Heemkundige 
Kring Bachten de Kupe?”
Burgemeester: “Ja! Met voorzitter 
Marcel Messiaen van de Bachten 
de Kupekring heeft ons gemeente-
bestuur een overeenkomst bereikt 
om hun archieven voor een perio-
de van 27 jaar van Izenberge naar 
het erfgoedhuis in Oostduinkerke 
over te brengen. Een echt kroon-
juweel! De verhuis is druk bezig en 
was, gelet op de slechte bewaar-
omstandigheden, dringend. Het 
gaat om een bijzonder rijk archief 
want de pioniers van die heem-
kundige kring, -behalve aan Mar-
cel Messiaen zelf denk ik aan o.a. 
Albert Dawyndt, Antoon Lava, Bert 
Bijnens, pastoor Louis Vanheule van 
Izenberge, enz.-, hebben ontzaglijke 
verzamelingen bijeengebracht. Die 
handelen over vele aspecten van 
onze boeiende streekgeschiedenis, 
bv. ook over de visserij. Ons erf-
goedhuis krijgt dus meteen streek-
allures, wat nogmaals de centrale 
rol die Koksijde speelt, bevestigt!”

T-d: “Het erfgoedhuis wordt  
openbaar toegankelijk?”
Burgemeester: “Ja, tegen het 
einde van het jaar, maar nog niet 

De burgemeester aan het woord
Het voormalig gemeentehuis van Oostduinkerke heeft een nieuwe bestemming: erfgoedhuis! Daar heeft inmid
dels ook het indrukwekkend archief van de Heemkundige Kring Bachten de Kupe nieuw onderdak gevonden. 
In Wulpen wordt in snel tempo voortgewerkt aan de aanleg van de nieuwe verkeersrotonde Wulpenbrug. Dat 
zijn de twee hoofditems waarover burgemeester Marc Vanden Bussche het heeft in zijn maandelijks praatje.

men moet afrijden in Nieuwpoort 
of Veurne. Later willen we op de 
rotonde een kunstwerk plaatsen.”

T-d: “En het fietspad langs de 
Toekomstlaan?”
Burgemeester: “Hier is de gemeente 
bouwheer, met belangrijke subsidies 
van de Vlaamse overheid. Normaliter 
werd nog in september het asfalt 
gegoten. Ter hoogte van de Wulpen-
dammestraat komt er een middenei-
land zodat de fietsers er gemakkelijk 
de Toekomstlaan kunnen dwarsen. 
Maar aangezien het fietspad aan-
sluit op de nieuwe rotonde, kan het 
maar gebruikt worden als ook de 
rotonde toegankelijk is.”

T-d: “Nog een afsluitertje?”
Burgemeester: “Bij het verschijnen 
van dit nummer op 1 oktober is 
het WK Cyclocross nog precies 120 
dagen ver. Nog vier maanden. Da’s 
niet lang meer want de tijd vliegt! 
Het wordt een nooit geziene hoog-
dag voor Koksijde en de regio, daar 
ben ik zeker van!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke kreeg een 
nieuwe bestemming als erfgoedhuis. Alle activiteiten die verwant zijn met erfgoed, worden er 
ondergebracht.”



Laureaten Architectuurprijzen 2011
De architectuurprijzen 2011 van de gemeente Koksijde werden op maandag 5 september toegekend aan de 
eengezinswoning Schildknaapstraat 5 in Koksijde, aan de nieuwbouw meergezinswoningen Herman Teirlinck
laan 4 in Koksijde, aan een anonieme kandidaat in de categorie vernieuwbouw, en aan het project Strand
laan 268 in de categorie handel. De laureaten krijgen telkens een cheque ter waarde van 1.000 euro en een 
bordje om aan de gevel van het betrokken pand te hangen.

De architectuurprijs Koksijde wordt 
voor de vijfde maal toegekend 
aan waardevolle architecturale 
projecten die een meerwaarde 
betekenen voor onze kustge-
meente. Met deze prijzen wensen 
de gemeentelijke commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO) en 
het gemeentebestuur kwalitatieve, 
vernieuwende en beeldbepalende 
architectuur als goeie voorbeelden 
in de kijker zetten. Op deze manier 
worden bouwheren en architecten 
aangespoord om creatief te zijn 
en mee te werken aan de opbouw 
van een kwalitatieve leefomgeving.

Jury
De ingediende projecten waren 
van een hoog niveau, de leden 
van de jury hadden het dus niet 
makkelijk bij het beoordelen en zijn 
daarom alle projecten ter plaatse 
gaan bekijken. Op basis van de 
plaatsbezoeken kwam de jury in 
de meeste categorieën tot een 
unaniem oordeel.
Juryleden waren: Ives Feys (Geco-
ro), Denis Declerck (Gecoro), Anne-

lies Geldhof (Gecoro), schepen Dirk 
Dawyndt van Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw, schepen Stépha-
nie Anseeuw van Patrimonium, ste-
denbouwkundig ambtenaar Leen 
Declerck, afdelingshoofd Vrije Tijd 
en Cultuur Ann Sofie Beun, Carlos 
Vanden Bussche (vertegenwoordi-
ger handelaarsbond Sint-Idesbald), 

Marc Speecke (Plantec) en An 
Cnockaert (Bureau Cnockaert).

Nieuwbouw ééngezinswoning
In deze categorie werden er 9 kan-
didaturen ingediend. De jury koos 
voor de woning in de Schildknaap-
straat 5. Hier zijn bouwheren Pepijn 
Raeymaekers en Eveline Warreyn, 

De ceremoniële foto van de winnaars, 
in gezelschap van burgemeester, schepenen, raadsleden en leden van de Gecoro.

Categorie Nieuwbouw ééngezinswoning: 
project in de Schildknaapstraat.



en architect Janis Filieux erin geslaagd om van de 
beperkingen van het perceel een deugd te maken. 
Ze vonden een creatieve oplossing op een vrij kleine 
oppervlakte met onregelmatige vorm en bovendien 
nogal wat niveauverschil. Daarnaast lijkt het ontwerp 
qua vormgeving op geen enkel andere woning in de 
omgeving, maar toch is het wonderwel in het straat-
beeld geïntegreerd.

Nieuwbouw meergezinswoningen
De jury zag zich verplicht over te gaan tot de stem-
ming om uiteindelijk een winnend project onder de 
7 ingediende aan te duiden. Dat zegt veel over de 
kwaliteit van de kandidaturen. Uiteindelijk kwam het 
project Herman Teirlincklaan 4 van bouwheer Rietveld 
Projects en architect Luc Vandewynckel als winnaar 
uit de bus. Kenmerkend zijn de rust die het project in 
de omgeving uitstraalt. Zowel het volumespel als het 
materiaalgebruik zijn eenvoudig, rustig en sober.  
De inplanting in een laagte ten opzichte van de  
omgevende gebouwen benadrukt dit nog. Nieuwbouw handel

In deze categorie was er maar één inschrijver: Strand-
laan 264 van bouwheer Rietveld Bouwprojecten en 
architectenburo Govaert & Vanhoutte. De construc-
tie is gebouwd op een hoekperceel van amper 6 m 
breed, maar wel 28 m diep. Dat is een moeilijke loca-
tie. De architecten hebben er op een eenvoudige 
manier op ingespeeld, niet alleen op het gelijkvloers 
maar ook naar de bovenverdiepingen en de dakvorm 
toe. De handelsruimte is helder, eenvoudig en sober 
en kan worden beschouwd als een transparante sok-
kel waarop het woonvolume is geplaatst. Het hele pro-
ject trekt de aandacht en betekent een meerwaarde 
voor de omgeving. Daarom kende de jury overtuigd 
ook deze prijs toe, ook al is de laureaat enige inzender 
in deze categorie.

Categorie Nieuwbouw meergezinswoningen: 
project Herman Teirlincklaan 4

Categorie Vernieuwbouw: 
project dat anoniem wenst te blijven

Categorie Nieuwbouw Handel: 
project Strandlaan 264.

Categorie Vernieuwbouw
Er werden 7 projecten ingediend, waarvan één van 
een bouwheer die anoniem wenst te blijven. Hij 
sleepte ook de prijs in de wacht. De jury motiveert zijn 
keuze als volgt: het was een van de enige projecten 
die het oorspronkelijke betrokken gebouw met een 
nieuwe uitbreiding kon combineren op dergelijke 
geïntegreerde manier zonder de identiteit van het 
oorspronkelijke gebouw te verliezen. De combinatie 
van oud en nieuw, geïntegreerd in het duinreliëf werd 
ronduit ingenieus genoemd. Architecten zijn Coussée 
en Goris.



Het gemeentebestuur en directies 
zijn ervan overtuigd dat een ge-
meenschappelijke aanpak in alle 
scholen een luizenplaag kan indij-
ken. Meteen wordt ook de taboe-
sfeer rond het thema doorbroken.

Aanpak op school
Door middel van een stripverhaal 
en leeropdrachten in de klas ma-
ken de leerlingen kennis met de 
“natkammethode”, een goedkope 
en efficiënte bestrijdingsmethode 
tegen luizen. 

Kriebelteam
Voor de screenings doen de scho-
len een beroep op een kriebel-
team van vrijwilligers, die behalve 
een onkostenvergoeding ook een 
korte opleiding krijgen Het ge-
meentebestuur van Koksijde onder-
steunt de financiële tussenkomst.
Info: 
de directie en de leerkrachten van 
de school van uw kind.

De kleuters en kinderen uit het eerste 
leerjaar worden nat gescreend, 

de andere kinderen droog.

Openbaar onderzoek ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan sportpark Oostduinkerke-west
Het ontwerpGRUP Sportpark Oostduinkerke– westelijk deel ligt momenteel en nog tot vrijdag 18 november 
2011 ter inzage aan het loket van de gemeentelijke dienst Stedenbouw.

Leen aan max. 2% voor energiebesparende maatregelen

2de luizenonderzoek in basisscholen
Onder impuls van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding Veurne (CLB) en met belangrijke financiële onder
steuning van ons gemeentebestuur, wordt in het Koksijdse basisonderwijs opnieuw de oorlog verklaard aan 
luizen. Van 3 tot 14 oktober loopt weer een massaal luizenonderzoek in alle basisscholen. 
Deze campagne werd voor het eerst vorig schooljaar gehouden en bewees zijn nut.

Het plangebied heeft betrekking 
op een deel van het sportpark in 
Oostduinkerke-dorp en voorziet 
een uitbreiding ervan in zuidelijke 
richting. Door de aanleg van het 
golfterrein Hof ter Hille ontstaat er 
immers een gebiedje van on-
geveer 2 à 3 ha dat volgens het 
gewestplan agrarisch gebied is, 
maar dat volledig door recreatie-
ve functies wordt ingesloten. Aan-
gezien er nood is aan uitbreiding 
van de sportvoorzieningen is een 
bestemmingswijziging van het 

ingesloten agrarisch gebied naar 
zone voor sport en recreatie een 
logische keuze. De focus voor deze 
bijkomende sport- en recreatie-
zone ligt op openlucht-sportvelden 
(vb. voetbalvelden). Het is dus niet 
de bedoeling om hier grootscha-
lige volumes bij te bouwen.
Het GRUP is door de gemeente-
raad op 16 augustus 2011 voorlopig 
vastgesteld, en wordt nu aan een 
openbaar onderzoek onderworpen 
van 19 september tot en met 18 
november 2011. In deze periode 

kan men tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis de plan-
nen inzien aan het loket van de 
dienst Stedenbouw, en opmerkin-
gen of bezwaren indienen. Deze 
moeten tegen ontvangstbewijs 
afgegeven worden aan het loket 
van de dienst Stedenbouw of 
aangetekend verstuurd worden 
naar Gemeentelijke commissie 
voor Ruimtelijke Ordening,  
p/a Gemeentebestuur Koksijde,  
dienst Stedenbouw, Zeelaan 303 
in 8670 Koksijde

Via het Fonds Ter Reductie van de 
Globale Energiekost (FRGE) bieden 
de Westhoekgemeenten de mo
gelijkheid om een erg goedkope 
lening aan te gaan om ener
giebesparende maatregelen te 
financieren zoals het plaatsen van 
dakisolatie, hoogrendementsglas, 
energiezuinige verwarmingsketel, 
zonneboiler enz.

De werken om energieverbruik te 
verminderen, vragen echter vaak 

serieuze investeringen. Niet iedereen 
beschikt over de financiële reserves 
om de investering uit te voeren. Daar 
willen de gemeenten van de West-
hoek iets aan doen.
U kan bij uw gemeente terecht voor 
een lening tot 10.000 euro met een 
max. interestvoet van 2% over een 
looptijd van maximaal 5 jaar. Boven-
dien zijn de interesten van de lening 
fiscaal aftrekbaar.
Iedereen kan een FRGE-lening krijgen 
voor de woning die hij/zij verhuurt of 

bewoont. De woning moet dienen 
als hoofdverblijfplaats en situeert 
zich in een van de 17 deelnemen-
de gemeenten in de Westhoek. Er is 
geen inkomensgrens maar wie het 
financieel moeilijk heeft, kan een 
beroep doen op extra ondersteu-
ning.
Info vanaf 15 oktober: 
Sandy Jansseune, Sociaal Huis, 
Ter Duinenlaan 34, Koksijde, 
T 058 53 43 10, 
info@sociaalhuiskoksijde.be



Officiële opening sociaal huis
Op donderdag 2 september opende het nieuwe sociaal huis aan de Ter Duinenlaan 34 officieel zijn deuren, 
na eerdere ingebruikneming op 30 juni. Voortaan kunnen alle inwoners van onze gemeente voor om het 
even welke vorm van sociale dienstverlening in dit nieuwe administratief centrum terecht. Het sociaal huis telt 
meerdere pijlers: de opdrachten van het eigenlijke OCMW, de thuiszorgdiensten, de sociale dienst van het 
gemeentebestuur en het servicepunt van de werkwinkel.

Het spiksplinternieuw sociaal huis is gelegen in het hartje van Koksijde, in de vernieuwde omgeving met de heraan-
gelegde Ter Duinenlaan en het Marktplein, meer bepaald op de hoek van de Ter Duinenlaan en de Begonialaan. 
Met deze locatie werd gekozen voor de uitbouw van een sociale cluster rond het Marktplein: met de serviceflats 
Maartenoom, het woonzorgcentrum Dunecluze en sociaal huis zelf.

kunnen doen.
Het volledige gebouw is toegankelijk 
voor andersvaliden en er is voldoen-
de parkeerruimte.

Missie
Het sociaal huis is het eerste aan-
spreekpunt voor alle vragen omtrent 
welzijn. Het is een laagdrempelig 
huis waar elke Koksijdenaar welkom 
is. De sociale wegwijzer bij uitstek! 
Elke dag staat een enthousiast team 
klaar om u wegwijs te maken in het 
sociale netwerk van informatie en 
zorg op maat.
De dienstverlening waaiert heel 
breed open: thuiszorg, advies over 
uw rechten en sociale voordelen, 
pensioenaanvragen, financiële 
steunverlening, tewerkstelling, her-
scholing en opleiding, het woonlo-
ket, premies, opladen van budget-
meter enz.

Fiche
Nieuwe openingsuren:  
maandag -vrijdag: 
9 -12 u. en 13.30 - 16 u. of na afspraak
Info: sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 
T 058 53 43 10, 
info@sociaalhuiskoksijde.be, 
www.sociaalhuiskoksijde.be

Opendeur op 
zaterdag 8 oktober

Het nieuwe sociaal huis houdt 
opendeur op zaterdag 8 
oktober van 14 tot 17 u. Alle 
Koksijdse inwoners zijn er van 
harte welkom. Men kan er 
uitgebreid kennis maken met de 
werking en dienstverlening van 
het sociaal huis. Elke bezoeker 
krijgt een consumptiebonnetje 
en er is kinderanimatie voorzien.

OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie knipte het openingslint onder goedkeurend oog van burgemeester Marc Vanden 
Bussche, OCMW-secretaris Pascale Feys, schepenen en prominenten. Linthoudertjes waren Vital Dawyndt, kleinzoon van de 
OCMW-voorzitter en Charlotte Paelinck, dochter van de OCMW-secretaris.

Indeling
Het nieuwe sociaal huis werd een 
modern en strak gebouw met 3 
verdiepingen:
-  de kelderverdieping
-  de begane grond met o.a. ont-

vangstbalie, wachtzaal, spreekka-
mers, gemeenschapszaal, diensten 
Algemeen Welzijnswerk en Schuld-
hulpverlening

-  de 1ste verdieping met de dien-
sten Thuiszorg, Sociale Zaken 
Gemeentebestuur en Werkwinkel, 
de administratie en personeels-
dienst, vergaderzaal, raadzaal, 
de bureaus van voorzitter Greta 
Suber-Delie, secretaris Pascale 
Feys, ontvanger Rita Driesse en 
diensthoofden

De medewerkers werken in land-
schapskantoren. Cliënten zijn wel-
kom in spreekkamers waar ze in 
alle rust en ongestoord hun verhaal 



Zomerfietszoektocht Gordel rond
Koksijde lokte 385 deelnemers
De toeristische zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde van het feestcomité Koksijdedorp blikt met 385 
deelnemers (één meer dan vorig jaar), tevreden terug op deze organisatie waaraan meegewerkt werd door 
de VVV Koksijde, het Estaminet De Peerdevisscher en de VVV Veurne. De zoektocht liep over beide zomer
maanden juli en augustus.

Het gros van de deelnemers kwam 
uit West-Vlaanderen, nl. 245 waarvan 
150 uit eigen gemeente. De prijsuit-
reiking vond plaats op zaterdag 10 
september in de theaterzaal van c.c. 
CasinoKoksijde. Elke deelnemer die 
het antwoordformulier inleverde had 
prijs. Er konden maximaal 51 punten 
gescoord worden.
Algemeen winnaar werd Antoine 
Willaert uit Ardooie. Hij wint een fiets 
van Fietsen Jean. Verder tot de 10de 
plaats: 2. Monique Brulez uit Ardooie 
(bon 65 euro Hotelschool Ter Duinen) 
/ 3. José De Ruyck uit Oostrozebeke 
(bon 60 euro restaurant Clochard) 
/ 4. Roos More uit Koksijde (bon 55 
euro restaurant Silico) / 5. Daniël 
De Busschere uit Maldegem (bon 
50 euro restaurant ’t Blekkertje) / 
6. Sylvia Joets uit Koksijde (bon 45 
euro abonnement zwembad) / 7. 
Rudi Mus uit Koksijde (bond 45 euro 
abonnement zwembad) / 8. Noël 

Engels uit Beveren-Leie (bond 40 euro 
wellness Diva) / 9. Mireille Bentein uit 
Oostkamp (bon 40 euro Movie-Max) 
/ 10. Josianne Lambert uit Oostroze-
beke (bon 35 euro brouwerij Hout-
saeger).

Vacatures aan het 
gemeentebestuur in de kijker
Verscheidene vacatures werden vacant verklaard, waaronder de volgende met een specifiek profiel:

De volledige winnaarslijst is in te kijken 
in alle toerismekantoren van Koksijde. 
Wie niet aanwezig kon zijn, kan zijn 
prijs afhalen bij de dienst Toerisme 
van Koksijde-bad tot december, mits 
voorleggen van het kladblad.

De hoofdwinnaars en organisatoren van de zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde.

Voor de dienst Personeel & HR: 
voltijds psycholoog in contractueel dienstverband 

Voor de Buitenschoolse Kinderopvang: 
deeltijdse begeleiders kinderopvang in contractueel 
dienstverband voor de aanleg van een wervingsre-
serve voor toekomstige vacatures en voor de invul-
ling van vervangingscontracten

Voor het team Openbare Netheid: 
adjunct-teamverantwoordelijke in statutair dienstverband

Kandidaturen indienen tot donderdag 13 oktober 2011.

Voor de groendienst:
- voltijds teamverantwoordelijke Openbaar Groen in 

statutair dienstverband
- voltijds teamverantwoordelijke Bebloeming in 

statutair dienstverband voor de aanleg van een 
wervingsreserve

Kandidaturen indienen tot woensdag 26 oktober 2011.

Meer info op www.koksijde.be, doorklikken naar inwoner, bestuur en diensten, gemeentediensten, perso-
neelsdienst, vacatures bij het gemeentebestuur. U kan de volledige publicatie ook krijgen op de personeels-
dienst of telefonisch aanvragen op nummer 058 53 34 41.



Boek over twee eeuwen 
verkiezingen in Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen
Op 13 oktober, een jaar voor de Koksijdenaars opnieuw een gemeenteraad moeten kiezen, wordt om 19 u. 
in het gemeentehuis van Koksijde het boek Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, Oostduin-
kerke en Wulpen voorgesteld. Dat onderwerp wordt nog aangevuld met de biografieën van 380 lokale politici. 
Dat is het werk van oudjournalist Willy Moons, die voor de biografieën werd bijgestaan door Joeri Stekelorum, 
voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Westkust.

Gemeenten worden sinds Napoleon 
bestuurd door een gemeenteraad 
met burgemeester, schepenen 
en raadsleden. Ook voor Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen betekent 
dat enkele honderden personen die 
gedurende twee eeuwen (1795 tot 
heden) waakten over welvaart en 
welzijn van de medeburgers. Wie zijn 
deze mannen en vrouwen?

Familiezaak
Het antwoord op deze vraag staat 
voortaan gebundeld en beschreven 
in het boek dat op 13 oktober wordt 
voorgesteld en waarvoor oud-jour-
nalist Willy Moons meer dan een jaar 
archieven heeft uitgeplozen. Ach-
ter sommige van deze bestuurders 
zit een verhaal, anderen zijn bijna 
ongemerkt voorbijgeschoven. Allen 

worden zij terug tot leven gebracht. 
Bijzonder boeiend zijn de familiere-
laties zodat men mag zeggen dat 
lokale politiek al eeuwenlang een 
familiezaak is.

Biografieën
Dat laatste krijgt bijzondere aan-
dacht in het laatste deel van het 
boek waarin de biografieën van 380 
lokale mandatarissen van Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen worden 
geopend. Hierin wordt hun politieke 
loopbaan overlopen en staan er 
gegevens over geboorte, overlijden, 
huwelijk, beroep en familieverban-
den. Hiervoor leverde gemeentese-
cretaris Joeri Stekelorum, voorzitter 
van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde, afdeling Westkust, een 
belangrijke bijdrage zoals voorheen 

ook gebeurde met het boek over de 
afstamming van de burgemeesters 
van de Veurne-Westkust ’t Zit in de 
Familie. Ook daaruit blijkt dat familie-
relaties een belangrijke rol spelen in 
de lokale politiek.

Fiche
Boek Twee eeuwen gemeenteraads-
verkiezingen in Koksijde, Oostduin-
kerke, Wulpen; formaat: A4 gesloten 
(29,7 cm hoog, 21 cm breed); 300 
pagina’s, 500 illustraties zwart-wit. 
Uitgave in eigen beheer. Te bestellen 
mits overschrijving van 20 euro  
(+ eventueel 4 euro port of thuisleve-
ring) op rek. nr. 979-1642347-45 van 
auteur Willy Moons, Oude Zeedijk-
straat 1 in Wulpen,  
T 058 31 21 67, mobiel 0478 28 19 67, 
willy.moons@telenet.be.

Het schepencollege, raadsleden en politiepersoneel van Koksijde op een foto uit 1927. Vooraan zittend: schepen Carolus Boeve, 
burgemeester Gustaf Houtsaeger en schepen Constant Deramoudt. Achteraan staande de raadsleden (v.l.n.r.) Theophile Lycke, 
Achille Pattou, Joseph Rathé, Camille Suber, Hector Houbaert en secretaris Adolf Vandamme (1903-1995). De politieagenten zijn uiterst 
links Theodore Depotter (1895-1967), middenin Pieter Germonpré (1877-1946) en rechts politiecommissaris Gaston Segers (1889-1968) 
getrouwd met Irma Dewulf (°Ramskapelle, 1896), zuster van Firmin Dewulf. Uiterst rechts politieagent Julianus Calcoen (1894-1956).



Een boekenbeurs met traditie
De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organi
seert van vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober in zaal Witte Burg de 
30ste 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 gele
genheidswenskaarten.
Op vrijdag 7 oktober gaat de beurs om 18.30 u. van start met een 
lezing door jeugdauteur Marc De Bel. De vaak bekroonde jeugdauteur 
Marc De Bel schrijft spannende boeken voor kinderen op de basis-
school. Ze zitten vol actie, fantastische gebeurtenissen en slapstickach-
tige situaties. Zijn belangrijkste figuren zijn kinderen, dieren of Boeboeks 
(kleine groene wezentjes). De kinderen durven alles en hebben veel 
fantasie. Volwassenen zijn of bijzonder sympathiek of heel onsympa-
thiek. De boeken gaan soms wel over serieuze onderwerpen als milieu-
vervuiling en kindermishandeling, maar door de humor worden de 
ernst gerelativeerd. Zijn taalgebruik is speels en lijkt op dat van kinderen, 
waarbij hij niet bang is om schuttingtaal te gebruiken. Sommige boeken 
van zijn hand werden zelfs in het Chinees vertaald en verfilmd.
De beurs is open op zaterdag 8 en op zondag 9 oktober doorlopend 
van 10 tot 18 u. Gratis toegang.

4.601 bezoekers voor nieuw
erfgoedhuisje Nys-Vermoote
Sinds de officiële opening op 1 juli 2011 heeft Huisje NysVermoote gedurende de maanden juli en augustus 
welgeteld 4.601 bezoekers mogen ontvangen. We kunnen dus spreken van een groot succes! De laatste  
bezoeker van het seizoen, mevr. Jeanni Delcroix, kreeg een attentie.

Zowel gezinnen met kinderen, als 
liefhebbers van architectuur en 
erfgoed vonden hun weg naar 
Huisje Nys-Vermoote. De jongste 
bezoekers konden zich verdiepen 
in de wereld van Jommeke en Jef 
Nys via de interactieve quiz op het 
touchscreen, of tijdens het lezen 
van een strip. De bezoekers leer-
den bij over de geschiedenis van 
Koksijde en hoe het was om in een 
vissershuisje te leven. De liefhebbers 
konden achteraf nippen aan een 
vissersjenever…
Op 31 augustus werd de laatste 
bezoeker van dit seizoen, mevrouw 
Jeanni Delcroix uit de Salvialaan in 
Koksijde, in de bloemetjes gezet. Zij 
ontving het nieuwe boek Kunste-
naars aan de Westkust, uit handen 
van schepen van Cultuur Jan 
Loones.
Huisje Nys-Vermoote sluit nu even-
tjes de deuren, om weer open te 
gaan tijdens de schoolvakanties 
(volgens de uren van de gemeen-

telijke musea). Na afspraak kunnen 
groepen Huisje Nys-Vermoote bui-
ten de schoolvakanties ook bezoe-
ken met een gids.

Info: 
Sarah Verstaen, stafmedewerker 
Cultuur & Erfgoed, T 058 53 21 05 of 
sarah.verstaen@koksijde.be.

Mevrouw Jeanni Delcroix uit Koksijde was de laatste seizoensbezoekster van het Huisje  
Nys-Vermoote en kreeg een waardevol kunstboek uit handen van schepen van Cultuur  
Jan Loones en erfgoedstafmedewerkster Sarah Verstaen.

Jeugdauteur Marc De Bel leest leest de 
boekenbeurs in.



Visserijmuseum vaart internationaal
met nieuwe naam NAVIGO  
en nieuw logo!

Het letterwoord NAVIGO is in de 
eerste plaats een verwijzing naar 
het Nationaal Visserijmuseum Oost-
duinkerke, maar als Latijns woord 
betekent het ook “ik vaar”. Het staat 
symbool voor de dynamische koers 
die het museumteam wil varen naar 
het internationale platform van ma-
ritieme musea.
Zo stelt museumdirecteur Maja 
Wolny ons visserijmuseum voor op 
het tweejaarlijkse International Con-
gress of Maritime Museums (ICMM), 
van 10 tot 15 oktober in Washington 
DC, VS. Het ICMM verenigt wereld-
wijd meer dan 100 musea die met 
de zee verbonden zijn.
Het centrale thema van het congres 
is Maritieme Musea 2011: Verbinding 

James Bond op 5de internationaal  
colloquium in het Abdijmuseum…
Van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 oktober vindt in Koksijde het 5de internationaal colloquium van het Ab
dijmuseum Ten Duinen plaats. Drie dagen lang buigen internationaal gerenommeerde archeologen, geogra
fen en historici zich over volgend thema: Vorming van monastieke landschappen. Domeinbeheer door religi-
euze instellingen in Noordwest-Europa van de 12de tot de 18de eeuw. Ook James Bond zal er zijn…

met de toekomst waarbij ons mu-
seum als voorbeeld wordt getoond 
(en besproken) van een succesvolle 
transformatie van oud naar nieuw.
Het nieuwe NAVIGO-logo is bij-
zonder herkenbaar. Het logo, ge-
signeerd B.Ad uit Roeselare, sluit 
perfect aan bij het vorige, dat het 
vissersvaartuig OD.1 Martha een 
prominente plaats geeft.

Voortaan zijn ook de adressen  
www.navigomuseum.be en  
www.navigomuseum.com aan 
www.visserijmuseum.be gekoppeld.
Zowel het Nationaal Visserijmuseum 
als het Abdijmuseum Ten Duinen 
pakken in november uit met nieuwe, 
verjongende campagnebeelden.

Op 11 september lanceerde het Nationaal Visserijmuseum van Oostduin
kerke een nieuwe roepnaam die de grootse ambities van het museum 
weerspiegelt: NAVIGO! Bij de nieuwe naam horen een aangepast logo 
en nieuwe internetadressen. Diezelfde dag gaan ook de Franstalige, 
Duitstalige en Engelstalige deelsites van het Visserijmuseum online.

Uittreksel uit een middeleeuwse kaart. 
Linksonder ligt een partij “disch lant”,  
dus eigendom van de kerkdis… 

Het is evenwel niet Sean Con-
nery of Roger Moore die naar het 
congres komt, maar wel James 
Bond himself. Deze James Bond 
(Universiteit Oxford) is een eminente 
landschapshistoricus, met baan-
brekende studies over monastieke 
landschappen. Woensdag 12 
oktober opent hij in de Abdijhoeve 
Ten Bogaerde het colloquium met 
de lezing Cistercian landscapes in 
Engeland and Wales.
De sprekers op het colloquium 
komen uit eigen land, Duitsland, 
Nederland, Groot-Brittannië en 
Frankrijk. Uit eigen land zullen o.m. 

historicus Jan Van Acker en archeo-
loog Alexander Lehouck van het mu-
seumteam Ten Duinen een referaat 
houden, waarin veel aandacht gaat 
naar Hof ter Hille.
Er wordt aangenomen dat de 
Duinenabdij en andere abdijen een 
bepalende invloed uitoefenden op 
de ontwikkeling van het landschap. 
Kan men dan spreken over een 
monastiek landschap met typische 
kenmerken? Andere thema’s zijn 
domeinbeheer, domeinverwerving 
en conflicten. De congressisten be-
zoeken uiteraard ook enkele beziens-
waardigheden in Koksijde;

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan 6-8,  
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be



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 uitgangs-
punt van deze initiatie is het persoonlijke, praktische 
gebruik van het internet. Na een korte theoretische 
introductie wordt er veel geoefend. Lessen op dinsdag 8, 
donderdag 10, dinsdag 15, donderdag 17 en vrijdag 18 
november van 13.30 tot 16 u.  
Kostprijs 25 euro.

Ideale start voor een echte beginner en een goede 
basis voor wie een cursus Word en/of internet over-
weegt. Kennismaking met klavier, muis en computer, 
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewa-
ren, enz. Kostprijs 15 euro. Op maandag 21 november, 
vrijdag 2 en donderdag 8 december van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs 15 euro.

NIEUW! 

Digitaal netwerken in de bieb
Cursus internetinitiatie Basiscursus:  

hoe werkt een computer?

Cursus hoe orde  
houden op je pc?
Leren orde houden op de pc. Vroeger stopten we 
foto’s in een schoenendoos in de kast. Die dozen zijn 
vervangen door pc’s die je de mogelijkheid bieden 
om foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vin-
den zijn. In deze les leer je hoe je mappen aanmaakt, 
foto’s klasseert, namen geeft aan je foto’s enz. Twee 
lesnamiddagen op dinsdag 22 en donderdag 24  
november, van 13.30 tot 16 u.. Kostprijs 10 euro.

Cursus facebook
Facebook, de populairste 
sociale netwerksite ter wereld, 
brengt miljoenen mensen met elkaar 
in blijvend contact. Meer dan 2 miljoen 
Belgen zijn op facebook actief. Wat is 
facebook en wat kan je ermee doen?

Wil je een profiel aanmaken? Wat met de privacy?  
In de cursus krijg je antwoord op alle vragen en kan je 
volop oefenen.
1ste les: uitleg over de basisprincipes van facebook en 
profiel aanmaken
2de les: zelf aan de slag met de verschillende toepas-
singen zoals chatten, sturen van berichten, uploaden 
en taggen van foto’s enz.
De lessen vinden plaats op dinsdag 25 en donderdag 
27 oktober, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.
Wie al een facebook heeft, schrijft zich best enkel in 
voor de 2de les op donderdag 27 oktober (5 euro).
Volg de bieb op facebook, neem een kijkje op 
http://www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Koksij-
de/125704844146074.

Voor alle cursussen gelden 
volgende regels:

-  Inschrijven vanaf woensdag 5 oktober op de af-
deling Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), 
geen telefonische inschrijvingen mogelijk.

-  Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)

Zoek en vind de Zoeavenschat..!
Speciaal voor de erfgoedliefhebbers ontwikkelde de gemeentelijke dienst 
Cultuur de smartphoneapplicatie De Zoeavenschat. Deze toepassing neemt u 
mee in de beschermde wijk Quartier Sénégalais met z’n prachtige cottages uit 
de belle époque en het interbellum.

Om de schat te vinden, moeten eerst een aantal opdrachten en raadsels in de wijk 
opgelost worden. Het spel werkt via GPS-coördinaten (u moet zich dus fysiek in de 
wijk begeven), die een pop-up op het scherm van de spelers toveren met daarop 
de volgende opdracht. Als alle opdrachten gelukt zijn volgt een beloning! De toe-
passing toont ook info over de architectuur en de geschiedenis van de woningen.

Surf naar http://www.koksijde.be/zoeavenschat, 
of scan de QR-code in met uw smartphone, 
en ga op schattenjacht!



WK-sfeer
Fiets zeker eens binnen want je kan er proeven van een 
cyclohapje en -drankje, kijken naar Effecten en neven-
effecten van de Cyclocross: het rariteitenkabinet en 
heel veel boeken en informatie over fietsen en andere 
onderwerpen inkijken.
In de workshop leren knutselen aan je koersfiets met 
ex-Belgisch Kampioen wielrennen Tony Bracke leer je de 
koersfiets rijklaar afstellen. Inschrijven is nodig (beperkt 
aantal plaatsen). Wie de echte wielercrossers achterna 
wil, kan zijn conditie testen op de fietssimulator WK Cy-
clocross. De jongste bezoekers kunnen deelnemen aan 
een WK Cyclocrossquiz.

Bibliotheekweek
Op 15 oktober start ook de bibliotheekweek met als 
thema Dankzij de bib. Wat betekent de bibliotheek 
voor jou? Is de bieb een gezellige ontmoetingsplaats? 
Een plek om weg te dromen? Je liefje te ontmoeten? 
Of is de bieb voor jou een grote studeerruimte?  
Een ontdek- en speelpunt? Of gewoon een “leve-
rancier” van informatie en boeken? Laat het de bieb 
weten en ontvang je pin. Kom met die pin op de ver-
wendag langs en ontvang een leuk cadeautje.
Op zaterdag 15 oktober open zoals gewoonlijk van 10 
tot 12 u. en van 14 tot 17 u.

Bibliotheek start  
WK Cyclocross…
De bibliotheek en het bibliotheekpersoneel worden 
helemaal fietsgek..! Op zaterdag 15 oktober geeft de 
bieb alvast het langverwachte startschot van het aftel
len naar het WKweekend eind januari 2012. Er staan 
die dag heel wat toffe dingen op het programma.

Met je klas naar de bieb!
Kinderen en boeken, dat is een goede combinatie! 
Opdat dit zo zou blijven, is het aangeraden om af 
en toe de bibliotheek te bezoeken. Zo denken juf 
Marijke Boeve (op de foto rechts) en juf Greet  
Renders (links) van de Vrije Basisschool De Ark er 
toch over. Al vele jaren komen zij tweewekelijks 
langs met hun kleuters. De kinderen genieten dan 
van het snuisteren in de vele leuke prentenboeken, 
en kiezen een boekje dat ze in de klas willen  
bekijken.
De bieb vond het dan ook hoog tijd om deze juffen 
eens in the picture te zetten. Wat gebeurde door 
medewerkster Nele Bouquillon. De bibliotheek 
hoopt hen (en vele andere juffen) nog vaak met 
hun klasjes in de bibliotheek te kunnen verwel
komen!



Werk mee aan de wereldkampioenschappen cyclo-
cross in Koksijde en beleef het WK achter de scher-
men en op de eerste rij! De wedstrijden zelf vinden 
plaats op 28 en 29 januari 2012, maar het gemeen-
tebestuur zoekt dynamische medewerkers vanaf 25 
januari tot en met 10 februari 2012.

Leuke extra’s!
Mensen die zich als vrijwilliger engageren voor het 
WK krijgen bovendien leuke extra’s: een wielergad-
get naar keuze (wielertrui, wielerbroek of USB-stick) 
en een fijne WK-afterparty op zondag 29 januari. 
Er staan tal van jobs open: onthaal, ICT, tribunes, 
opbouw en afbraak, chauffeurs, verkoop, ballonnen-

c) De flanken van de duinen zorgen voor natuurlijke 
tribunes. Met het Agentschap voor Natuur en Bos 
promoten we een duurzame sportbeleving in volle 
natuur.

d) Plassen kan in één van de vele toiletten, wildplas-
sen elders is ten strengste verboden.

e) In het sponsordorp komt een originele eco-stand 
i.s.m. de Kringloopwinkel en het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Ook elders op het terrein gaan we 
op pad om het publiek actief te betrekken bij het 
gevoerde milieubeleid.

f)  Alle partners houden zich strikt aan de Vlaamse 
milieureglementering. Ook op milieu-administratief 
vlak engageert de organisatie zich om alles tot in 
de puntjes te verzorgen.

g) Zowel De Lijn als de NMBS bieden een arrange-
ment aan dat een toegangsticket combineert met 
de luxe tot op het parcours te worden gebracht 
met de bus. Wie optimaal wil genieten van de 
wedstrijden, laat z’n auto op stal en komt gewoon 
met het openbaar vervoer. Als kers op de taart ont-
vangt Koksijde de treinreizigers in een gloednieuw 
én duurzaam stationsgebouw.

f)  Shuttlebussen zorgen voor vervoer tussen de 
publieksparking en het parcours. Doortochten 
van personenwagens door de dorpskommen van 
Oostduinkerke en Koksijde (en de bijhorende file-
vorming, milieuvervuiling en overlast voor inwoners) 
worden op die manier vermeden.

Versterk ons vrijwilligerspeloton!

Koksijde gaat de uitdaging aan om verregaande 
milieumaatregelen te introduceren in de veldritwe-
reld. Het Agentschap voor Natuur en Bos, Coca-Cola, 
Inbev en Events Catering Bevers trekken mee aan de 
kar. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling stoom-
de hiervoor een uitgekiende strategie klaar waarin 
zowat alle milieuthema’s aan bod komen. Een duur-
zaam evenement is immers méér dan het plaatsen 
van de klassieke afvalbakken. Het plan werd alvast in-
gediend bij de UCI om er het reCycling-label voor een 
duurzame wielerorganisatie te verwerven. Met succes. 
Koksijde is fier om als eerste Vlaamse wielerorganisator 
van het UCI reCycling-label gebruik te kunnen maken 
en wordt in januari 2012 helemaal re-cyclo!

Enkele acties op een rij:
a) Een ecoteam van 50 vrijwilligers houdt het terrein 

permanent rein. Afval kan selectief gedeponeerd 
worden in opvallende afvaleilanden, zowel op als 
rond het terrein.

b) Wie woont of verblijft in Koksijde, kan makkelijk per 
fiets of te voet de WK-zone bereiken! Je fiets stal je 
veilig vlak bij de ingang.

WK 2012: topsport en milieuzorg
hand in hand in volle natuur
Het Wereldkampioenschap Cyclocross nadert met rasse schreden. De organisatie van dit top
evenement is een gigantische onderneming. Het veldrijden is immers populairder dan ooit. Duur
zaamheid wordt terecht een belangrijk aandachtspunt. De voordelen zijn legio: er is minder restafval 
en een betere mobiliteit; de bezoekers ervaren het event als net en stijlvol; hinder, schade en veront
reiniging wordt voorkomen; sponsors zien hun naam gelinkt aan een milieubewust evenement…

jongens en –meisjes, fietssimulator, 
sanitair, publiciteit, spandoeken, 
vlaggen, controleposten, onder-
houdspersoneel, infopunt, kassa, 
vestiaires en douches, parcours 
algemeen, horeca, personeels-
parking, administratie, locatie-
chefs, radiocentrale,..

Info 
Jens Mares, T 058 53 34 58 of 
jens.mares@koksijde.be en 
Annick Wullus, T 058 53 30 95 
of annick.wullus@koksijde.be



Het WK-shirt van hier tot Colombia…

Op z’n zomerreis fietste Frank Dawyndt in WK-shirt o.a. in het 
Italiaanse Peschiera del Garda, camerabewaakte gemeente… 
Om de Italiaanse toprijder Franzoi jaloers te maken…

Frank 
Dawyndts 
kinderen Arne en Amber 
fietsten in WK-shirt ook hun duit in het 
zakje. Niet aan het Gardameer of daaromtrent, maar 
wat dichter van huis, meer bepaald aan de rand van de 
Diksmuidse Dodengang…

Karen Lambrecht uit Wulpen zond ons een foto van haar 
overzeese wieleridool Armando Cardenas (links) uit het 
Zuid-Amerikaanse Colombia. Op maandag 15 augustus 
fietste Armando in Colombia voor de eerste mee in een 
echte koers. Dankzij de Koksijdse WK-trui sprintte hij zich 
naar de derde plaats! Olé Armando! Hij is heel trots op 
zijn nieuwe shirt, meldt de Wulpse Karen. Zo wordt zelfs in 
Colombia promotie voor het komende WK gemaakt.

Samen 
maken we

Koksijde 
helemaal 

cyclo!

WK-shop : uw eindejaarsgeschenk al gespot?
Alle WK-gadgets (wieleroutfit, USB-stick,..) zijn te koop 
bij de dienst Toerisme (gemeentehuis).  
Vanaf de herfstvakantie zijn er ook cadeauboxen 
verkrijgbaar. U hoeft niet langer op zoek naar het 
ideale eindejaarsgeschenk!



De gemeente beschikt over 20 ondergrondse containers in de toeristische zone. De milieudienst blijft jammer 
genoeg vaststellen dat heel wat mensen glas, kleine plastic zakjes, bouwafval enz. in deze containers dum
pen ondanks het ruimer bekend maken van de correcte gebruiksregels. Restafval moet er, –net als bij de huis
aanhuis inzamelingen–, immers steeds in een reglementaire groene restafvalzak gedeponeerd worden. 
Hardleerse overtreders die hun afval verkeerd aanbieden worden gesanctioneerd. De gemeente startte dan 
ook met een aantal gecoördineerde acties met de GASvaststellers om het misbruik tegen te gaan.

De gemeentelijke personeelsleden die bevoegd zijn om vaststellingen te registreren in het kader van het reglement Gemeentelijke 
Administratieve Sancties (GAS), o.a. verkeerd gebruik van de ondergrondse containers. Onderaan midden schepen van Milieu Daniel  
Van Herck, geflankeerd door afdelingshoofd Administratie Bjorn Cools (rechts) en diensthoofd Milieu Jan Vandromme (links).

Meer controle op misbruik
van ondergrondse containers

Actie 
boodschappentas

In september werd Walter Claeys 
met de boodschappentas in de 
hand gespot. Hij wint hierdoor 
aankoopbonnen van plaatselijke 
handelaars ter waarde van 25 
euro. De dienst Milieu en Duurza-
me Ontwikkeling wenst hem van 
harte proficiat!

Opendeurdag 
kringloopwinkel  
op 22 oktober

De kringloopwinkel schenkt voor 
iedereen een heerlijk soepje 
uit op de opendeurdag op 22 
oktober. Je kop of kom krijg je 
gratis mee naar huis. Op deze 
feestelijke dag is ook het aan-
bod in de winkels extra tof!  
Je vindt de meest nabije kring-
loopwinkel aan de  
Koksijdestraat 10 in Veurne.
Info: 
www.kringloopwinkelwest.be



Gratis infoavonden
energiebewust en gezond wonen
De provincie WestVlaanderen en de gemeente Koksijde organiseren twee gratis infoavonden rond ener
giebewust en gezond wonen. Dialoog en ZonneWinDT, twee organisaties die al jaren thuis zijn in duurzaam 
bouwen, verzorgen de toelichting.

1. Donderdag 10 november om 20 u.: energie besparen met kleine ingrepen
Via simpele ingrepen en ander gedrag kan men nutteloos energieverbruik vermijden. Er wordt een virtuele wan-
deling gemaakt door een woning met tips per ruimte gekoppeld aan gedrag en keuze voor efficiënte toestellen.

2. Donderdag 8 december om 20 u.: gezond wonen
Een gezond binnenmilieu betekent naast ventilatie ook aandacht voor gezonde bouwmaterialen. Zo beperk je 
het vrijkomen van schadelijke stoffen uit vb. isolatie, verven, muren, schoonmaakmiddelen, meubels, enz.
De twee sessies vinden plaats in het Duinenhuis, Bettystraat 7 (parkeren kan op het Elisabethplein, volg daarna 
het duinenpad tot bij het educatief centrum). Inschrijven via heidi.vollon@koksijde.be of op 058 53 34 64.  
Voor meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Oktober is de grote inzamelmaand Valorfrit

Week van het Bos  
van 9 tot 16 oktober
De Verenigde Naties riepen 2011 uit tot het Internationaal Jaar van het 
Bos. Met de slagzin “Bos zonder grenzen” serveert het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) in 
samenwerking met Natuurpunt en lokale organisatoren meer dan 200 
activiteiten. Meer info daarover op www.weekvanhetbos.be.

In Koksijde kan je op zaterdag 15 oktober (14 u.) alvast deelnemen 
aan de paddenstoelenwandeling vanuit het bezoekerscentrum 
De Doornpanne (Doornpannestraat 2).

Info: Rika Driessens (058 53 38 33 of bezoekerscentrum@iwva.be)

Belgen houden van frituren. Maar de olie of het vet verdwijnt achteraf 
jammer genoeg al te vaak in de gootsteen, toilet, tuin of riool,…  of komt 
tussen het restafval terecht. Olie kan echter veel schade berokkenen, 
zoals verstopte afvoerbuizen en leidingen. Dat kan op zijn beurt leiden 
tot lekken of zelfs overstromingen, maar ook tot bodemvervuiling en 
vervuiling van het oppervlakte- en dieptewater.
Breng daarom gebruikte frituurvetten of –oliën altijd naar het container-
park. Het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en –vet-
ten wordt nadien immers verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel (90%). 
De rest wordt gebruikt voor energieopwekking (9%) en oleochemie (1%).
Wie zijn gebruikte frituurvet of -olie in oktober naar het containerpark 
brengt, maakt bovendien kans om één van de 10 fietsen of andere 
schitterende prijzen te winnen. Per liter gebruikte olie of vet die je binnen-
brengt op het containerpark krijg je één tombolabiljet.

Meer informatie op www.valorfrit.be/inzamelmaand 



Deelnemende handelaars
actie afvalarm winkelen
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling trok, met steun van de Vlaamse overheid, eind september de  
actie afvalarm winkelen op gang en dankt nu al de deelnemende handelaars.

Koksijde: Bakkerij Leterme / Bakkerij Charlotte / 
Apotheek Decru-Romapharm / Schoonheidsinstituut 
Pascale / Au Printemps / Romapharm-dorp / Press 
shop Koksijde zee / Slagerij Erik / Apotheek Centra 
BVBA / Bakkerij Helvetia / Salon Nordic / Bakkerij Ty-
teca / Apotheek Saelen / Fotografie Peter Blanckaert 
/ De Fruitmand / Press Shop Koksijde-casino / Frituur 
Pacha / Amaretti (voorheen Expo) / Slagerij Dubois / 
Standaard Boekhandel / Bakkerij Du Littoral / Bakkerij 
Dirk & Pascale / Slagerij Frank / Slagerij Dirk / Artiflora 
/ Le Broutteux / Bakkerij Bretonne / BVBA La Maree / 
Velle / Slagerij Fernand / DoReMi  / Boetiek Aspetto 
/ Lingerie Caline / Schoenen Albert / ’t Frietje / Roly 
Press / Schoenen De Vos/ De Boekerij / Louis Delhaize 
/ Voeding De Block / Patisserie Arthan/ Origin’o / 
Ambrosius / Tante Jessy / Apotheek Omnia / Dianor / 
Pieko Bello / Spar / Bonbon Babelutte / Colruyt

Oostduinkerke: Lingerie Duo / Traiteur & Gevogelte 
Filip en Nele / Elektrobedrijf Dezwarte / Groenten & 
Fruit Verhaest / Optiek Katrien / Paldy / Foto BOB / 
D’Oede Bakkerie / De Teunisbloem / Keurslagerij Sup-
rado / Slagerij Ronny / Woningdecoratie Vandoorne / 
Bakkerij Milano / Proxy Delhaize

Sint-Idesbald: Gallery St Ide Arté / Foto ciné Oscar 
/ Weber Wijnen / Apotheek St-Idesbald / Bakkerij de 
3B’s / SPAR Weekend / Fun Marie-Helene / Panache / 
Weekend Mode / Carrefour 691 / Optiek Baes / Bak-
kerij Kapelhof / Brico De Zutter nv / Sea-Flower

In oktober en november kan je bij hen langs gaan 
met je herbruikbare tas en je spaarkaart laten stem-
pelen. Volle stempelkaarten kan je tot en met 2 
december tot 15 u. in de urnes deponeren.

2de Whisky en spiritsfestival
Whiskyclub Ambrosius en Ambrosius BVBA organiseren op zaterdag 29 en zondag 

30 oktober in c.c.CasinoKoksijde de 2de editie van het spirits en whiskyfestival. 
Vorig jaar vonden meer dan 600 mensen de weg naar dit geestrijk gebeuren. 

Het festival wil de passie voor whisky en andere distillaten overbrengen 
aan zowel de beginnende ontdekker, als aan de doorwinterde 

liefhebber.

Zo’n 500 whisky’s, rum, cognac en andere spirits 
worden geproefd, en door een tiental invoerders of 
producenten van commentaar en uitleg voorzien. Het 
toegangsticket omvat ook een proefglas en 5 drams 
(het betaalmiddel op het festival), waarmee men van 
stand tot stand kan proeven.

Voor de lezers van Tij-dingen een kortingpromocode 
van 2 euro op het toegangsticket. Surf daarvoor naar 
de site hieronder vermeld, klik op “tickets bestellen” en 
vul in het vak promocode in: lezer van Tij-dingen.

Info: www.spiritsofthesea.be



Een rookmelder laat je niet stikken!
Jaarlijks zijn er in België ca. 10.000 branden. Daarbij maakt niet alleen het vuur slachtoffers, maar vooral de 
rook is dodelijk! Zeker als de brand ‘s nachts uitbreekt. Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem 
op de juiste plaats en test hem regelmatig. Enkele richtlijnen.

De aankoop
*  In allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken.
*  Koop rookmelders met een (niet-vervangbare) 

batterij met een levensduur van tien jaar. Ze kosten 
meer, maar je moet de batterijen tien jaar niet ver-
vangen.

*  Zoek op de verpakking naar de labels CE en 
EN14604

*  Rookmelders gecertificeerd door Bosec, VDS, BS, NF 
of een analoge keuringsinstelling garanderen een 
goede kwaliteit.

*  Meer info over goede rookmelders op www.anpi.be 
(bij brand/producten).

Installatie
Enkel als rookmelders correct geïnstalleerd zijn, ben je 
voldoende beschermd tegen brandgevaar.
*  Alle woongelegenheden (eengezinswoningen, ap-

partementen …) zijn veiliger als u ze beschermt met 
één of meer rookmelders. Dat geldt ook voor wo-
ningen met een niet bewoond deel (vb. praktijk).

*  Plaats een rookmelder in de hal of het trappenhuis 
op elke bewoonde verdieping van het huis. Rook-
melders in de keuken, badkamer of garage kunnen 
sneller leiden tot vals alarm en zijn dus niet aan te 
raden. Installeer de rookmelders aan het plafond op 
minstens 30 cm van de hoek. Daar kan de detector 
de rook het snelst oppikken.

*  Als de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe 
het dan zo hoog mogelijk, wel minstens 15 cm van 
het plafond verwijderd.

*  Zorg dat je er vlot bij kan voor onderhoud.
*  Schakel de rookmelder in na installatie.

Testen en onderhoud
*  Test minstens één keer per maand de rookmelder.
*  Verwijder met een stofdoek, of eventueel met de 

stofzuiger maandelijks het stof van de rookmelder.
*  Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de 

gaatjes toe. Anders zal hij slecht functioneren.

Meer info op www.speelnietmetvuur.be

Oproep voor nieuwe 
brandweerlieden (m/v)
De brandweerleiding van Koksijde richt een oproep tot kandidaat-brandweerlieden.
De wettelijke leeftijd om brandweerm/v te kunnen zijn ligt tussen 18 en 60 jaar. 
Nochtans geeft de leiding van de brandweer de voorkeur aan kandidaten tussen 25 en 35 jaar.
Er wordt gezocht naar gemotiveerde kandidaten, die sportief en sterk zijn, die houden van actie maar  
niet van sensatie, die kunnen doorzetten, en die met inzicht aan hulpoperaties willen deelnemen.
De tussenkomsten variëren enorm, gaande van brandbestrijding, hulp bij ongevallen, tot kleinere 
hulpverlening zoals wespenbestrijding, wateroverlast, stormschade, kat-in-boom, enz.
Lid zijn van de brandweer is in de eerste plaats een zinvolle vrijetijdsbesteding, waar een redelijke 
vergoeding aan vasthangt.

Belangstellenden contacteren schriftelijk of mondeling de Brandweer, 
Zeelaan 37 in Koksijde-dorp, T 058 53 38 00, of brandweer@koksijde.be.



Het jeugdcultuurwoordenboek
De jeugddienst wil de lezer in verschillende afleveringen kennis laten maken met jongeren of jeugdculturen. 
In dit nummer de Provo’s en de Jungle.

De Provo’s
Provo ontstond rond 1965, maar was geen lang leven 
beschoren. Na 2 jaar verdween deze cultuur. “provo” 
is een afgeleide van “provoceren”. Anti-autoritaire 
jongeren maakten deel uit van deze stroming. “Het 
provotariaat”, was een mengeling van straatjeugd 
(nozems) en meer artistieke (kunstenaarsachtige) jon-
geren. Ze werden beschouwd als een revolutionaire 
kracht in een situatie waarin het oude proletariaat 
(arbeiders) alle opstandige potentie verloren had. 
Inhoudelijk was Provo vooral bezig met maatschap-
pelijke vraagstukken en ongebruikelijke zelfs utopische 
oplossingen. Ze hielden van vrije liefde, ecologie, 
milieu, de stad als oord van emancipatie, vernieuwing 
van de kunst, afbraak van autoriteit, democratisering.
De Provo-beweging ging niet gepaard met een eigen 
muziekstijl. Als deze cultuur in 1967 verdwijnt, ontstaat 
als vanzelf de hippiecultuur.

Jungle
Jungle is een muziekstijl, die begin jaren 90 uit de En-
gelse rave scene ontstond. 
Toen de ravescene in de clubs uit elkaar viel in eigen 
genre-avonden ontstond de substijl “jungle”. Na deze 
splitsing werd eind de jaren 60 een sample (6 sec.) 
van het nummer The Winstons het kenmerk van jungle.
Als de muziekstijl midden jaren 90 populairder wordt, 
gaat men meer verfijnde geluidscollages maken. 

Volgens sommigen verliest het genre daardoor zijn 
primitieve kracht. Zo groeit het onderscheid tussen de 
agressievere, ruwere jungle en de cleanere, blanke 
Drum and Bass. Voor het woord “jungle” wordt vaak 
verwezen naar de urban jungle (stadsjungle) waar de 
muziek uit voortkomt. De stijl wordt bovendien geken-
merkt door hectische ritmes, vergelijkbaar met de 
sfeer van een drukke binnenstad.

Beursfuif met schommelprijzen

Op zaterdag 1 oktober kunnen beursgoeroes terecht in jeugdhuis De PIT voor 
een beursfuif. Dat is een fuif waarbij de drankprijzen schommelen. Alles hangt 
af van het drinkgedrag van de aanwezigen. Vb. als er veel cola wordt besteld, 
stijgt de colaprijs, en worden andere dranken goedkoper. Ideaal voor studen-
ten economie. Trading start om 20 u.. Gratis toegang want misschien verlies je 
al geld genoeg als de beurs crasht…
Meer info: www.depit.be

In concert: Full contact
Op zaterdag 8 oktober vindt het eerste najaarscon-
cert plaats. Jeugdhuis De PIT heeft drie bands uit zijn 
muzikale hoed getoverd, vanaf 20 u.:
-  The Horny Horses: rockabilly van de bovenste 

plank. Ze waren al eens in de PIT, met succes.
-  Mise en Scene: vijfkoppige band (1995) die zich 

beweegt tussen punkrock en uptempo ska. Ook al 
eens te gast in De PIT.

-  Can I Repeed: dolle skaband die je niet in een 
hokje kunt steken.

Toegang 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden.
Meer info: www.depit.be.

In concert: 
Voorronde Westtalent
Westtalent is het tweejaarlijks muziekconcours voor 
bands en muzikanten uit West-Vlaanderen. Op vrijdag 
14 oktober vindt een voorronde van deze muzikale 
wedstrijd plaats in jeugdhuis De PIT. Er staan zeven 
bands op het menu (zie www.depit.be). 
De winnaar van deze voorronde 
stoot door naar de finale in Brugge.
Toegang 3 euro voor leden, 
4 euro voor niet-leden. 
Aanvang om 20 u.



In concert: Rocket 88
Op vrijdag 21 oktober brengen twee bands je naar 
hogere sferen:
-  All Riot brengt stevige up tempo rock vol energie. 

Een jonge band, maar zeker een aanrader!
-  Manwhore, jonge vijfkoppige band uit de kustregio. 

Manwhore speelt straight on rock ’n roll opgefleurd 
met sexy grooviness, eightie synths en seventies 
bluesrock…

Toegang 3 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. 
Aanvang om 20 u.
Meer info: www.depit.be

Bedenk affiche en slogan
voor wedstrijd jeugdcultuur

Creatievelingen, allemaal aan de slag! Bedenk een 
passende titel of slogan en ontwerp een levendige 
affiche voor hét jongerenproject van 2012. De win-
nende affiche zal de basis vormen van de volledige 
beeldvorming in het teken van jeugdcultuur. Het 
campagnebeeld zal bovendien overal te zien zijn: 
op affiches, flyers, folders, website, …
De winnaar ontvangt een geldprijs van 500 euro, en 
mag gratis binnen op alle events.
Wat mag je verwachten in 2012: The Mill XXL, pho-
toshoot, party deluxe, tentoonstellingen, street art, 
zangers met een boodschap, Transcript XL, skating, 
kunstwanden
Deelnemers mogen maximum 30 jaar oud zijn. De 
winnaar wordt door een jongerenjury gekozen. 
Het reglement kan men opvragen via jocdepit@
koksijde..be of raadplegen via www.jeugd.koksijde, 
doorklikken naar jongerencultuur.
Inschrijvingsformulier via jocdepit@koksijde.be.

Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 533444

Leerlingen en leraars…
De Muze…
-  organiseert drumlessen
-  zoekt lesgevers piano en klassieke gitaar begin-

ners en/of gevorderden.
Info: 
JOC de PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde, T 058 53 34 44
www.depit.be of www.koksijde.be

Jeugdsportacademie
Het is al het 13de jaar dat de sportdienst en sportraad 
in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke sportini-
tiaties organiseren voor jongens en meisjes van het 
eerste tot het zesde leerjaar.
In de eerste reeks op woensdag 5, 12 en 19 oktober 
staan balsporten op het programma. Op woensdag 9 
november is er een initiatie circustechnieken en op 16, 
23 en 30 november komt toestelturnen aan bod.
De namiddagen vinden plaats van 14 tot 15.15 u voor 
het 1ste tot het 3de leerjaar, en van 15.15 tot 16.30 u. 
voor het 4de tot het 6de leerjaar.
Meedoen (verzekering en sportmateriaal inbegre-
pen) aan de drie lessen kost 4,50 euro (1,50 euro voor 
circustechnieken). Vooraf inschrijven op de sportdienst, 
Hazebeekstraat 11 of via www.sport.koksijde.be.

Petanquetornooi voor 
wisselbeker
Op donderdag 13 oktober organiseert de sportdienst 
een recreatief petanquetornooi in de Bolledroom 
(achter de sporthal Hazebeek) in Oostduinkerke. De 
algemene winnaars ontvangen een trofee terwijl de 
Koksijdse verenigingen ook nog strijden om de Wis-
selbeker van de schepen van Sport. Elke deelnemer 
ontvangt ook een aandenken. Deelnemen is gratis en 
inschrijven gebeurt bij de sportdienst.

Herfstsportkamp
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november organiseert 
de sportdienst i.s.m. de sportraad het jaarlijkse herfst-
sportkamp voor jongens en meisjes van het 3de tot 
het 6de leerjaar in de sporthal Hazebeek in Oostduin-
kerke, elke dag van 9 tot 16 u. Deelnemen kost 22 
euro, sportmateriaal, verzekering, een uniek T-shirt en 
dagelijks een drankje inbegrepen. Inschrijven enkel bij 
de sportdienst of via www.sport.koksijde.be. 
Pas definitief na betaling. Wees er snel bij, want het 
aantal plaatsen is beperkt.

16de editie van de 
Sportquiz
Op vrijdag 21 oktober om 20 u. organiseert de ge-
meentelijke sportraad voor de 16de keer de sportquiz 
in de feestzaal Witte Burg te Oostduinkerke. Iedere 
ploeg bestaat uit maximum 3 deelnemers. De vragen 
handelen over een 10-tal verschillende sportonder-
werpen. Deelnemen kost 7,50 euro per ploeg, over 
te schrijven op rek. nr. 068-0717620-41 van de sport-
raad met vermelding van de ploegnaam en van de 
verantwoordelijke van de ploeg. Alleen de eerste 30 
ingeschreven ploegen kunnen deelnemen!

DOE
MEE EN

WIN! 



Sluitingsprijs in  
Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op dinsdag 11 okto-
ber een autobus in naar Putte-Kapellen, waar jaarlijks, 
aan de grens met Nederland, de laatste wedstrijd van 
het wielerseizoen gereden wordt. Het is keer op keer 
een waar volksfeest waarvoor de renners het onderste 
uit de kan halen. De bus vertrekt om 9.30 u. aan de 
sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. De renners star-
ten om 12.45 u. en moeten 12 ronden (177 km) rijden. 
De aankomst is voorzien omstreeks 16.30 u. De bus 
vertrekt om 18.30 u. weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10 euro 
(wordt teruggegeven op de bus), inschrijven bij de 
sportdienst (sporthal Hazebeek). Het aantal plaatsen is 
beperkt.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Sport overdag: sport-  
en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van 
de sportdienst en sportraad, loopt van 21 oktober tot 
en met 18 mei 2012. Elke vrijdag, niet tijdens de school-
vakanties, 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., badmin-
ton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.

De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal 
inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namid-
dag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking 
gesteld.

Geslaagd zomers petanquetornooi
Op woensdag 24 augustus organiseerde de sport-
dienst i.s.m. de VVV voor de tweede maal het recre-
atief petanquetornooi op het Theaterplein bij het ge-
meentehuis. Er namen liefst 30 ploegen deel: tripletten 
uit Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Nieuwpoort, 
De Panne en zelfs Roeselare.
Het tornooi verliep spannend, want maar liefst zes 
ploegen wonnen hun drie wedstrijden. Uiteindelijk gaf 

het puntenverschil de doorslag. De gelukkige winnaars 
waren Jean D’arc 2 (Raymond Foucart, Genevieve 
Meam en Joëlle Machtercael) die het nipt haalden 
van Vl@s 8 (Leo Vos, Miet Vanroose en Rosette Van 
Oost) en Nieuwpoort 1 (Eric Vandekerckhove, Jozef 
Dedoncker en Jean-Pierre Thabert). Elke deelnemer 
kreeg een aandenken. De winnaars gingen met een 
beker en enkele prachtige naturaprijzen naar huis.

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 2 dagen feest 
met optredens van o.a. 
Christoff en Lindsay, Luc 
Acke e.a.
Ook zin in zo’n feest? Kruis 
alvast deze data aan in 
de agenda: woensdag 16 
en donderdag 17 novem-
ber. Het Sociaal Huis heeft 
opnieuw gezorgd voor 
een mooi en goed gevuld 
programma. Kijk vooral uit 
naar de volgende Tij-din-
gen voor meer informatie.
Kaarten zijn verkrijgbaar 
vanaf begin november in 
de dienst Toerisme in het 
gemeentehuis en in het 
Sociaal Huis, 
Ter Duinenlaan 34.

Seniorenfeest: 
16 en 17 november



Proficiat aan onze jubilarissen!

Op zaterdag 20 augustus 
werden Lucien Maene 
(°Brugge) en Maria 
Dierckens (°Brugge) in de 
bloemetjes gezet naar 
aanleiding van hun gou-
den bruiloft. Het echtpaar 
huwde 50 jaar geleden 
op 18 juli 1961 in Brugge. 
Samen stichtten ze een 
zelfstandig en succesvol 
metaalbedrijf in Brugge. 
Ze hebben vier kinderen 
en acht kleinkinderen.

Echtpaar Brewaeys-Adam

Zaterdag 20 augustus was een mooie feestdag voor het echtpaar Karel Brewaeys (°Zottegem) en Gabrielle 
Adam (°Nieuwerkerken) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Nieuwerkerken, 
23 augustus 1951). Karel was eerste hoofdtechnicus bij het Nationaal geografisch Instituut, Gabrielle was 
directiesecretaresse bij het ministerie van Financiën. Ze hebben een dochter en een kleindochter.

Diamanten palmen 
waren er op zaterdag 20 
augustus voor de echt-
genoten Roger Van Der 
Heyden (°Antwerpen) en 
Agnès Kubben (°Brus-
sel) die huwden op 22 
augustus 1951 in Brussel. 
Roger was informaticus 
bij Liebig in Antwerpen 
en bij andere bedrijven. 
Het echtpaar heeft drie 
kinderen (waarvan twee 
overleden), acht kleinkin-
deren en twee achter-
kleinkinderen. 

Echtpaar Maene-Dierckens

Echtpaar Van Der Heyden-Kubben



Proficiat aan onze jubilarissen!

Guido Steenkiste (°Veurne) en Gerarda Pil-Dutoo (°Poperinge) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Alveringem, 1 
augustus 1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 3 
september in het gemeentehuis ontvangen. Guido was kantoordirecteur van de KB in Nieuwpoort-bad, Gerarda was 
lerares en directrice van de afdeling Kleding in Stella Maris in Nieuwpoort. Ze hebben drie zonen en zes kleinkinderen.

Op zaterdag 27 augus-
tus vierden de echtge-
noten Roland Cornelis 
(°Ninove) en Yvette Van 
Opdenbosch (°Ninove) 
die huwden in Ninove 
op 26 augustus 1961 
hun gouden bruiloft. 
Roland was elf jaar 
directeur van Home 
Eduard Pécher in Sint-
Idesbald en ook actief 
in de liberale mutuali-
teit. Ook Yvette werkte 
voor deze ziekenbond. 
Het echtpaar heeft een 
zoon en een kleindoch-
ter.

Zaterdag 3 september was een gezellige feestdag voor het echtpaar Roger Claes (°Mol) en Marie-Thérèse Vrey-
sen (°Balen) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Balen, 12 augustus 1961). Roger was 
leraar in het Don Bosco Instituut in Hoboken. Marie-Thérèse was eerst onderwijzeres, maar werd later directeur 
van rusthuizen in Antwerpen. Ze hebben twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Steenkiste-Pil-Dutoo

Echtpaar Cornelis-Van Opdenbosch

Echtpaar Claes-Vreysen



Proficiat aan onze jubilarissen!

Op zaterdag 10 september vierden André Reynaert (°Coudekerque-Branche, F) en Yvonne Vanbelleghem (°Oude-
kapelle) hun diamanten bruiloft. Ze huwden op 1 september 1951 in Oudekapelle. André was schrijnwerker in het be-
kende bouwbedrijf Vanbelleghem. Het echtpaar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Goud was er ook op 
zaterdag 10 septem-
ber voor het echtpaar 
Norbert Desaver-Liliane 
Millecamps. Norbert 
(°Alveringem) en Liliane 
(°Moeskroen) huwden 
op 26 augustus 1961 in 
Moeskroen. Norbert was 
gemeentesecretaris van 
Pollinkhove, Lo en Egge-
waartskapelle, en na de 
fusie stadssecretaris van 
Lo-Reninge. Het echt-
paar heeft twee kinde-
ren en drie kleinkinderen.

Ook op zaterdag 10 sep-
tember was het de beurt 
aan de echtgenoten 
Marcel Van Renterghem 
(°Strombeek-Bever) en 
Anna Gulikers (°Antwer-
pen) om de 50ste verjaar-
dag van hun huwelijks-
band te vieren (9 augustus 
1961, Schaarbeek). Marcel 
was licentiaat scheikunde 
in het atheneum Schaar-
beek, ook 5 jaar directeur 
ervan en 12 jaar schepen 
in Wemmel. Anna was 
regentes Frans, ook in 
Schaarbeek. Ze hebben 
twee kinderen en drie 
kleinkinderen.

Echtpaar 
Reynaert-Vanbelleghem

Echtpaar Desaver-Millecamps

Echtpaar Van Renterghem-Gulikers



De voorbije maand in woord en beeld
In het kader van de stedenband 
die onze gemeente sinds mei 
2008 onderhoudt met het district 
Marowijne in Suriname, bracht dr. 
Linus Diko, minister van Regionale 
Ontwikkeling van Suriname, op 
dinsdag 23 augustus een  
officieel bezoek aan Koksijde. ’s 
Anderendaags gaf hij in Oost-
duinkerke ook het officieel start-
schot van de Vierdaagse van de 
IJzer. Centraal op de foto minister 
Diko met burgemeester 
Marc Vanden Bussche 
en 1ste schepen 
Jan Loones.

De officiële eerstesteen-
legging van de nieuwe 
kleuterafdeling van de 
gemeenteschool Oost-
duinkerke vond plaats op 
de eerste schooldag. Een 
week daarvoor versier-
den de kinderen drie rijen 
ytongstenen die gebruikt 
werden bij de eerste-
steenlegging en die later 
in het gebouw zullen 
verwerkt worden.

De gemeentelijke sportdienst en sportraad huldigden de verdienstelijke sporters van 2011. Bij de individuelen werd 
Ward Mercier (atletiek) uitgeroepen tot laureaat en kreeg Frank Dawyndt (atletiek) een eervolle vermelding. In 
ploegverband werd KV Oostduinkerke laureaat en werden de U14 en de U17 van KVVC eervol vermeld. Gehul-
digde trainers waren Peter Lippens (getuigschrift C voetbal) en Wannes Naessens (initiator badminton). De trofee 
van sportverdienste was voor Gilbert Thybaut, wegens 30 jaar voorzitterschap van hondenclub Fidelia.

MEER
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM



De voorbije maand in woord en beeld

Begin september verscheen bij de Nederlandse uitgeverij Boekscout Niets is wat het lijkt, de zevende (kort)-
roman van Oostduinkerkenaar Thierry Deleu. Het verhaal gaat over Dirk die geobsedeerd is door Riet. Misbruik, 
kloosterleven en prostitutie zijn de kapstokken waaraan de auteur zijn verhaal ophangt. Het werk kost 16 euro, 
over te schrijven op rek. nr. 000-0900214-54 van Thierry Deleu, Zandzeggelaan 18-102 in Oostduinkerke.

MEER
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM

Kinderen van de Oost-
duinkerkse lagere scholen 
legden op donderdag 8 
september bloemen neer 
bij de gedenkplaten van 
de verzetslieden die op 8 
september 1944 het leven 
lieten bij de bevrijding. Ge-
pensioneerd leraar Jacques 
Bauwens verzorgde een 
themales over WO II. Zondag 
11 september werden ook 
bloemen neergelegd op 
de graven van de oorlogs-
slachtoffers op de begraaf-
plaatsen en aan het monu-
ment bij de Sint-Niklaaskerk.

Bijna driehonderd 
nieuwe inwoners namen 
op zaterdag 10 septem-
ber deel aan de ont-
haaldag voor nieuwe 
inwoners. Na een ontbijt 
en toespraak door 
burgemeester Marc 
Vanden Bussche namen 
twaalf gidsen de aan-
wezige nieuwe inwoners 
op sleeptouw door het 
gemeentehuis en de 
bibliotheek. Ook ge-
meentesecretaris Joeri 
Stekelorum vervoegde 
het gidsen-team.



BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Susannah Dewulf
Veurne, 9 augustus
dochter van Jan en van  
Sylvie Decoster uit Koksijde

Baptist De Backer
Oostende, 13 augustus
zoon van Karel en van Nele 
Bonhomme uit Oostduinkerke

Juta Desmadryl
Veurne, 19 augustus
dochter van Johan en van Ellen 
Louwagie uit Oostduinkerke

Wietse Defoort
Veurne, 19 augustus
zoon van Jan en van  
Vicky Decoene uit Wulpen

Billy-Lee Meens
Oostende, 21 augustus
dochter van Ken en van  
Chloë Vermeulen uit Koksijde

Emile Vandenberghe
Oostende, 23 augustus
zoon van Yves en van  
Sofie Silvrants uit Koksijde

Mathéo Demarke
Oostende, 24 augustus
zoon van Steve en van Wandey 
Debaillie uit Oostduinkerke

Ida De Brabandere
Veurne, 28 augustus
dochter van Pieter en van 
Michèle Belleflamme uit 
Oostduinkerke

Yander Ingouf
Veurne, 30 augustus
zoon van Geoffrey en van  
Els Lingier uit Oostduinkerke

Marha Kagermanova
Veurne, 30 augustus
dochter van Magomed en  
van Asmalik Kagermanova  
uit Oostduinkerke

Sharan Ghosh
Veurne, 2 september
zoon van Shambhu en van 
Mamoni Ghose uit Koksijde

Rune Tyteca
Veurne, 3 september
zoon van Carl en van Patricia 
Van Renterghem uit Koksijde

HUWELIJKEN
Tim Florizoone uit Gent en 
Nele Cailliau uit Koksijde  
(13 augustus)

Bjorn Denoo en Kelly 
Vermeulen, beiden uit Koksijde 
(19 augustus)

Dimitri Delsael en Laurie 
Aelgoet, beiden uit Koksijde  
(23 augustus)

Stefan Van Hooreweghe en 
Sabine Dhondt, beiden uit 
Koksijde (26 augustus)

Michel Cael en Marijke 
Vanneste, beiden uit Koksijde 
(29 augustus)

Makroum El Qandil en 
Martine Clarebout, beiden uit 
Koksijde (3 september)

Stéfan Knockaert uit Koksijde 
en Laurence De Roeck uit 
Anderlecht (10 september)

OVERLIJDENS
Hubert Pylyser - 81 jaar
echtgenoot van Marie Cordier

Marie-Louise Boogaerts - 83 jaar
weduwe van Fernand Cappuyns

Emilienne Van Leynseele -  
83 jaar

Rita De Lavie - 70 jaar
echtgenote van Hubert Christiaen

Norbert Van Vaerenberg -  
72 jaar
echtgenoot van Maria Bruyland

Josiane Jacques - 59 jaar
echtgenote van Guy Pagna

Nelly Kugener - 85 jaar
echtgenote van Henri Debacker

Karel Leper - 89 jaar

Gerard Sarrazyn - 65 jaar
echtgenoot van  
Francine Debandt

Denise Sezier - 74 jaar
echtgenote van André Lahouter

Wilhelmina Vos - 98 jaar
weduwe van François Strauven

Robert Vanduynslaegher -  
79 jaar
echtgenoot van Jeannine Decroos

Marcelle Eggermont - 91 jaar
weduwe van Maurice Joly

Jean Vanhollemeersch -  
82 jaar
echtgenoot van Maria Bruneel

Maria Vandenbussche -  
86 jaar
echtgenote van Roger Huyghe

Remigius Van Poppel - 71 jaar
echtgenoot van Brigitta Lenaerts

Michel Depoorter - 84 jaar

René Ott - 84 jaar
echtgenoot van  
Marie Vanryckeghem

Pierre Prevost - 71 jaar

Henriette Debusschere -  
97 jaar
weduwe van Gérard Lerouge

Gilbert Van Den Broucke -  
83 jaar
echtgenoot van Simonne 
Coupillie

Achiel Van Roy - 82 jaar
echtgenoot van  
Simonne De Schrijver

Bernard Beyens - 69 jaar

Gerrit Schutte - 85 jaar
echtgenoot van Leona Mortier

August De Muynck - 88 jaar
weduwnaar van  
Simonne Dejonghe

Charles Dupon - 83 jaar
weduwnaar van  
Marietta Mattan

Charles Bourgois - 72 jaar
echtgenoot van Claudine Baise

De voorbije maand in woord en beeld

De Open Monumentendag (11 
september) stond volledig in het 
teken van de Quartier Senégalais 
in hartje Koksijde. In prachtige belle 
epoque-kledij luisterden en keken 
afdelingshoofd cultuur en jeugd 
Ann-Sofie Beun en figuranten naar 
de officiële lancering van “De 
zoeavenschat”, een smartphone-
toepassing (zie ook blz. 15). Op de 
foto ook 1ste schepen Jan Loones 
en AGB-voorzitter Freddy Beun.



Topstukken in het Abdijmuseum:
grisailles, oorkonden, tegels, enz.
Tussen 17 september en 11 december worden in zaal Campmans van het Abdijmuseum de grijsschilderingen uit 
het Grootseminarie te Brugge geconfronteerd met unieke stukken uit het verleden van de Koksijdse Duinenabdij. De 
combinatie van de grisailles en nauwelijks bekende archeologische vondsten uit de collectie van de Duinenabdij 
haalt de verdwenen luister en grandeur van de grootste cisterciënzerabdij uit de Nederlanden weer voor de geest.

“De grisailles zijn onbetwistbare top-
stukken, onlosmakelijk verbonden  
met de geschiedenis van onze 
gemeente”, stelt burgemeester 
Marc Vanden Bussche. “Koksijde wil 
met het Abdijmuseum deze unieke 
reeks kunstwerken aan de hand van 
jaarlijkse tentoonstellingen in de zaal 
Campmans de publieke aandacht 
geven die ze verdienen.”

Graven en abten
“De grisailles zijn grauwschilderingen 
of schilderijen waarbij bijna uitsluitend 
grijsverf werd gebruikt”, licht historicus 
en wetenschappelijk medewerker 
Jan Van Acker de panelen toe. “De 
oudste panelen gaan terug tot de 
15de eeuw. In de abdij te Koksijde 
dienden ze als deuren voor de 
boekenkasten van de bibliotheek. 
De panelen tonen alle graven van 
Vlaanderen en abten van de Dui-
nenabdij. Na de verhuis naar Brugge 
werden ze stelselmatig aangevuld, 
steeds door uitstekende schilders.”
Voor de tentoonstelling moet het mu-
seum momenteel genoegen nemen 
met reproducties op ware grootte. 
De als topstukken erkende werken 
worden op dit moment door het 
Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimo-
nium te Brussel onderzocht in functie 
van een noodzakelijke consolidatie 
en restauratie. Dit onderzoek wordt 
door de gemeente Koksijde meege-
financierd. 

Authentieke archiefstukken
In de tentoonstelling worden de 
reproducties van de grisailles aange-
vuld met authentieke archiefstukken, 
bezegelde oorkonden, juweeltjes uit 
vroegere opgravingen en met een 
mooi stuk dat recent werd opgegra-
ven bij Hof ter Hille, een vroeger uithof 
van de Duinenabdij. Het resultaat is 
een bonte schakering van voorwer-
pen uit de 12de tot de 17de eeuw. 
Samen met de grisailles illustreren ze 
de veelzijdige geschiedenis van de 
abdij in Koksijde.

Conservator Dirk Vanclooster: “De 
volgende jaren blijft het museum 
aandacht besteden aan deze unie-
ke schilderijen. Het museum leverde 
de voorbije jaren grote inspanningen 
op vlak van registratie in de depots. 
De resultaten van die tijdsinvestering 
willen we bij de volgende projecten 
rond deze unieke schilderijen laten 
zien. Hierbij zullen verschillende deel-
collecties, zoals onze verzameling 
tegels, gebruiksvoorwerpen, natuur-
stenen bouwfragmenten of glas de 
aandacht krijgen.”
“Meteen wordt daarmee aange-
toond dat het Abdijmuseum een 
prima locatie zou zijn voor de geres-
taureerde originelen”, aldus burge-
meester Marc Vanden Bussche.

De expo is gratis toegankelijk. Brochu-
re over de grisailles en alle tentoon-
gestelde voorwerpen te koop.

Info: 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan 6-8, 
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be.

Een authentieke oorkonde 
van graaf Lodewijk van Male

De grissailles zijn als het ware een 
“stripverhaal” over de geschiedenis van 
de abdij.



Met steun van het Koksijdse gemeentebestuur
Nathalie Meskens in beklijvende
film over Nepalese kinderen
De dienst Internationale Samenwerking pakt op vrijdag 7 oktober om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde uit met de  
premiere van de film Kleine mensen, dromen en wensen. Dat is een documentaire van de Vlaamse ontwikkelings
organisatie Cunina, gemaakt door de bekende Vlaamse actrices Nathalie Meskens en Sabine De Vos. De film gaat 
over het dagelijkse leven van Nepalese kinderen. Beide BV’s zullen ook aanwezig zijn op de filmvoorstelling!

Nathalie Meskens is allang 
geen onbekende meer in 
Koksijde. Bij het draaien van 
de telenovelle David werd 
ze een beetje verliefd op 
onze gemeente. 
De organisatie Cunina 
werd gesticht door Sophie 
Vangheel. Het is een NGO 
die zich in het zuidelijk 
halfrond inspant om de 
toegang tot en de kwaliteit 
van het basis- en secundair 
onderwijs te verhogen.

Op initiatief van gemeen-
teraadsvoorzitter Luc Del-
tombe werd vorig jaar met 
bijna alle scholen van de 
gemeente een strandop-
kuisactie gehouden. Bedrij-
ven sponsorden deze op-
kuis en dat bracht 17.650 
euro op. In het kader van 
zijn beleid ontwikkelingssa-
menwerking verdubbelde 
het gemeentebestuur die 
som tot 35.300 euro. Hier-
van ging 11.567 euro naar 
Codeart en 23.734 euro 
naar Cunina. Met dat geld 
werd een school in het 
getroffen Haïti gesteund. 
Beelden van die school 

worden getoond op 7 
oktober.

Nathalie Meskens leerde 
Cunina kennen via Sabine 
De Vos, en was oprecht on-
der de indruk. Al snel werd 
ze er ambassadrice van. In 
november vorig jaar maak-
ten Nathalie Meskens, ciné-
aste Ingrid Coppé e.a. een 
beklijvende documentaire 
over Nepalese kinderen 

Dagtrip naar Parijs
De dienst Toerisme organiseert op vrijdag 28 oktober een 
dagtrip naar Parijs met de klemtoon op wandelen in het pit-
toreske Quartier Latin en een bezoek aan museum Rodin.
- Opstapplaatsen: (niet in Oostduinkerke wegens 

werken rotonde Wulpen); om 6.30 u. parking OLV-ter-
Duinenkerk in Koksijde, om 6.40 u. vroeger gemeente-
huis in Koksijde-dorp

- Ontbijtstop in Assevillers. In Parijs eerst wandeling in 
het gezellige Quartier Latin (de Sorbonne, het mo-
numentale Pantheon met de crypte en graftombes 
van o.a. Victor Hugo en Emile Zola. Wandelen door 

de Rue Mouffetard, in de Romeinse tijd een belang-
rijke doorgangsweg naar Lyon.

-  Middag: vrij, in de Rue Mouffetard zijn er vele restaurantjes!
- Namiddag: om 15 u. bezoek aan het museum Rodin, 

gevestigd in het Hôtel Biron, een 18de eeuws herenhuis. 
Rodin (1840-1917) woonde en werkte in dit huis van 1908 
tot zijn dood. In het museum en de tin zijn een groot aan-
tal werken van de beroemde beeldhouwer te zien.

- Thuiskomst rond 23.30 u.
- Prijs pp.: 45 euro (busreis + bezoek museum Rodin + 

ontbijtje + gids + drinkgeld inbegrepen)

en hun alledaagse leven. 
In Kleine mensen, dromen 
en wensen zien we hoe 
kinderen dromen en plan-
nen maken, met ontwape-
nend eerlijke antwoorden 
die soms grappig zijn, soms 
confronterend, maar vooral 
steeds uniek voor elk kind. 
De film toont op een over-
tuigende manier de kracht 
toont van eerlijke ontwik-
kelingshulp.

Na de voorstelling kan men 
in de foyer nog napraten 
met stichter-voorzitter 
Cunina Sophie Vangheel, 
ambassadrices Nathalie 
Meskens en Sabine De Vos.
Toegang 6 euro, per ticket 
wordt 1 euro aan Cunina 
geschonken. 

Reservatie: 
058 53 29 99 of 
cc.casino@koksijde.be

Sophie Vangheel en Nathalie Meskens in een Nepalees dorp, bekommerd om de toegang tot en de 
kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren te verhogen.



Vijftien kunstenaars stellen atelier 
open voor “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober organiseert de provincie WestVlaanderen voor de achtste 
maal het project “Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen”. In heel WestVlaanderen stellen kunstenaars hun 
atelierdeuren open. Amateurs of professionelen vanuit veel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst, beeld
houwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia, enz.) ontvangen in hun atelier dan 
belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Nord en PasdeCalais in Frankrijk.

Over heel de provincie nemen in totaal 1.275 kunste-
naars aan het project deel, 119 meer dan vorig jaar. De 
toegang is overal gratis. Door de ateliers ook al op vrijdag 
open te stellen, wordt aan scholen de kans geboden 
een kunstenaar aan het werk te zien.
De website 2011 toont naast alle praktische informatie 
ook enkele impressies van werken. 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 infokan-
toren, in de bibliotheek, in cc CasinoKoksijde en in de 
Westhoekacademie.
Voor de brochures van de deelnemende Noord-Franse 
departementen: provincie@west-vlaanderen.be, of 
www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars.

Deelnemers van Koksijde
-  Paul Baeteman (beeldhouwer, tekenkunst): Toekomst-

laan 14 in Wulpen, T 058 31 17 63, paulbaeteman@
hotmail.com (zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.)

-  Marie-Cécile Clerinx (houtskool, aquarel, olieverf, acryl 
op doek): Dijkweg 5 in Koksijde, T 0476 75 24 04, cecile.
clerinx@hotmail.com (zaterdag en zondag van 14 tot 
18 u)

-  Patrick Coenye (lithografie, collotypie, zeef- en diep-
druk): Karel Loppenslaan 20 in Koksijde, T 0476 88 51 85, 
www.artpress.be (zondag van 10 tot 12 u. en 14 tot 18 
u.)

-  Ivo Cornelis (schilderkunst, tekenkunst), Dijk 51, ingang 
Oude Zeedijkstraat in Wulpen, T 058 31 54 49, ivo.corne-
lis.wulpen@telenet.be, (zaterdag en zondag van 10 tot 
12 u en van 14 tot 18 u.)

- Jenny De Reuse (schilderkunst): Nieuwpoortsteenweg 
94 in Oostduinkerke, T 058 52 40 93,

 jenny.dereuse@hotmail.com (vrijdag van 10 tot 12 u. 
en 14 tot 19 u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en 
13.30 tot 19 u.)

-  Filip De Vos (grafiek), Arthurlaan 5 in Oostduinkerke, T 
058 52 49 69, filip.de-vos@skynet.be, (zaterdag van 14 
tot 18 u., zondag van 14 tot 17 u.)

-  Viviane Delhage (ontleden, samenvoegen op glasve-
zel, 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 10.30 tot 12 u. en 
15 tot 20 u. en zondag van 10.30 tot 12 u. en 15 tot 18.30 
u.)

-  Roos Deweerdt (beeldhouwkunst), Dijk 51, ingang 
Oude Zeedijkstraat in Wulpen (zaterdag en zondag 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

-  Edgard Fonteyne (beeldhouwer): Dahlialaan 11 in 

Oostduinkerke, T 058 51 22 48 (vrijdag van 14 tot 18 u., 
zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.)

-  Martine Hennebel (monumentale beelden in corten-
staal, brons en gips): Guldenzandstraat 12 in Oostduin-
kerke, T 058 51 05 59, www.hennebelmartineartist.webs.
com (vrijdag van 10 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 
u., zaterdag van 11 tot 12 u. en van 14 tot 17.30 u., en 
zondag van 10.30 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

-  Etienne Maes (aquarelschilderijen): Jan Van Looylaan 
39 in Sint-Idesbald, T 0475 35 36 96 (vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

-  Anne Notebaert (glazen sculpturen, schotels, samen-
gesmolten glas): Capucijnenlaan 14 in Koksijde (T 0485 
05 78 26, annenotebaert@belgacom.net (vrijdag van 
14 tot 18.30 u., zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 
18.30 u., zondag van 14 tot 18.30 u.)

-  Wim Porrez (beeldhouwkunst, tekenkunst), Domein 
Hoge Duinen 6 in Oostduinkerke (zaterdag en zondag 
van 14 tot 18 u.)

-  Bert Verstraete (schilderkunst, gemengde technieken): 
James Ensorlaan 9 in Koksijde, T 058 51 41 38 (vrijdag 
van 10 tot 12 u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en 
van 14 tot 18 u.)

-  Jean-Pierre Zinjé (schilderkunst, tekenkunst, gemengde 
technieken), Veurnelaan 109 in Koksijde, T 0473 85 40 34, 
www.jpzinje.com (vrijdag van 14 tot 17.30 u., zaterdag 
van 10.30 tot 13 u. en van 14.30 tot 18 u. en zondag van 
11 tot 13 u. en van 14.30 tot 17.30 u.)

Algemene info: Buren bij kunstenaars - provincie 
West-Vlaanderen (T 050 40 35 49, F 050 40 31 05,  
E burenbijkunstenaars@west-vlaanderen.be ) of  
www.burenbijkunstenaars.be

Beeldhouwer Wim Porrez aan het werk in zijn atelier.



3de toeristen- en streekproductenbeurs
De VVV/dienst Toerisme organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 oktober voor de 3de maal de toeristen 
en streekproductenbeurs in de feestzaal en mezanine van c.c. CasinoKoksijde. (Programma, zie blz. 40.)

Nacht van de Duisternis: 15 oktober
Het Duinenhuis zet samen met Natuurpunt en sterrenkundige Emmanuel Fabel de rijkdom van de nacht in de 
verf tijdens de Nacht van de Duisternis (NvdD) op zaterdag 15 oktober. De nationale campagne wil aantonen 
dat er niet overal rationeel met verlichting wordt omgegaan én dat licht ook hinderlijk kan zijn.

Nacht van de Ziel op 29 oktober
Op zaterdag 29 oktober wordt op de begraafplaats van Oostduinkerke om 20.30 u. de 4e editie van de 
Nacht van de Ziel gehouden. 2011 kaarsjes zullen de begraafplaats verlichten.

Ter gelegenheid van de NvdD loopt in het Duinenhuis 
van donderdag 13 tot vrijdag 28 oktober de expo Ten 
strengste verboden te flitsen! Deze expo van de Bond 
Beter Leefmilieu legt in 35 foto’s het begrip lichthinder 
op de gevoelige plaat. Gratis toegankelijk op weekda-
gen van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.
Avondwandeling - Op zaterdag 15 oktober is de ten-
toonstelling ook open van 19 tot 22 u. Diezelfde avond 
presenteert Natuurpunt om 20 u. een spannende 
avondwandeling in de Schipgatduinen. Start aan het 
Duinenhuis. Na de wandeling heerlijke soep op het 
dakterras van het Duinenhuis. Parkeer de wagen op 
het Elisabethplein.
Sterrenwacht - Op zaterdag 15 oktober kan men van 
19 tot 00.30 u ook een bezoek brengen aan de sterren-
wacht bij sterrenkundige Emmanuel Fabel (Kerkwijk 13 

in Wulpen). Emmanuel geeft demonstraties van sterren- 
en maanfotografie. Bij helder weer zie je wellicht de 
planeet Jupiter, nevels, sterrenhopen… Ook hier voor 
elke bezoeker een warme kop soep!
Noteer ook: op vrijdag 2 en zaterdag 3 december nati-
onale sterrenkijkdagen. Vanaf 19 u. bij Emmanuel Fabel,  
T 058 31 38 43.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,  
T 058 53 34 64, heidi.vollon@koksijde.be of T 0499 69 17 15,  
charlotte.magherman@koksijde.be /  
www.nachtvandeduisternis.be

Tijdens deze tweedaagse beurs kan je bij de vele stand-
houders proeven van lekkere streekproducten zoals 
kaas, paté, jenever, wijn, foie-gras, vis en nog zo veel 
meer. Je vindt er ook toeristische informatie over de 
Westkustgemeenten en Noord-Frankrijk. Ook toeristische 
diensten uit het binnenland zullen er zijn, evenals de  

jumelagegemeenten. Eregasten dit jaar zijn de provincie 
Luik, de jumelagegemeente Wanze en Trois-Ponts.
Op zaterdag open van 10.30 tot 18 u., op zondag 
van 10.30 tot 17 u. Gratis toegang.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

De Nacht van de Ziel gebeurt in samenwerking met de 
Nederlandse dood- en levenskunstenares Mary Fon-
taine. 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: feeërieke klanken, 
warme vuurkorven, sterretjes om berichtjes te branden 
en te vervliegen. Het ritueel overschrijdt de grenzen van 
elke begraafplaats over de hele wereld.
Oproep
-  Plaats na 29 oktober uw eigen kaarsjes op het graf 

van uw geliefden. Ze blijven branden tot dinsdag 2 
november. Na het verlengde weekend worden de 
kaarsjes opgeruimd. Contacteer de dIS bij problemen.

-  De dIS zoekt vrijwilligers om op zaterdag 29 oktober ’s 
namiddags alles te helpen klaarzetten. Vorig jaar kon 
op een gezellige groep mensen gerekend worden.

-  Zielvlaggetjes zijn opnieuw bestelbaar: zie www.dis.
koksijde.be of contacteer de dIS. Na de Nacht wor-
den overblijvende vlaggetjes door de dIS bewaard. 
Men kan ze afhalen of in bewaring laten. Ze worden 
elk jaar herbruikt.

-  Voor wie graag een gedicht voordraagt of een mu-
ziekstukje brengt: contacteer de dIS.

Info: dIS (Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, enkel op 
woensdag), mieke.mutton@koksijde.be, T 058 51 08 92, 
www.dis.koksijde.be of info@maryfontaine.nl,



Koksijde in de ban van Halloween!
Tijdens de herfstvakantie is Koksijde ook dit jaar volledig in de ban van Halloween! Maar liefst een hele week 
lang, van vrijdag 28 oktober tot zaterdag 5 november worden tal van leuke en griezelige activiteiten georga
niseerd. Zelfs de Haunted Mansion, het grootste spookhuis van Europa, komt naar SintIdesbald.

Halloween-spookhuizen!
Na grootsteden zoals Amsterdam, Eindhoven, Düssel-
dorf en Hamburg komt de Haunted Mansion nu ook 
naar Sint-Idesbald, meer bepaald naar de parking 
bij de Kerkepannezaal. Dit spookhuis is maar liefst 
27 meter lang, 9 meter breed en 10 meter hoog. In 
hangende en schommelende gondeltjes verken je de 
etages van dit griezelhuis. De levende spookfiguren 
staan altijd op de loer! Toegang 4 euro.
Ook op het Grardplein kan je terecht voor een grieze-
lig avontuur! Vanuit een wagentje maak je een huive-
ringwekkende rit doorheen dit spookhuis.  
Toegang 1 euro.
Gratis tickets zijn ook te bekomen bij aankopen in de 
deelnemende handelszaken van Sint-Idesbald.

Openingsuren: op 29 en 30 oktober, en van 1 tot 4  
november van 10 tot 18 u. / op 31 oktober en 5  
november van 10 tot 22 u.

VIP-avond voor alle inwoners!
Op vrijdagavond 28 oktober vindt om 18 u. de 
officiële opening van de Haunted Mansion plaats. 
Enkel deze avond kunnen alle inwoners van 
Koksijde, op vertoon van identiteitskaart, van 18 tot 
22 u. genieten van een rit in de Haunted Mansion 
aan de voordeelprijs van slechts 1 euro!

Halloweenstoet
Op maandag 31 oktober vindt in Sint-Idesbald voor 
de 11de keer de grote Halloweenstoet plaats. ‘s 
Namiddags kunnen de kinderen hun pompoenen 
uithollen en versieren, en is er mogelijkheid tot schmin-
ken op de Zeedijk. Om 18 u. begint de jurering van 

de mooiste pompoen en het origineelste kostuum op 
het Grardplein met een optreden van El Fuerté Kids 
om 18.30 u. Om 19 u. start op het Grardplein de stoet 
met muziekgroepen, versierde wagens en heel wat 
straatanimatie. Bij aankomst aan de Kerkepannezaal 
vindt een heksenverbranding plaats en kan iedereen 
genieten van pompoensoep en heksendrank.

Spooknacht
Ook op maandag 31 oktober is er voor de 7de keer 
de Spooknacht, een griezeltocht langs een geheim 
parcours. Start om 21 u. aan zaal Witte Burg in Oost-
duinkerke. Vandaar worden de deelnemers in groep-
jes overgebracht naar de echte startplaats. Tijdens 
deze spooknacht leggen de deelnemers een par-
cours af van ca. 16 kilometer. Onderweg ontmoeten 
ze griezelfiguren, zijn er pakzones en is er animatie. 
Wie aangetikt wordt, krijgt een sanctie. Onderweg zijn 
er hapjes. en drankjes. Vooraf inschrijven (6 euro) bij 
de dienst Toerisme. Inschrijvingsformulieren ook op de 
www.koksijde.be. De avond zelf: 8 euro.

Halloweenspektakel
Als afsluit van de Halloweenactiviteiten vindt op 
zaterdagavond 5 november om 19 u. op de Zeedijk in 
Sint-Idesbald een groots Halloweenspektakel plaats. 
Een vuurstoet met vehikels, overal met vuur behangen, 
zal op de Zeedijk komen aanrijden. De stoet brengt 
een massa bewegend vuur, met acts die zorgen voor 
tal van verrassingen. Verbazen en interactie met het 
publiek is de boodschap! Een hevige show op een 
bedje van magische klanken! Percussie met vuur en 
water zorgen voor ruime afwisseling. 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
F 058 53 21 22, www.koksijde.be, toerisme@koksijde.be

Na grootsteden zoals 
Amsterdam en Hamburg komt 
de Haunted Mansion nu ook 
naar Sint-Idesbald..!



Theatervoorstellingen in Het Bedrijf:
“Vesche vis en nieuwe liefde”
Op vrijdag 11 november starten in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke de theatervoorstellingen Vesche vis en nieuwe 
liefde. Een en ander is een initiatief van de provincie WestVlaanderen, en kadert bovendien in het bredere Euro
pees project over maritiem erfgoed Heritage and maritime memories in the 2 seas region.

Actrice en gemeentelijk 
cultureel ambassadrice 
Frieda Vanslembrouck 
interviewde op vraag van 
de provincie 26 vissersvrou-
wen langs de kust. Doel 
was het bewaren van de 
verhalen van de vissers-
vrouwen. Uit die levende 
getuigenissen en uit het 
boek Vissersvrouwen van 
Katrien Vervaele puurden 
Frieda Vanslembrouck en 
dochter Lise Bouttery een 
theatervoorstelling die dit 
najaar in vijf Vlaamse kust-
theaters aanmeert.
Frieda Vanslembrouck: 
“Uit de verzameling getui-
genissen, 415 uitgetypte 
bladzijden, hebben doch-
ter Lise en ik de meest 
boeiende, ontroerende, 
grappige of gewoon 
interessante passages 
gevist. Daar hebben we 
een raamvertelling van 
gemaakt die een volle 
eeuw beslaat. Vier fictieve 
vissersvrouwen vertellen 
volledige stukken uit de 
authentieke verhalen. Lise 
speelt de jonge vissers-
vrouw Marlies die over 
haar eigen ervaringen en 
die van haar moeder ver-
telt. Ikzelf speel Mariette, de 
80-jarige vissersvrouw die 
over haar moeder en haar 

dochter vertelt. De band 
tussen grootmoeder en 
kleindochter is hecht zoals 
in het vissersmilieu.”

In het Kust- 
West-Vlaams
Er wordt uiteraard in het 
West-Vlaams geacteerd. 
Alle interviews zijn immers 
volledig in het dialect op-
genomen. Het zijn dus ook 
authentieke opnamen van 
het West-Vlaamse kustdia-
lect.
Frieda: “Het zou afbreuk 
doen aan de authenticiteit 
van de verhalen als we ze 

in het AN zouden spelen. 
Mijn vissersvrouwen zouden 
het trouwens niet pikken. 
Ze zijn fier op hun verhalen 
en hun taal. De taal die ik 
mocht horen van Oostduin-
kerke tot Heist is zo mooi. 
Vele “vergeten” woorden 
hoor je in de opnames op 
sappige authentieke wijze 
uitspreken. Wij zijn fier dat 
we ze mogen neerzetten 
voor iedereen die van de 
visserij houdt.”

Drie maal in  
Het Bedrijf
De voorstellingen vinden 

Fototentoonstelling Vissersvrouw
Fotograaf Wouter Rawoens trok in het kielzog van 
het project op pad om vissersvrouwen te fotografe-
ren, zoals hij eerder deed voor het boek Vissersvrou-
wen, 26 levens, één verhaal van Katrien Vervaele. 
Het resultaat is een intrigerende reeks portretten 
met als titel Vissersvrouw, waarvan op zes plaatsen 
aan de kust een unieke selectie getoond wordt. In 
Oostduinkerke gebeurt dat rond het ereplein van 
NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum van zaterdag 5 
november tot woensdag 15 februari 2012.

Dvd Vesche vis en nieuwe liefde
Enkele vissersvrouwen lieten hun verhaal op video 
vastleggen. Ze vertelden over werk, opvoeding, relatie, 
bijgeloof en tal van andere onderwerpen. Uit deze 
gesprekken werden ontroerende, verrassende en 
grappige anekdotes gekozen. De fragmenten worden 
afgewisseld met uniek historisch beeldmateriaal. De 
dvd is een documentaire die een boeiend en veel-
zijdig beeld schetst van het leven als vissersvrouw.
Vanaf eind november verkrijgbaar in NAVIGO - 
Nationaal Visserijmuseum aan 7,50 euro.
Info: www.westvlaanderen.be/vissersvrouwen,  
www.visserijmuseum.be

Moeder Frieda Vanslembrouck en dochter Lise Bouttery, 
vissersvrouwen op scène vanaf vrijdag 11 november…

plaats op vrijdag 11 nov. 
om 20.30 uur, zat. 12 nov. 
om 20.30 u. en zondag 13 
nov. om 17 u. in zaal Het 
Bedrijf, Leopold II-laan 9a in 
Oostduinkerke. Toegang: 8 
euro. Plaatsbespreking via 
NAVIGO (Nationaal Visse-
rijmuseum Oostduinkerke, 
maandag gesloten),  
T 058 51 24 68 (ook op 
maandag), onthaal@vis-
serijmuseum.be.
Deze theatervoorstelling 
wordt in het najaar ook 
in Oostende, Nieuwpoort, 
Blankenberge en Knokke-
Heist gebracht.



Agenda OKTOBER

Zaterdag 1 
4de bierfestival 11-23 u  
Oostduinkerke-dorp, zaal Witte Burg 
Info en organisatie: feestcomité Oostduin-
kerke-dorp, feestcomité.odk@gmail.com 

Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk 14-18 u  
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum  
Oostduinkerke 
Info: Abdijmuseum en NAVIGO 

Geleide wandeling ‘Zinspelen op 
de herfst’ 14 u  
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
Doornpanne 
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058 53 38 33, info@iwva.be - www.iwva.be 

Stormfeesten - Visparlee op café 
Vanaf 14.30 u  
Oostduinkerke-aan-Zee, centrum  
Met optredens van straatmuzikanten,  
straattheater 
Info: Handelaarsbond Oostduinkerke-aan-Zee

Xander De Rycke – ‘Mijn Zwarte 
Parade’ 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Beursfuif 20-03 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Jeugdhuis 
Info: Jeugddienst 

Antje De Boeck & Rony Verbiest / 
Boon 20.30 u  
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-laan 9a 
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Zondag 2 
Stormfeesten - Visparlee op café 
12-14 u Oostduinkerke-aan-Zee, centrum 
Visbuffet (kaarten te koop bij de dienst 
Toerisme en feestcomité Oostduinkerke-aan-
Zee) 
optreden straatmuzikanten en voorstelling 
straattheater, aansluitend receptie 
info: Handelaarsbond Oostduinkerke-aan-Zee

Dinsdag 4 
Danslessen 17-20 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit 
Info: Jeugddienst

Woensdag 5 
Causerie “De Dames van Laken 2“ 
door dhr. Marc De Bie 14.30 u  
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 
Inkom: € 2 (incl. basisconsumptie) 
Info: Hedwig Donceel T 058 51 75 43 
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde 
www.vlas.koksijde.be 

EHBO cursus Rode Kruis – eerste 
hulp 19-22.15 u  
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje 
Info: An Desaeger, T 0473 33 12 11,  
andesaeger@telenet.be 

Film True Grit 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. casinoKoksijde

 

Donderdag 6 
Lezing ‘ecologische problemen van 
en rond de kust, dr. Jan Seys van 
Vlaams Instituut voor de zee 14.30 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,  
W. Elsschotzaal, boven Bib 
Toegang € 2,5 (koffie inbegrepen) 
Org.: UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds 
M. Mortier, T 0475 97 21 98, mmortier@base.be 

Vrijdag 7 
Documentaire Cunina – “kleine 
mensen, dromen en wensen”  20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde 

Zaterdag 8 
Plechtige bloemenhulde ter gele-
genheid van de 65ste verjaardag 
van de Luchtmacht gevolgd door 
een optocht en defilé met de 
Vaderlandslievende verenigingen 
10.30 u Koksijde, Monument van de Geal-
lieerde Vliegeniers, J. Van Buggenhoutlaan 
(bij Zuid-Abdijmolen) 
Info: dienst Toerisme

Full contact: concert 20-03 u 
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Jeugdhuis 
Info: Jeugddienst

Jens Maurits Orchestra plays –  
‘The Dubtapes’ 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

 

.Elke vrijdag, 8-13 u 
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan 
Wekelijkse markt 
Info: dienst Toerisme

Luchtdoop of initiatievlucht 
Elk weekend 9 u. tot zonsondergang - 
Koksijde, WAC, West Aviation Club, Ten 
Bogaerdelaan 15 
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Verhuur elektroboot Koksijde01 
Tot eind oktober - Wulpen, aanlegsteiger 
Florizoonebrug 
Wielrijdersrust Het Dorstige Hart, Dijk 33,  
T 0474 40 99 69

19u: Kooklessen voor mannen 
4 – 11 – 18 en 25 oktober - Sint-Idesbald, Reigersnest - Info: Ronald Desmedt T 058 51 41 39

Vrije rondleiding voor individuele 
bezoekers, gids inbegrepen in toe-
gangsticket (Nederlandstalige gids)

Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan

Elke zondag om 14.30 uur

Turnen +55 
elke woensdag 10 -11 uur - Koksijde-dorp, zaal voor Vloersporten 
Info: Hélène Viane, T 058 51 64 70 of 0478 75 35 64

Doe-mee namiddagen 
elke maandagnamiddag: 13.30 – 16.30 u 
Koksijde-dorp, CMkantoor, Zeelaan  
Info: Kav-Koksijde, Yvette Hanset, T 058 51 06 92

Elke dinsdag, 8-13 u 
Oostduinkerke, Groenendijk 
Wekelijkse markt 
(tot eind oktober)

Het zonnetje 
 
Krachtdieren, 5 oktober 
We ontdekken net als Heksje Wijsneus de wondere wereld van de krachtdieren en de speciale 
krachten die ook diep in onszelf wonen.We zingen de dierenkrachtspreuk en knutselen onze 
dierenraad met natuurlijke materialen.

Pendelen, Woensdag 9 november 
Heksje Wijsneus leert onze vandaag pendelen en ze helpt ons heel goed naar ons innerlijke 
stemmetje te luisteren. We knutselen onze eigen pendel.

Sterrenlicht en sterrenpracht, Woensdag 7 december 
We maken een reis naar de sterren en we vliegen terug naar beneden met een mand vol 
wensen

Info en organisatie: Het Zonneklasje, Basisschool De letterzee, A. Fastenaekelslaan 24 
Telkens van 14-17 u. Prijs: leden: e 7, niet-leden: e 9

Inschrijvingen: monnycoppens@hotmail.com, T 058 41 43 24, T 0478 56 72 42 
Of patricia.libens@hotmail.com, T 0485 10 29 52



Dinsdag 11 
Danslessen – Fedes 17-20 u 
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 
Info: Jeugddienst

Woensdag 12 
EHBO cursus Rode Kruis – eerste 
hulp 19-22.15 u  
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje 
Info: An Desaeger, T 0473 33 12 11,  
andesaeger@telenet.be 

Film “Route Irish” – De Andere Film 
20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 14 
Voorronde Westtalent: optredens 
17-20 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 
Info: Jeugddienst

Grote kaas- en wijnavond ten voor-
dele van La Palabra (opvangtehuis 
misbruikte vrouwen en kinderen in Senegal) 
19.30 u  
Oostduinkerke-dorp, feestzaal Witte Burg 
Muzikale omlijsting: Wouter Van Den Broeck 
Info en organisatie: FVV Vrouwenstemmen, 
Rita Gantois, gantois.rita@telenet.be 

Zaterdag 15 
Bib verwendag “start to  
WK Cyclocross in de Bib”  
10-12 & 14-17 u  
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek, Casinoplein 10 
Fietssimulator WK Cyclocross 
Info: Bibliotheek

Workshop “knutselen aan je koers-
fiets” – vooraf inschrijven is verplicht en 
kan vanaf 15 september (€2 voor leden Bib) 
10-12 & 14 – 17 u  
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek, Casinoplein 10 
Info: Bibliotheek

Geleide wandeling  
“ontspoorde zwammen”  
paddenstoelenwandeling 14 u 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn-
panne, Doornpannestraat 2 
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 

Side event Zeerotica: Eros en vissers 
15.30 u Oostduinkerke-dorp, NAVIGO / 
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke 
Schrijfster Katrien Vervaele vertelt in haar 
lezing “Zo lang op zee, zo lang zonder 
vrouw” over het intieme leven van de vissers. 
Nadien vertoning van het Franse drama 
Angèle et Tony (reg. Alix Delaporte, 2010)

Info & tickets: € 5 – reservatie noodzakelijk:  
onthaal@visserijmuseum.be, T 058 51 24 68

Concert Willy Claes Quartet -  
Memories of You 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info en kaarten te verkrijgen in  
c.c. CasinoKoksijde: VVK €14 – ADD €16

Zondag 16 
Gratis geleide wandeling “een an-
dere kijk op het Schipgat, natuur & 
historie… en de gevolgen”  14.30 u 
Koksijde-aan-Zee, einde Zeedijk,  
parking Elisabethplein 
Info: dienst Toerisme  

Maandag 17 
Veiligheid in de keuken en wat 
te doen indien er iets misloopt 
(EHBO) 19.30 u Koksijde-dorp boven 
brandweerarsenaal, Zeelaan 37 
info & organisatie: Gezinsbond Koksijde, 
Vandenberghe Marianne 
marc.ryckewaert@skynet.be 

Dinsdag 18 
Herfstfeest voor leden Senioren-
groep Oostduinkerke-Wulpen, 14 u 
Oostduinkerke-dorp, feestzaal Witte Burg 
Deelname € 5 
Info: rogerbilliet@skynet.be 

Danslessen – Fedes 17-20 u 
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Jeugddienst 
Info: Jeugddienst

Woensdag 19 
EHBO cursus Rode Kruis – eerste 
hulp 19-22.15 u 
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje 
Info: An Desaeger, T 0473 33 12 11,  
andesaeger@telenet.be 

Bespreking van het boek “de een-
zaamheid van de priemgetallen“ 
van Paolo Giordano Van Loon 14.30 u 
Leesclub 
Info: Hedwig Donceel T 058 51 75 43 
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde 
www.vlas.koksijde.be 

Federatiequiz Vl@s 14.30 u 
Oostduinkerke-dorp, zaal Witte Burg 
Org: Vlaamse actieve senioren Oostduin-
kerke 
Info: freddy.bockstael@skynet.be,  
T 058 51 27 20

Film “Never let me go” 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde 

Vrijdag 21 
Ontbijt, bezoek visveiling, haven-
rondvaart 6.15 u  
Nieuwpoort, vismijn 
Leden Markant €50; niet-leden: €60 
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37,  
jacques.proot@skynet.be 

Baloji 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Rocket 88: concert 20-03 u 
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 
Info: Jeugddienst

Zaterdag 22 
Toeristen- en streekproductenbeurs 
– zie Tij-dingen blz 34 10.30-18 u. 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: dienst Toerisme

Boterkaarting 14-23 u  
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje 
Org. De Zonnekloppers

Ineke Nijssen / Angsten en twijfels 
en eeuwige Liefde 20.30 u 
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a 
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf 

Zondag 23 
Discussiemoment ‘Vroeger was  
alles beter’ 10 u  
Sint-Idesbald, Vrij Ontmoeting Centrum /
VOC, Veurnelaan 109 
Ingeleid en gemodereerd door Marijke 
Louwie 
Inkom: € 2,50 (drankje inbegrepen) 
Info en organisatie: T 058 51 98 65

Toeristen- en streekproductenbeurs 
zie Tij-dingen blz 34  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling ‘een ge-
zonde en culturele begeleide wan-
deling doorheen Koksijde’ 14.30 u 
Koksijde-aan-Zee,  
parking O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Info: dienst Toerisme 

Maandag 24 
Causerie: “Belgische adel”  
door Jan Van Den Berghe 
Info en organisatie: Neos Koksijde,  
T 058 51 40 60, T 058 51 33 01 
www.neosvzw.be/koksijde 

Dinsdag 25 
Danslessen – Fedes 17-20 u 
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit 
Info: Jeugddienst 

Woensdag 26 
Halvedaguitstap naar Brugge: be-
zoek “Vorstelijk verzameld” 14.30 u   
Een tentoonstelling van 54 topwerken uit 
Wenen in het Groeningenmuseum 
Vertrek trein station Koksijde 12.58 u. –  
geleid bezoek om 14.30 u. 
Inschrijvingen en info:  
Hedwig Donceel, T 058 51 75 43 
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijd 
www.vlas.koksijde.be 

Film “La Solitudine dei numeri 
primi” De Andere Film  20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

 



Herfstconcert met het Vlaams 
Symfonisch Orkest o.l.v. Bart Van 
Casteren 20 u  
Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk, 
Kerkplein 2 
Programma: Petite Suite (C. Debussy) – 
L’Arlésienne (G. Bizet) – Symfonie in d-klein 
(C. Franck) 
Info en org.: Rotary Club Nieuwpoort en 
Diksmuide 
Vvk: €25, add: €30 
Verkoop via T 058 42 10 30 of  
info@herfstconcert.com en de toeristische 
diensten van Koksijde, De Panne, Nieuw-
poort, Middelkerke en Veurne

Nacht van de Ziel 20.30 – 0.30 u 
Oostduinkerke-dorp, kerkhof, A. Geryllaan 
Info: Dis, Dienst Internationale samenwerking 

Zie Tij-dingen blz. 34

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

Info: 

Jeugddienst 

T 058 53 34 44 

jocdepit@koksijde.be

Info: 
NAVIGO,  

Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke,  
T 058 51 24 68,  

info@visserijmuseum.be, 
www.navigomuseum.be

CONTACT

9/09/2011 - 08/01/2012
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
Doornpanne, Doornpannestraat 2 
Tentoonstelling ‘dierensporen’ 
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 

Tot 17/10
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO/Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke
Zout, zouter, zoutst
Gasttentoonstelling over zoutwinning en 
de wereldberoemde zoutmijn van  
Wieliczka (Polen)
INFO: NAVIGO, T 058 51 24 68

15/10 – 15/11
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
rariteitenkabinet “Effecten en  
neveneffecten van de Cyclocross”
Info: bibliotheek

28/10 – 06/11  
Open elke dag 15-18 u 
Sint-Idesbald, Keunekapel,  
H. Christiaenlaan 40
Tentoonstelling Christine Cosyns en 
Rudi Quartier
Info: dienst Toerisme 

01/10 – 27/11
Weekends en herfstvakantie: 
10-12 & 14-16.45u 
Oostduinkerke-aan-Zee, Toerismekantoor, 
Astridplein 6, Galerie Welnis
Carl Goethals, schilderkunst
Info: dienst Toerisme

Zondag 30 
Whisky- & Spiritfestival, “Spirits of 
the Sea” 13-18 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Zie ook zaterdag 29/10 

Maandag 31 
Fietssimulator WK Cyclocross 10-12 
& 14-16.45 u 
Koksijde-aan-Zee,  
Toerismekantoor,  
Zeelaan 303 
Info: dienst Toerisme

Oktober
Gesloten zondag en maandag
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, Strandlaan 267 
Tentoonstelling Rudi Wouters – graniet, 
marmer, blauwsteen 
Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05, 
lievino@lievino.be

18/06-31/12
01/04-30/10: di – vrij: 10-18 u;  
weekends- en feestdagen: 14-18 u,  
gesloten op maandag
01/11-31/03: enkel open in de namiddag: 
14-18 u
Oostduinkerke, NAVIGO,  
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Tentoonstelling Zeerotica
Info: NAVIGO 

30/07-02/10  
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere 
& Lefevere
Expo Taf Wallet & George Grard
Info: De Muelenaere & Lefevere,  
T 0475 38 66 02, www.dmlgallery.be 

15/10 – 31/12  
Wulpen, Wielrijdersrust Het Dorstige Hart, 
Dijk 33
Tentoonstelling grafiek en lino van Nelly 
Huys, cursiste aan de Westhoekacademie
Info: T 0474 40 99 69

Tentoonstellingen

ALLE 
ACTIVITEITEN 

OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

KALENDER

Donderdag 27 
Bloemschikken 13.30 & 19.30 u. 
Koksijde-dorp, Tulpenlaan 41 
Inschrijvingen: Gerda Van den Steen,  
T 058 51 17 97 
Leden: €7; niet-leden: €10 
Info: Gezinsbond Koksijde

Verfijnd tafelen 
Koksijde-dorp, Hotelschool Ter Duinen,  
Houtsaegerlaan 
Info en organisatie: Neos Koksijde,  
T 058 51 33 01, T 058 51 40 46,  
www.neosvzw.be/koksijde

Travestieshow “Les folles de Gand” 
14.30 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Een sprankelende variétéshow van het  
wereldberoemde travestie-gezelschap 
Tickets bij dienst Toerisme Koksijde, VVK €15 
– ADD €20 
Organisatie: Liberale Bond gepensioneer-
den koksijde

Krosny – ‘Too funny for words’ 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,  
mezzanine 
Info: c.c. CasinoKoksijde 

Vrijdag 28 
Quiznamiddag, Gratis toegang 14 u 
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Info & organisatie: Seniorengroep Oostduin-
kerke-Wulpen, Roger Billiet, T 058 51 65 00, 
Inschrijvingen: Nelly Mahieu, Schepenstraat 8, 
Oostduinkerke

NtGent – ‘Gif’ – een aangrijpend 
rouwportret 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

 

HALLOWEENPROGRAMMA
Zie Tij-dingen blz 35

 

Zaterdag 29 
Whisky- & Spiritfestival, “Spirits of 
the Sea” 14-20 u  
Honderden whisky’s en spirits te proeven 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Tickets:  
Zaterdag en zondag: VVK: €30, ADD €35 
Zaterdag of zondag: VVK €17, ADD €20 
Info: www.spiritsofthesea.be 




