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De foto van de maand oktober gaat deze keer naar Stefaan Pladys uit 
Wulpen. Stefaan slaagde erin een mooie luchtfoto te nemen van het pol-
derdorp Wulpen, midden het vlakke tapijt van groene weiden. U ziet duide-
lijk de kerk, het dorpsplein, en bovenaan de Dijk en kanaal. Deze bijzondere 
aandacht voor Wulpen in vogelperspectief verdient zeker een prijs!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 7 november.  
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.
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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

Coverfoto:
Linda Renette

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 - 
november 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 november
dag hoogwater laagwater

di 1 04.22 en 16.51 11.11 en 23.36
wo 2 05.23 en 17.55 12.07
do 3 06.28 en 19.03 00.34 en 13.09
vr 4 07.36 en 20.17 01.37 en 14.16
za 5 08.48 en 21.33 02.48 en 15.34
zo 6 09.56 en 22.33 04.19 en 16.47
ma 7 10.49 en 23.19 05.19 en 17.39
di 8 11.32 en 23.58 06.03 en 18.20
wo 9 12.09 06.40 en 18.56
do 10 00.33 en 12.43 07.12 en 19.27
vr 11 01.06 en 13.15 07.41 en 19.54
za 12 01.35 en 13.43 08.08 en 20.22
zo 13 02.01 en 14.12 08.38 en 20.53
ma 14 02.28 en 14.43 09.12 en 21.27
di 15 02.59 en 15.19 09.48 en 22.04
wo 16 03.36 en 16.01 10.28 en 22.46
do 17 04.20 en 16.51 11.17 en 23.41
vr 18 05.15 en 17.57 12.23
za 19 06.33 en 19.22 00.51 en 13.33
zo 20 07.53 en 20.32 01.59 en 14.38
ma 21 08.59 en 21.34 03.05 en 15.44
di 22 09.57 en 22.30 04.15 en 16.52
wo 23 10.51 en 23.21 05.22 en 17.51
do 24 11.41 06.17 en 18.41
vr 25 00.09 en 12.28 07.05 en 19.28
za 26 00.56 en 13.15 07.51 en 20.13
zo 27 01.41 en 14.02 08.36 en 20.57
ma 28 02.27 en 14.49 09.21 en 21.42
di 29 03.14 en 15.39 10.07 en 22.27
wo 30 04.04 en 16.32 10.55 en 23.14

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand



Koksijde Golf Hof ter Hille
Koksijde Golf Hof ter Hille, zo luidt 
voortaan de enige echte officiële 
naam van het golfterrein in 
aanleg! Tussen de Toekomstlaan, 
het kanaal, de Hof ter Hillestraat 
en het sportpark heeft het 
landschap inmiddels een heuse 
gedaanteverwisseling ondergaan. 
Bestudeer de luchtfoto!
 

14
Energiebewuste november
De dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling houdt niet van 
energieverspilling. En volhardt 
daarom in het opzetten 
van allerlei activiteiten die 
energiebesparing beogen. 
November = energiebewuste 
maand. Vandaar: groene 
energie, infoavonden, ecobouw, 
energiescan, kyoto-actie…

15-17
De Koksijdse Zwemweek
De Vlaamse Zwemweek gaf 
vorig jaar al de geest, maar de 
Koksijdse Zwemweek houdt vol. 
Van vrijdag 18 tot zondag 27 
november voor jong en oud weer 
tien dagen kleddernat zwemjolijt 
in het Koksijdse zwemparadijs 
aan De Hoge Blekker. Met stapels 
prijzen!

18-19
Groot seniorenfeest!

Woensdag 16 en donderdag 17 
november worden weer hoogdagen 
voor Koksijdse medioren en senioren. 
Dan vindt het jaarlijks show-, zang- en 
dansfeest van het OCMW plaats. 
Telkens opnieuw een pint vers bloed 
onder vrienden vriendinnnen. Hup 
met de beetjes..!

34
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Unaniem.
Zwembad - De oorspron-
kelijke raming voor het be-
tonherstel van het open-
luchtzwembad bedraagt 
152.526 euro. Het is de 
bedoeling om deze hoge 
kosten via een vooronder-
zoek te reduceren. Raming 
vooronderzoek: 8.240 euro. 
De CD&V-raadsleden ont-
hielden zich.
Veurnestraat – De 50 
jaar oude hoogstammige 
bomen (35) worden door 
de omwonenden als zeer 
hinderlijk ervaren. Vooral de 
Oostenrijkse dennen zor-
gen door massaal naald-
verlies voor overlast. Ze 
zijn kaprijp. Na het rooien 
volgt een nieuwe homo-
gene aanplanting. Raming 
18.180 euro.
Openbare verlichting – 
De raad keurde unaniem 
een aantal dossiers goed:
a) ondergronds brengen 
van bovengronds distribu-
tienet en nieuwe openba-
re verlichting in de Dewitte-
laan (raming 36.130 euro) 
/ in de Kerkstraat, Hove-
nierstraat en Veurnestraat 
(raming 121.411 euro) / in 
de Vreugdestraat (raming 
99.749 euro).
b) ondergronds brengen 
laagspanningsnet in de 
Lalouxlaan en Veronica-
weg (raming 39.300 euro) 

Aankopen
Fietsrekken – Het gaat 
om 100 fietsrekken: 75 ge-
wone en 25 voor moun-
tainbikes. Noodzakelijke 
aankoop omdat veel 
fietsrekken beschadigd 
raken door het veelvuldig 
gebruik. Raming 12.500 
euro. Unaniem.
Hardware – Er worden 
50 PC’s, 10 laptops en 
10 beeldschermen aan-
gekocht ter vervanging 
van verouderd en defect 
materiaal. Raming 55.123 
euro. Unaniem.
Zitbanken - Verouderde 
en beschadigde houten 
banken worden syste-
matisch vervangen door 
degelijke kunststofban-
ken. Verspreid over het 
grondgebied worden 
banken bijgeplaatst (op 
de Zeedijken, bij wandel- 
en fietspaden…). Raming 
17.500 euro. Unaniem.
Percelen – De gemeente 
koopt een deel perceel 
van 299,60 m² (met 2 
garageboxen die zullen 
weggenomen worden) 
eigendom van vennoot-
schap Romapharm, en 
een deel perceel van 511 
m² eigendom van Robert 
Demuynck. De percelen 
zijn gelegen Zeelaan 
60-62-64. Unaniem. Deze 
aankoop kan nuttig zijn 

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

als uitbreiding van de par-
king voor de politie en de 
nieuwe tennishal, waar-
door deze laatste ook 
meer ruimte krijgt. Ook 
kan het voetbalterrein 
3 reglementair worden 
aangelegd.

Projecten
Speelplekke –De infra-
structuur van BKO de 
Speelplekke in Oostduin-
kerke voldoet niet meer 
aan de normen van Kind 
& Gezin. Er komt een 
hedendaagse modulaire 
nieuwbouw in de plaats. 
Raming 1,383 miljoen euro. 
Unaniem.
Huisje Nys - Thans wordt 
de volledige omgeving 
van het huisje aangepakt. 
Er komen o.a. nieuwe bo-
men, plantsoenen en een 
kastanjehouten omhei-
ning. Raming 12.218 euro. 
Unaniem.
Inbraakcentrale – Er werd 
al enkele keren ingebro-
ken in c.c. CasinoKoksijde. 
Daarom wordt een com-
pleet inbraakdetectiesys-
teem aangeschaft. Ra-
ming 10.926 euro. Unaniem.
Powerzaal - Wegens 
waterinsijpeling, kapotte 
roofing en putten is de 
renovatie van het dak van 
het prefabgebouw aan 
de powerzaal noodzake-
lijk. Raming 15.000 euro. 

/ in de Rousseaulaan en 
omgeving (raming 113.819 
euro)
c) ondergronds brengen 
bovengrondse bundelka-
bel in de Veurnekeiweg 
(raming 15.446 euro)

Varia
Huur weide –   De eige-
naar van de weide voor 
de jaarlijkse veeprijskamp 
in Wulpen, heeft de ge-
legenheid de weide te 
bewerken als akkerland. Hij 
is echter bereid een deel 
ervan, 8.300 m², als gras-
land te behouden, mits een 
vergoeding. De jaarlijkse 
huur werd vastgesteld op 
1.337 euro. Unaniem.
Huur stationsruimten - 
Enkele lokalen van het 
nieuwe station van Koksijde 
worden in huur gegeven 
aan de NMBS. Het betreft 
29,41m² (loket met bureau, 
eetruimte, kluis, sanitair, 
technisch lokaal en plaats 
voor ticketautomaten). 
Maandelijkse huurprijs:  
520 euro. Unaniem.
GRUP Strandlaan – Het 
gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Strandlaan 
werd definitief vastgesteld. 
De meerderheidsfracties 
stemden voor, CD&V en 
Vlaams Belang onthielden 
zich, raadsleden Henri en 
Sophie Dewulf stemden 
tegen.

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding van 
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we:  
unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of  
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Snippers uit de 
raad van 19 september



een wedstrijd die meetelt voor 
de Wereldbeker cyclocross, maar 
tegelijk is die cross ook de laatste 
algemene repetitie voor het we-
reldkampioenschap eind januari. 
Want dan scheiden ons maar 60 
dagen meer van die gigamega-
festatie, om eens een cool woord 
te gebruiken!”

T-d: “En daags na de Duinencross 
wordt in Oostduinkerke de moun-
tainbikeroute geopend?”
Burgemeester: “Er is veel vraag 
naar een mountainbikeparcours. 
Kijk, amper een kwartier geleden 
had ik hier een klas kinderen van 
het 4de leerjaar op bezoek. Op 
mijn vraag wat er in Koksijde nog 

T-d: “Halloween wordt met de 
herfstvakantie weer een mooi 
feest in Koksijde?“
Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Ja, Halloween is bij ons in 
enkele jaren uitgegroeid tot een 
topper op de agenda. Het begon 
allemaal met een lokaal initiatief 
van de handelaarsbond van Sint-
Idesbald, en deze keer kunnen we 
zelfs het grootste spookhuis van 
Europa aanbieden! Ik denk dat de 
kinderen van alle leeftijden dat ijse-
lijk spookkot best leuk zullen vinden. 
Andere activiteiten zijn o.m. de 
spooknacht en de stoet op maan-
dag 31 oktober, en het vurige Hal-
loweenspektakel op 5 november. Ik 
zou dus zeggen: allen daarheen! 
Het is de attractie van het najaar in 
onze gemeente.”

T-d: “Het jaarlijkse seniorenfeest 
doet het ook nog steeds!?”
Burgemeester: “Zeker weten! 
Koksijde feest graag, en dat geldt 
ook voor onze jonge en oudere 
senioren. Het sociaal huis heeft 
opnieuw zijn beste beentje voor-
gezet met een mooi amusements-
programma, dat opnieuw een 
mix is van professioneel talent en 
acteerkunst van de vrijwilligers van 
het Sociaal Huis zelf. Ik stel ook vast 
dat de verhuis naar c.c. Casino-
Koksijde een schot in de roos is. Het 
feest loopt er weliswaar over twee 
dagen maar de mensen kunnen er 
in een mooi decor plaatsnemen en 
van een veel betere accommoda-
tie genieten dan vroeger.”

T-d: “Ook op sportvlak valt er een 
en ander te vertellen?”
Burgemeester: “Eind september 
konden we de sporthal van Koksij-
de na een broodnodige facelift 
weer openen voor de sportbeoe-
fenaars. Die veelgebruikte ruimte 
is dus weer voor vele jaren goed! 
Maar eind november gaat alle 
sportieve aandacht natuurlijk naar 
de Vlaamse Duinencross op het 
Liefoord. Het is zoals gewoonlijk 

De burgemeester aan het woord
Na een introotje via Halloween in de herfstvakantie en het jaarlijkse seniorenfeest half november gaat burgemees-
ter Marc Vanden Bussche in zijn maandelijks praatje de sportieve toer op. Deze keer legt hij de klemtoon op de 
renovatie van de sporthal Koksijde-dorp, de Vlaamse Duinencross op zaterdag 26 november, en de opening van  
de nieuwe mountainbikeroute..! Hij rondt af met een communicatieve intentie aangaande de golfcourt in aanleg…

moet komen, antwoordde één van 
de jongens zonder verpinken: een 
mountainbikeroute! Wie had dat nu 
verwacht? Het bewijst dat ook het 
jonge volkje bewuste wensen en 
verlangens heeft. Welnu, als bestuur 
proberen we daar op in te spelen.”

T-d: “En tenslotte het golfterrein 
Koksijde Hof ter Hille?”
Burgemeester: “Nu de werken be-
zig zijn, zijn veel mensen verbaasd 
over de omvang van de golf, de 
oo’s en de aa’s zijn schering en 
inslag! Weldra plannen we een 
opendag zodat elke belangstellen-
de ter plaatse zal kunnen vaststel-
len hoever de werken al gevorderd 
zijn! Maar later meer daarover.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik wil zeker benadrukken dat alle inwoners van Koksijde 
op vertoon van hun identiteitskaart gratis toegang hebben tot de Vlaamse Duinencross op 
zaterdag 26 november!”



Duidelijke 
huisnummers: 
belangrijk!
Een duidelijk zichtbaar huisnummer is van groot  
belang! Het garandeert o.m. snelle hulpverlening 
voor de hulpdiensten, juiste postbedeling, gemak 
voor de automobilist die een huisnummer zoekt, enz. 
Een huisnummer is geen vrijblijvende aangelegen-
heid, maar onderhevig aan een reglement dat door 
de gemeenteraad is goedgekeurd. 
Daaruit enkele bepalingen.

1.  Een uniek huisnummer moet zichtbaar aange-
bracht worden naast elke deur of andere uitgang 
naar de openbare weg toe van elk gebouw dat 
bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een 
tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al 
genummerd is.

2.  Ook gebouwen voor administratief gebruik zoals 
handelszaken moeten een huisnummer dragen, 
zelfs als ze geen woning bevatten.

3.  Als een gebouw niet langs de openbare weg ligt, 
moet een duidelijk zichtbaar huisnummer aan-
gebracht worden aan de hoofdtoegang van het 
betrokken terrein.

4.  Er moet een huisnummer aangebracht worden op 
elke nieuwbouw uiterlijk één maand na de voltooi-
ing ervan. Bijkomende gebouwen die al dan niet 
aan het gebouw palen zoals garages, loodsen, 
bergplaatsen, stallen, werkplaatsen enz. hoeven 
geen afzonderlijk huisnummer te hebben.

5.  De eigenaar van het gebouw staat in voor het 
aanbrengen van het huisnummer op zijn kosten.

6.  Op verzoek kan het aanbrengen van een gratis 
huisnummer aangevraagd worden bij de dienst 
Burgerzaken (T 058 53 30 42). Het betreft een plastic 
huisnummer met zwarte cijfers en letters op witte 
achtergrond. De dienst Veiligheid en Preventie 
staat in voor de aanplakking.

7.  Het huisnummer moet minstens 5 cm groot zijn. Het 
moet bestaan uit duurzaam, niet-corroderend ma-
teriaal. Het wordt aangebracht op een hoogte van 
min. 1 meter en max. 2 meter, bij voorkeur rechts 
(als men naar het gebouw kijkt) naast de voor-
naamste toegangsdeur.

8.  Bij belangrijke achteruitbouw wordt het huisnum-
mer aangebracht aan de voornaamste inrit, zo 
mogelijk op of naast de brievenbus.

Het niet aanbrengen van een huisnummer is een over-
treding van het gemeentelijk reglement. In het kader 
van de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve 
Sancties) kunnen bevoegde ambtenaren dergelijke 
overtreding verbaliseren.

Meergezinswoningen of 
gebouwencomplexen

A.  Voor meergezinswoningen of gebouwencom-
plexen met diverse woon- en of handelsruimten 
moet een nummer voorzien worden voor elke 
hoofdingang die van de straat tot de woningen 
of de handelsruimtes leidt.

B.  Als zo’n gemeenschappelijke hoofdingang 
toegang geeft tot verscheidene woongele-
genheden en handelsruimten, dan moeten die 
woongelegenheden en handelsruimten van 
een bijkomend nummer voorzien worden. Dit 
bijkomend nummer wordt aangebracht aan de 
ingangdeur, die via de gemeenschappelijke hall, 
gang of trapzaal, toegang verschaft tot de af-
zonderlijke woon- en handelsruimte. Dit nummer 
moet ook vermeld worden op elke brievenbus 
en deurbel of parlofoon in de betrokken ruimte 
bij de gemeenschappelijke toegang.

C.  De bijkomende nummering gebeurt van bene-
den naar boven en naar het gebouw kijkend 
van links naar rechts, in wijzerzin. De eerste 2 
letters geven de verdieping aan, de erop vol-
gende cijfers het appartementnummer. Dit bijko-
mend nummer wordt toegekend naar analogie 
met volgend voorbeeld:

 - kelderverdieping: KV01, KV02, KV03…
 - begane grond: GV01, GV02, GV03…
 - eerste verdieping: 0101, 0102, 0103…
 - tweede verdieping: 0201, 0202, 0203…
 - derde verdieping: 0301, 0302, 0303…
D.  De interne nummering wordt opgesteld door 

de dienst Burgerzaken en uitgevoerd door 
de bouwheer. De nummering wordt voor het 
gehele gebouw verwezenlijkt eer het gebouw 
betrokken wordt.

Een correct 
huisnummer 
beantwoordt aan 
diverse criteria.



Obstakels plaatsen op voortuinstroken
van de gemeente is niet toegelaten
Het gemeentebestuur stelt steeds meer vast dat de 
voortuinstrook, -meestal gemeente-eigendom-, door 
de daar wonende burger ingenomen wordt. Er wor-
den allerlei obstakels zoals ijzeren en betonnen palen, 
stenen, bloembakken, aanplantingen en zelfs num-
merplaten op de gelijkgrondse berm geplaatst om te 
verhinderen dat daar voertuigen geparkeerd worden. 
Dit is ten stelligste verboden.
Het betreft een onrechtmatige inname van het open-
baar domein. Deze overtreding kan vastgesteld en 
geverbaliseerd worden door de bevoegde ambte-
naren in het kader van het reglement betreffende de 
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Het gemeentebestuur maant de burger die zich in 
een toestand van overtreding bevindt dan ook aan 
om uiterlijk tegen 31 december 2011 alle betrokken 
hindernissen weg te nemen. Indien geen gevolg aan 
deze aanmaning gegeven wordt, kan het gemeente-
bestuur ambtshalve optreden op kosten van diegene 
die de obstakels aanbracht.

Gemeentelijke dienstverlening van 31 oktober tot 2 november

1.  Gemeentehuis: de gemeentelijke administratieve diensten zijn gesloten op maandag 31 oktober  
(brugdag), op dinsdag Allerheiligen 1 en op woensdag Allerzielen 2 november.

2.  C.c. casino: op 31 oktober open van 9 tot 12 en 14 tot 17.45 u. / op 1 en 2 november gesloten  
(wel avondkassa voor de film van 19 tot 20.15 u.)

3.  Musea: op 31 oktober gesloten / op 1 en 2 november open van 14 tot 18 u.
4.  Huisje Nys-Vermoote: zelfde regeling als voor de musea.
5.  Zwembad: op 31 oktober open van 8.30 tot 11.45 u. en 14 tot 19.45 u. / op 1 en 2 november open van 

8.30 tot 11.45 u. en 14 tot 18.30 u.
6.  Toerisme: alle kantoren van 31 oktober tot 2 november open van 10 tot 12 en 14 tot 16.45 u. / kantoor 

Sint-Idesbald is op 31 oktober en 5 november uitzonderlijk open tot 18.30 u. wegens de Halloweenstoet 
en het Halloweenspektakel.

7.  Bibliotheek: op 31 oktober open van 10 tot 12 en van 16 tot 19 u. / op 1 en 2 november gesloten

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

Voor de dienst IDPBW:
voltijds adjunct-preventieadviseur IDPBW C1-C3 in contractueel dienstverband

Voor de dienst Veiligheid en Preventie: 
voltijds conflictbemiddelaar B1-B3 in contractueel dienstverband

Voor het Nationaal Visserijmuseum:
voltijds coördinator wetenschappelijk werk A1a-A2a in contractueel dienstverband
Kandidaturen indienen tot donderdag 15 november 2011.

Informatie over alle vacante betrekkingen kan u terugvinden op www.koksijde.be, doorklikken naar inwoner, 
bestuur en diensten, gemeentediensten, personeelsdienst, vacatures bij het gemeentebestuur. U kan de vol-
ledige publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR of telefonisch aanvragen op nummer 058/53 34 41.



Uniek boekje van 1656
verrijkt collectie abdijmuseum
Het Abdijmuseum Ten Duinen heeft een zeldzaam stuk verworven: de vita of levensbeschrijving van Adrianus 
Cancellier, abt van de Duinenabdij tussen 1610 en 1623. Van dit boekje, geschreven door Carolus de Visch en 
uitgegeven te Brugge in 1655, zijn slechts drie exemplaren bekend. Eén van die drie behoort vanaf nu tot de 
collectie van het abdijmuseum.

Het kleine boekje in het Latijn telt 
drie vita’s: het leven van Cancellier, 
en dat van twee andere belang-
rijke cisterciënzers. Het museum 
heeft de originele druk uit 1656 
bemachtigd. Later verschenen 
een Nederlandse vertaling en een 
Latijnse herdruk.
“Het aangekochte exemplaar van 
de Vita van Adrianus Cancellier is 
volledig”, zegt een tevreden bur-
gemeester Marc Vanden Bussche. 
“Het klein en zeldzaam werkje, uit-
gegeven in Brugge, is een van de 
publicaties van Carolus de Visch, 
17de-eeuwse historiograaf van de 
Duinenabdij.”
Hoofdarchivaris Noel Geirnaert 
van Brugge noemt het boekje een 
mooie aanwinst voor het museum: 
“Er bestaan maar drie originele 
exemplaren van. Eén berust in 
de stadsbibliotheek van Brugge, 
een tweede in een bibliotheek te 
Brussel en het derde thans in het 
abdijmuseum in Koksijde.”

Schrandere streekgenoot
Jan Van Acker, wetenschappelijk 
medewerker aan de Duinenabdij, 
over auteur Carolus de Visch: “Hij is 
een streekgenoot, in 1596 in Buls-
kamp geboren als telg van een 

Kunstenaars en 
galerijen gezocht!

kleine adellijke familie uit Veurne-
Ambacht. Na zijn humaniora in 
Veurne, studeerde hij filosofie in 
Dowaai. In 1618 trad hij onder abt 
Cancellier in de Duinenabdij in. De 
abdijgemeenschap verbleef op 
dat moment in Ten Bogaerde, waar 
ze van de opdoffers herstelde die 
ze tijdens de godsdiensttroebelen 
van de 16de eeuw te verduren 
kreeg. In 1649 werd de Visch prior 

van de Duinenabdij.”
Het boekje wordt een van de zeld-
zame stukken in de tentoonstelling 
Grijs of wit? Kleurrijke abten van de 
Duinenabdij die in 2012 plaatsvindt 
in het abdijmuseum.

Info: 
conservator Dirk Vanclooster, 
T 058 53 39 50, 
dirk.vanclooster@koksijde.be

In het voorjaar 2012 zal de dienst Cultuur de brochure Kijk Op Kunst wegens de 
grote belangstelling ervoor laten herdrukken. Met Kijk Op Kunst verzamelt de dienst 
Cultuur de talrijke galerijhouders en kunstenaars uit Koksijde in een handig overzicht.
Om de gids zo volledig mogelijk te houden, is de dienst Cultuur op zoek naar  
verborgen/onbekend artistiek talent! Bent u een beeldend kunstenaar of  
galerijhouder uit Koksijde die niet in de laatste editie stond? Contacteer dan Nick 
Herweyers van de dienst Cultuur via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40, tot uiterlijk 
vrijdag 16 december. Met de kunstenaars en galerijen die in de vorige editie  
stonden, neemt de dienst Cultuur zelf contact op voor eventuele wijzigingen.



Netbibbing: digitaal netwerken in de bieb
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. Lesna-
middagen op dinsdag 22 en donderdag 24 novem-
ber, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro. Er zijn maar 
enkele plaatsen meer beschikbaar.

Cursus digitale fotografie
De reeks Leer beter omgaan met een grotere camera  
loopt over 3 namiddagen en is bestemd voor de 
hobbyfotograaf met een toestel dat meer kan dan 
automatisch foto’s nemen. Aan deze tweede reeks 
kan een aanvullende namiddag toegevoegd worden 
over het importeren van beelden naar de PC en het 
beheren ervan, over JPEG, RAW en Photoshop  
Elements.
Nog geen camera? Volg toch de cursus om beter te 
weten welk toestel u het best past.
Cursus op dinsdag 15, 22 en 29 november / alle  
namiddagen van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 15 euro.

Cursus Word 2010
Het tekstverwerkingsprogramma Word 2010 biedt 
weer enkele veranderingen t.o.v. de versie Word 2007. 
Er zijn nog meer grafische effecten mogelijk. In deze 
cursus komt de basis van het tekstverwerken en het 
opmaken van teksten uitgebreid aan bod. Eerste les: 
initiatie om Word te ontdekken en in te stellen naar 
eigen wens. Volgende lessen: nieuwe manier van wer-
ken en verkennen in Word 2010. Data: donderdag 15, 
vrijdag 16, dinsdag 20 en donderdag 22 december. 
Kostprijs: 20 euro.

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
-  Inschrijven vanaf donderdag 3 november op de 

afdeling Beeld en Geluid (pas geldig na beta-
ling), behalve voor de cursussen die herhaald 
worden. Geen telefonische inschrijvingen meer 
mogelijk.

-  Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)
 Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53. 

www.bibliotheek.koksijde.be.

Boekenverkoop
Dankzij de bieb gaan ook deze herfstvakantie (van 
29 oktober tot zaterdag 5 november) afgeschreven 
boeken voor kinderen en volwassenen aan spotprijzen 
de deur uit. Iedereen welkom op de boekenverkoop!

Gesloten
Op 1, 2 en 11 november is de bibliotheek gesloten.

Woensdagnamiddag = biebtijd!
‘s Woensdagnamiddags spreken de leerkrachten 
van het 6e leerjaar van de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke geregeld af in de bibliotheek met hun 
leerlingen. Juf Katy Luca en meester Mark Mortier 
lezen zelf heel graag en willen dan ook de “leesziekte” 
overdragen op hun leerlingen. Ze lezen ook regelma-
tig voor in hun klas. De kinderen komen graag naar 
deze afspraak in de bib omdat ze er steeds nieuwe 
boeken ontdekken en door het bieb-team goed 
begeleid worden. Juf Katy (links) kwam de bloemen in 
ontvangst nemen, meester Mark was verhinderd.

Prijswinnaars bieb cyclo-quiz
Drie winnaars mochten op zaterdag 15 oktober 
uit handen van de burgemeester hun prijs van de 
jeugdcycloquiz (ruim 100 deelnemers) in ontvangst 
nemen. Ze beantwoordden alle vragen correct en 
benaderden de schiftingsvraag het dichtst. Er zaten 51 
pins in de bokaal. De eerste prijs (WK 2012 cyclocross 
ticket en WK-wielertruitje) ging naar Felix Blanckaert, 
de tweede prijs (WK-wielertruitje) was voor Inne Van 
Gampelaere en de derde prijs (WK-wielertruitje) vond 
Arne Mares als trotse eigenaar.



Koksijde Feest!
2de editie op 8 september 2012!
In september 2010 vond voor de eerste keer het grote cultuur- en vrijetijdsfeest Koksijde Feest! plaats. 
Dit evenement werd een succes over de hele lijn en daarom is een tweede editie gepland: op zaterdag 8 
september 2012! Het wordt opnieuw een interactieve vrijetijdsmarkt. Verenigingen, artiesten en gemeentelijke 
vrijetijdsdiensten stellen er hun aanbod en werking voor!

De Zeelaan zal opnieuw het ter-
rein zijn voor de bibliotheek, c.c. 
CasinoKoksijde, de sportdienst, de 
jeugddienst, de musea, de vereni-
gingen, individuele animobrengers, 
enz. om op zaterdag 8 september 
aan de Koksijdenaars te tonen bij 
wie ze terechtkunnen voor een 
regel matige aangename beleving 
van de vrije tijd. Voor vele diensten 
en verenigingen is Koksijde Feest 
dus een unieke gelegenheid om 
nieuwe leden te werven!
Een en ander gebeurt in coördi-
natie van de dienst Cultuur die 
overigens nog een passende rode 
draad zoekt doorheen het aanbod 
van het hedendaagse vrijetijds-
landschap.

Inschrijven
Bent u samen met uw vereniging 
geïnteresseerd om deel uit te 
maken van dit feestelijk gebeuren, 
of hebt u talent als circusartiest, 
vuurspuwer, beatboxer, beeldhou-
wer… en wil u met een interactieve 
stand op het cultuurfeest aanwezig 
zijn, schrijf dan snel in, uiterlijk op 
1 februari 2012! Opgelet: beperkt 
aantal plaatsen. Zend het deelna-
meformulier, -zie www.koksijde.be 
of afhalen bij de dienst Cultuur-, zo 
snel mogelijk naar: Cultuurdienst 
Koksijde, t.a.v. Nathalie Martens, 
Zeelaan 303 (F 058 53 30 94). 
Inschrijven kan ook via 
www.koksijde.be

Kinderen
Ontfermt uw organisatie zich (ook) 
over kinderen, vermeld dit dan op 
het inschrijvingsformulier. Vereni-
gingen met kinderanimatie zullen 
langs het parcours van de vrije-
tijdsmarkt extra aangeduid worden 
met de Plezand-figuurtjes (het logo 
dat alle activiteiten voor kinderen 
in Koksijde aanstipt). Op die manier 
wordt het kinderparcours zeer her-
kenbaar en gemakkelijk te volgen.

Wedstrijd: 
Koksijde Feest zoekt een campagnebeeld!
De organisatie zoekt een campagnebeeld om mensen en groepen 
op een speelse, leuke en vooral feestelijke manier op te roepen om 
op 8 september 2012 mee te doen aan de interactieve vrijetijdsmarkt 
Koksijde Feest! Dus, creatieve geesten, allemaal aan de slag! Bedenk 
een passend campagnebeeld en ontwerp een levendige affiche 
voor Koksijde Feest 2012!
De winnaar ontvangt een geldprijs van 1.000 euro. Het winnende  
ontwerp zal uiteraard te zien zijn op affiches, flyers, folders,  
uitnodigingen, de website en ander campagnemateriaal!
Het wedstrijdreglement vind je op de gemeentelijke website.
Info: nathalie.martens@koksijde.be OPrOeP 



een prentenboek over
onthaalouders als geschenk
Ter gelegenheid van de Dag van de Onthaalouder kregen alle Koksijdse onthaalouders op woensdag 12 
oktober als dank voor hun dagelijkse inzet en als erkenning van hun professionaliteit een prentenboek over 
de job van onthaalouder! Deze actie vond overigens in heel Vlaanderen plaats dankzij de samenwerking van 
de verschillende pools, o.a. VVSG, Divopra en Kind en Gezin.

Voor de realisatie van dit prentenboek ging men in zee 
met Frank Daenen, gerenommeerd jeugdillustrator en 
geestelijke vader van Beertje en Victor. De tekenaar  
creëerde een jonge hippe onthaalouder en dito ont-
haalgezin. De tekeningen stralen de typische huiselijke 
sfeer, de rust en de warme betrokkenheid van kinder-
opvang bij een onthaalouder uit.
Voor het scenario werd veel aandacht besteed aan 
pedagogische en veiligheidsaspecten in de afgebeelde 
scènes. Er is bewust gekozen voor een verhaal zonder 
tekst. De illustraties spreken voor zich en nodigen uit tot 
creativiteit bij het vertellen.
Kind en Gezin en minister Jo Vandeurzen toonden zich 
enthousiast over het project en schreven een inleiding in 
het boekje. Met hun steun kan het boekje ook gratis aan-
geboden worden aan de aangesloten onthaalouders.

Ook in Koksijde werden alle onthaalouders met het boekje verrast. 
Op de foto: diensthoofd Nathalie Leleu overhandigt het boekje aan 
onthaalouder Karen Buylaert met kleine Nitte, onder het goedkeurend 
oog van dienstverantwoordelijke Miet Loones en kleine Gust.

Actie Sint-voor-iedereen
De Jaycee-beweging Veurne-Westkust organiseert in eigen regio een groot Sintenproject.
Ook in onze welstellende streek zijn er kindjes bij wie Sint-Maarten of Sinterklaas niet langskomt 
omdat zijn geschenkenzak leeg is. Nochtans zijn die betrokken kindjes ook flink geweest…
De Jaycees van Veurne-Westkust willen ervoor zorgen dat ook deze kinderen een mooie 
herinnering zullen overhouden aan Sinterklaas of Sint-Maarten. Daarom willen ze de Sinten aan 
speelgoed helpen voor jongens en meisjes tot 12 jaar. Het mag al eens gebruikt zijn, maar niet stuk. 
Ongetwijfeld ligt er her en der nog veel speelgoed te wachten dat ergens iemand heel gelukkig kan maken.
Zend een mailtje aan diederik.denys@securex.be, die met de Jaycees instaat voor de ophaling en bedeling.
Financiële bijdragen kunnen gestort worden op het rek. nr. 751-2046150-72.
Info: www.jci-vw.be/sint-voor-iedereen

Hang het beest niet uit in het verkeer

Campagne weer van start
Op 17 oktober ging de tweede editie van de provinciale campagne Hang het beest niet uit in het verkeer van start. 
De actie is een oproep naar jongeren (12-18 jaar) om veilig te fietsen. De campagne loopt tot 15 februari.

Fietscontroles in de scholen en op straat zijn een onder-
deel van de actie. In enkele scholen in West-Vlaanderen 
komt het beest zelf (de mascotte van de campagne) zijn 
fietsstunts tonen aan de leerlingen. Het ideale moment 
om hiervan een foto te maken en in te sturen op de 
campagnewebsite http://nl.netlog.com/hanghetbeest-
nietuit. Ook foto’s van de jongeren verkleed als beest of 
met fiets komen in aanmerking. De tofste foto’s worden 
beloond met gratis filmtickets. De wedstrijd is verdeeld 
over vier wedstrijdperiodes, met prijsverdelingen op 16de 
dag van november tot februari. Op TMF en in de bio-
scoopzalen van Kinepolis is het reclamespotje te zien dat 
de jongeren oproept om aan de wedstrijd mee te doen.

Deze campagne is een initiatief van het provinciebestuur 
en de federale dienst Politionele Veiligheid, in samenwer-
king met de politie, middelbare scholen en gemeenten. 
De sponsoring komt van de jongerenmerken Netlog, 
Kinepolis en TMF.



Openbare werken: 
stand van zaken
Koninklijke Baan (N34): 
Ster der Zee tot Oostendelaan

De werken aan de Koninklijke Baan begonnen half 
september 2009 en zouden aanvankelijk duren tot 
maart 2012. Nochtans zal het project tegen eind 2011 
kunnen voltooid worden. Hieronder de planning van 
de resterende delen.
Na de zomer werd gestart met het gedeelte noord 
tussen Vanhouttelaan en de grens met De Panne, 
alsook met het gedeelte zuid tussen grens De Panne 
en Pannelaan (kruispunt inbegrepen).
Normaal gezien kan het verkeer op de Koninklijke 
Baan richting De Panne en terug vanaf de herfstva-
kantie (28 oktober) weer door. Na de herfstvakantie 
en tot de kerstvakantie is er beperkte verkeershinder 
om de afwerking te kunnen realiseren (vooral de voet-
paden). Laatste ingreep is de aanleg van de beide 
oversteken naast de tramsporen.

Ter Duinenlaan

De realisatie van deze werken is veel vlotter verlopen 
dan verwacht, dankzij de snelle uitvoering door de 
aannemer en het goede weer in het voorjaar. Het 
straatmeubilair is al geplaatst. Momenteel is men 
bezig met de aanleg van de beplantingszones. Dit 
project zal tegen eind 2011 volledig voltooid zijn.

Omgevingswerken Stationsplein

Diverse kleine werken

1. Dossier Delwartlaan en Bremraapweg
Binnenkort starten de nutsmaatschappijen met hun 
deel van de werken. Aansluitend wordt gestart met de 
aanleg van de rioleringen. Einde in december.

2. Diverse nieuwe deklagen in Koksijde
In januari vonden volgende aanbestedingen plaats: 
a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan, 
d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
Het ondergronds brengen van de netten en nieuwe 
openbare verlichting in het gedeelte tussen Duinen-
kranslaan (met inbegrip van de aanliggende straten 
gelegen in natuurgebied Noordduinen) en Tennislaan 
is nog bezig.
Tijdens het overkoppelen van de nutsleidingen wer-
den in de Duinenkranslaan en Ranonkellaan regen-
waterbezinkputten geplaatst om het straatwater op 
te vangen. Eerst worden de bomen in de Duinenkrans-
laan geveld. Daarna worden de kantstroken (grep-
pels) aangelegd. Hopelijk nog voor de winter krijgt de 
straat een nieuwe asfaltlaag.
Dezelfde werken zullen plaatsvinden in de Jan Poot-
laan en de Geitenweg. Weliswaar zijn de netten daar 
ondertussen al ondergronds. De timing van uitvoering 
hangt in eerste instantie grotendeels af van de nuts-
maatschappijen, en van het weer. Meer gedetail-
leerde planning verschijnt op de website van zodra 
geweten.

ALLe INFO: 
www.koksijde.be/

wegenwerken. 

VRAGEN? 

T 058 53 34 35

Begin november naderen 
de omgevingswerken hun 

voltooiing, op een aantal 
details na. Hierbij alvast een 

beeld van de mooi aangelegde 
parking en voetpaden.



Trappenhuizen Zeedijk Oostduinkerke

De nieuwe trappenhuizen naar de ondergrondse garages op de Zeedijk Oostduinkerke zijn voltooid. Evenwel met 
uitzondering van het trappenhuis naast het zwembad dat later met de renovatie van het zwembad zal worden 
vernieuwd. De nieuwe trappenhuizen bestaan vooral uit glas, gemonteerd op een metalen draagstructuur. De 
verluchting van de bestaande garages is aanzienlijk verbeterd. De nieuwe rook- en warmteafvoerinstallatie is 
afgetest en in werking gesteld. Deze investeringen verhogen in hoge mate de veiligheid in het algemeen.
De bovengrondse architecturale aanblik is veel fraaier dan vroeger. 

zinkputten infiltreert. Dit project omvat verder een nieuw 
rioolstelsel en de heraanleg van de naburige straten: Vre-
destraat, Rolandstraat, Gaillystraat, Bettystraat en  
G. Lejeunestraat.
Ondertussen werden de rioleringen en de nutsleidingen 
gelegd in het gedeelte Rolandstraat, Gaillystraat en  
Bettystraat, alsook de steenslagfundering.
Stand van zaken - Binnenkort kan overgegaan worden 
tot de aanleg van de ter plaatse gegoten greppels, en 
wordt ook begonnen met de aanleg van de betonklin-
kers, zoals vereist door Ruimte en Erfgoed en Onroerend 
Erfgoed. De afwerking van dit gedeelte is voorzien tegen 
het winterreces. Begin januari 2012 worden de kasseistro-
ken aan beide zijden van de Rousseaulaan uitgebroken 
om de nutsleidingen te kunnen aanleggen. Pas nadien 
gebeurt de heraanleg van de riolen in de Rousseaulaan.
De andere straten komen pas later aan bod.

N330 (Toekomstlaan) fietspad en 
rotonde Wulpenbrug

Het fietspad is in principe klaar over de volledige afstand, 
alsook de belijning. De ingebruikneming kan even-
wel slechts plaatsvinden van zodra de aanleg van de 
nieuwe rotonde Wulpenbrug volledig beëindigd is.
Dankzij het gunstige najaarsweer is de aanleg van de 
rotonde volledig op schema. Enkel bij voldoende warm 
weer kan de toplaag asfalt gegoten worden, en kan de 
volledige ingebruikneming gebeuren.

De nieuwe trappenhuizen op de Zeedijk van Oostduinkerke.

Weg- en rioleringswerken ten 
oosten van de Spelleplekke en 
de Ter Duinenwijk

Dit project bevat volgende straten: Karthuizerduinenweg 
tussen de Westdiephelling en de Duinparklaan / Kruin-
weg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg / Nieuwe 
Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duinparklaan / 
verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinenweg, de Spel-
leplekkeweg, de Waterplasweg en de Ter Duinenwijk.
Omstreeks het verschijnen van dit nummer is de toplaag 
asfalt over heel het project aangebracht. Rest alleen nog 
de afwerking van de opritten en de wegberm.
Eerstdaags zullen de betrokken bewoners verwittigd wor-
den over het aansluiten op de openbare riolering.

Weg- en rioleringswerken 
rousseaulaan en omgeving

Beschrijving van het project - De omgeving van de 
Rousseaulaan ondergaat een volledige facelift. De rijweg 
wordt aangelegd in asfalt. In het midden van de straat 
komt een dubbele parkeerstrook. De voetpaden en 
parkeerstroken worden in kleinschalig waterdoorlatende 
materialen aangelegd. Het kruispunt met de G. Lejeu-
nestraat wordt een rotonde. Ook ondergronds worden 
werken uitgevoerd: het huidige gemengd rioleringsnet 
is aan vernieuwing toe en wordt vervangen door een 
gescheiden rioolstelsel, waarbij het hemelwater via be-



Bosquetiastraat in Koksijde

Eerstdaags zal de coördinatievergadering van dit pro-
ject plaatsvinden, en vermoedelijk zullen de werken 
omstreeks februari 2012 starten, afhankelijk van een al 
dan niet strenge winter.
De herinrichting bevat het vernieuwen van de nuts-
leidingen, de aanleg van de regenwaterriool, en het 
vernieuwen van de bovenbouw.
Het betreft een infiltratieriolering voor regenwater van 
zowel rijweg en voetpaden, maar ook van de aan-
eengesloten bebouwing, zodat het regenwater maxi-
maal kan afgekoppeld worden van de vuilwaterriool.
Ondertussen vond de aanbesteding plaats. Binnen-
kort is er coördinatievergadering.
Het dwarsprofiel van de straat bestaat uit voetpad, 
rijweg en parkeerstrook (wisselend van kant volgens 

de rijrichting).
Het gedeelte Vlaanderenstraat tussen de Bosque-
tiastraat en de Kursaallaan wordt ook vernieuwd.

Gladiolenlaan e.a.

Samengevoegd project voor de heraanleg van de 
Gladiolenlaan, aanleg schoolomgeving in de Veurne-
laan (gedeelte t.h.v. van instituut Mathilde Schroyens), 
vernieuwen van de parkeerstroken in de Strandlaan 
(tussen Koninginnelaan en Christiaenslaan), vellen van 
de bomen in de Chrysantenlaan (tussen Ter Duinen-
laan en de Verbouwelaan).
De aanbesteding vond op 16 augustus plaats. 
De coördinatievergadering is inmiddels 
voorbij. Weldra starten de werken.

Koksijde Golf Hof ter Hille
De aanleg van Koksijde Golf Hof ter Hille is sedert juni volop aan de gang. Ter plaatse kan men zich 
op het betrokken terrein al een vrij goed beeld vormen van het toekomstig uitzicht, vb. van de waterpartijen 
en de glooiingen.

Om tot dit resultaat te komen heeft de aannemer al 
verscheidene duizenden kubieke meter grond verzet. 
Al de grond die uitgegraven wordt voor de vijvers, 
wordt aangewend om de glooiingen te maken.
Op de bodem van de gegraven vijvers brengt men 
een waterdichte kering aan. Daarop wordt opnieuw 
een 2,5 m dikke laag aarde gelegd tegen het opdrij-
ven van de waterkering. Alle vijvers staan onderling 
met elkaar in verbinding via sloten, buizen enz.
Het watervolume dat nu al in de vijvers aanwezig is, 
dient voor de beregening van de grasvelden op de 
golf. Op die wijze hoeft geen grondwater benut te 
worden.

Intussen is men volop bezig met de bouw van de 
driving range in het noordelijk gedeelte van het terrein. 
De 7 holes van die driving range zijn al aangelegd, het 
gras is er al ingezaaid en groeit voorbeeldig. De verst 
gelegen hole ligt op 200 m.
Inmiddels is in het noorden van de driving range ook 
de bouw bezig van de overdekte afslagplaats als 
leerpiste.
In de komende wintermaanden zullen de werken 
begrijpelijk trager vorderen. Er zal enkel grof grondwerk 
uitgevoerd worden ter voorbereiding van de zaaitijd in 
het voorjaar.

ALLe INFO: 
www.koksijde.be/

wegenwerken. 

VRAGEN? 

T 058 53 34 35

Een luchtfoto van de golfsite in aanleg. Links onderaan de sporthal, schuin naar rechts twee waterpartijen, in het midden van de 
rechterkant de Hazebeekstraat, helemaal rechts aan de rand de Nieuwstraat naar Wulpen-Dijk. (Foto Karel Kinable)



renovatiewerken sporthal Koksijde
Eind september waren de renovatiewerken in de sporthal van Koksijde af. Op zaterdag 1 oktober werd de 
vernieuwde sporthal weer opengesteld voor de sportverenigingen.

In 2010 besliste het gemeentebe-
stuur om de Koksijdse sporthal te 
renoveren wegens waterinsijpe-
ling en omdat de sportvloer aan 
vernieuwing toe was. Eind mei 2011 
begonnen de werken. Er kwam een 
nieuw geïsoleerd dak met nieuwe 
verlichting. Ook werden alle ramen 
uit de sporthal verwijderd en door 

akoestische panelen vervangen. In 
de laatste fase werd een nieuwe 
sportvloer aangelegd die zowel 
vlak- als puntelastisch aanvoelt.
Op vraag van de basketvereniging 
werd het basketterrein meer cen-
traal gelegd met de basketborden 
gemonteerd aan de dakstructuur. 
Verder heeft de gemeentelijke 

De grote basketfamilie van Koksijde, in gezelschap van 
o.a. burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen 
van Sport Dirk Dawyndt.

Samen op weg naar
goedkopere groene energie
Wilt u besparen op uw energiefac-
tuur en tegelijk zorgen voor een 
schoner milieu? Neem dan deel aan 
de groepsaankoop groene stroom 
en gas van de provincie West-Vlaan-
deren. Ook onze gemeente steunt dit 
initiatief. Van 1 november 2011 tot 5 
februari 2012 kan men vrijblijvend en 
zonder enige aankoopverplichting 
inschrijven.
Interesse om mee te doen? Neem 
uw laatste eindafrekening (12 maan-
den) van elektriciteit en aardgas 
bij de hand en schrijf u online in 
op www.samengaanwegroener.
be (doorklikken op provincie West-
Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 fe-
bruari 2012. Hebt u geen toegang tot 
het internet, dan helpt de gemeente 
u graag verder.

schildersploeg de muren in het wit 
geschilderd. 
Totale kostprijs: 560.000 euro.

Info: 
diensthoofd Sport Willy Degraeuwe, 
Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, T 058 53 20 01, 
www.sport.koksijde.be

Info
-  dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Heidi Vollon, T 058 53 34 64 of 

heidi.vollon@koksijde.be.
-  Sociaal Huis, Sandy Jansseune, T 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be



Dag van de Natuur  
in de Oostvoorduinen

Sluitingsdagen 
containerpark

Het containerpark 
is gesloten:

-  op dinsdag 1,  
woensdag 2,  
vrijdag 11 en  
zaterdag 12  
november  
(opgelet: wekelijkse  
sluiting op zondag 13 
en maandag  
14 november).

-  op zaterdag  
26 november

Natuurpunt Afdeling 
Westkust organiseert op 
zaterdag 19 november in 
samenwerking met het 
gemeentebestuur en het 
agentschap Natuur en 
Bos de traditionele Dag 
van de Natuur. 

In het natuurgebied Oost-
voorduinen (André Geryl-
laan in Oostduinkerke) 
wordt van 9 tot 16 u. maai-
sel geruimd. Jong en oud, 
gezinnen en verenigingen, 
natuurfreaks en liefheb-
bers… iedereen is welkom 
om een handje toe te 
steken voor meer natuur in 
onze provincie. Natuurbe-
heer is immers noodzake-
lijk voor het behoud ervan.
Op de Dag van de Natuur 
leert men ook een stukje 
natuur in eigen streek  
kennen. 

Verbluffend resultaat
Het resultaat van de 
jaarlijkse maaibeurt was 

en sterk uitgebreid.
Stevig schoeisel en aan-
gepaste kledij zijn nodig. 
Er zijn broodjes en drank 
voorzien voor wie de hele 
dag meehelpt. Vooraf 

vorige zomer verbluf-
fend. Soorten als liggend 
bergvlas, kalkbedstro, geel 
zonneroosje en voorjaars-
ganzerik, wilde tijm, enz… 
stonden prachtig in bloei 

Gratis infoavonden
energiebewust en gezond wonen
De provincie West-Vlaanderen en onze gemeente organiseren twee gratis 
infoavonden rond energiebewust en gezond wonen. Dialoog en ZonneWinDT, twee 
organisaties die al jaren thuis zijn in duurzaam bouwen, verzorgen de toelichting.

1. Energie besparen met kleine ingrepen: donderdag 10 november om 20 u.
Overal in huis wordt nodeloos energie verbruikt. Via simpele ingrepen en het aan-
passen van je gedrag kan je hierop flink besparen. Er wordt een virtuele wandeling 
gemaakt door een woning met tips per ruimte gekoppeld aan gedrag en keuze 
voor efficiënte toestellen.

2. Gezond wonen: donderdag 8 december om 20 u.
Een gezond binnenmilieu voor je gezin betekent naast ventilatie ook aandacht 
voor gezonde bouwmaterialen. Zo beperk je het vrijkomen van schadelijke stoffen 
uit vb. isolatie, verven, muren, schoonmaakmiddelen, meubels, enz. Op deze avond 
krijg je info over waar je op moet letten.

De twee sessies vinden plaats in het Duinenhuis, Bettystraat 7 (parkeren op het 
Elisabethplein, volg daarna het duinenpad tot bij het educatief centrum). Toegang 
gratis. Voor info en (verplichte) inschrijvingen: heidi.vollon@koksijde.be of 
T 058 53 34 64 van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

inschrijven is niet vereist.

Info: 
Walter Wackenier, 
T 058 51 62 06, 
GSM 0476 87 70 93.



Koksijde pendelt duurzaam!
Het gemeentebestuur stimuleert 
de werknemers om duurzaam naar 
het werk te pendelen en nam dit 
jaar opnieuw deel aan “ik kyoto”, 
een campagne van Bond Beter 
Leefmilieu (BBL).
Van 28 maart tot 21 juni bespaar-
den 64 personeelsleden van het 
gemeentebestuur 5.790 kg CO2 
door van en naar het werk te 
stappen, fietsen, treinen, bussen of 
carpoolen. Samen verzamelden ze 
1.673 duurzame pendeldagen!
Vijf personeelsleden vielen in de 
prijzen: 1. Emmanuel Gheldof wint 
een fiets / 2. Patrick Buylaert wint 
een NMBS-reispas t.w.v. 30 euro 
/ 3. Leen Declerck wint een fiets-
box met 35 fietsroutekaarten / 4. 
Christine Samyn wint een P-eye / 
5. Katrien Vandenberghe wint een 
mp3-speler

Info: 
Heidi Vollon, dienst Milieu en Duur-
zame Ontwikkeling, T 058 53 34 64, 
heidi.vollon@koksijde.be.

De Koksijdse winnaars van de Ik Kyoto-campagne in gezelschap van het bestuur.

ecobouwers opendeur
De Bond Beter Leefmilieu organiseert Ecobouwers Opendeur in de weekends van 5 en 6 november en van 11, 12 
en 13 november. Dan kan je meer dan 140 inspirerende energievriendelijke woningen bezoeken. Tijdens de rond-
leidingen kan je de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen beleven. Milieu- en energiebewuste 
bouwheren doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken en tonen hoe hun bouwproject verliep.
Info: www.ecobouwers.be

reserveer uw energiescan
Gaselwest voert nog tot het einde van het jaar 2011 gratis energiescans uit in Koksijde. 
Er zijn twee soorten energiescans: een basisscan en een opvolgscan.
Basisscan:
Een energiescanner onderzoekt bij u thuis welke ingrepen kunnen gebeuren om de energiefactuur 
naar beneden te halen. Waar nuttig plaatst hij ook gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 
20 euro (vb.: spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie, radiatorfolie). U krijgt ook een gepersonaliseerd verslag : 
een overzicht van uw huidige energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden in kWh en in euro.
Opvolgscan:
Deze scan wordt uitgevoerd bij inwoners die al de basisscan hebben laten uitvoeren en van wie de woning 
geen dakisolatie of nog enkel glas heeft. Zij krijgen tijdens de opvolgscan informatie over de aankoop en plaat-
sing van dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing

Gratis energiescan:

JA, ik wil graag een  ❑ gratis basisscan, en ontvang tot 20 euro energiebesparende materialen
 ❑ gratis en vrijblijvende opvolgscan (enkel als de basisscan al uitgevoerd werd)

Naam & voornaam .................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat & huisnummer .............................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode & gemeente  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer .................................................................................................................... e-mail  ...............................................................................................................................

Datum  ............................................................................................................................................... Handtekening ........................................................................................................

✃



Van vrijdag 18 tot zondag 27 november:
27ste Koksijdse Zwemweek
De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van vrijdag 18 
tot en met zondag 27 november zijn 27ste Koksijdse Zwemweek! Hoeven we u de accommodatie van het 
Hoge-Blekkerbad nog voor te stellen..?

De variëteit in het aanbod is uniek in de regio. Aan 
sociale toegangsprijzen geniet u van het 25-meter-
bad, de extra verwarmde kinderbaden en het instruc-
tiebad, het wildwaterbad verbonden met het buiten-
bad, vier duowhirlpools met geurenassortiment en een 
glijbaan met sterrenhemel… Met dit fraaie baden-
complex ziet de toekomst er ravissant uit!
Meer zelfs.., de dienst Zwembaden evolueert verder. 
Het gemeentebestuur en het autonoom gemeente-
bedrijf sloegen de handen in elkaar voor een ambi-
tieus project. In september 2012 starten de werken 

voor de restauratie van het beschermde gebouw en 
de nieuwbouw van het openluchtbad Zeedijk Oost-
duinkerke. Een nieuwe parel aan de kroon van onze 
fascinerende gemeente.
Voorzitter Freddy Beun van het Autonoom Gemeen-
tebedrijf Koksijde, het directiecomité en de leden 
van het AGB, schepen van Sport Dirk Dawyndt en het 
zwembadpersoneel hopen u te mogen verwelkomen 
op de 27ste Koksijdse Zwemweek, van vrijdag 18 tot 
zondag 27 november!

Het prijzenpakket werd samengesteld met de steun van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde, het  
gemeentebestuur, de middenstand van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Wulpen, Westhoek en  
Westkust, de sponsors van de reclameborden.
Info: www.zwembaden.koksijde.be, T 058 51 27 08, F 058 52 08 77, zwembaden@koksijde.be



Vrijdag 18 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  11.45 & 15 u., aquagym 55+ leden S Sport
-  16 u., alle baden open (vanaf 18.30 u. 25-meterbad 

gesloten)
-  18.45 tot 19.30 u., zwemmarathon Koksijdse lagere 

scholen
 Gedurende 45 minuten wordt met estafettes van 25 

meter, een zo groot mogelijke afstand gezwommen. 
Het principe dat deelnemen belangrijker is dan  
winnen, wordt hoog in het vaandel gedragen.  
Vergeten we niet dat het gemeentebestuur elk 
schooljaar, het schoolzwemmen gratis aanbiedt  
aan de Koksijdse scholen.

- 19.45 u., training jeugd Trapegeer; maak kennis met 
deze recreatieve zwemclub

Zaterdag 19 november
-  alle baden open, weekendactiviteiten
-  8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
-  vanaf 9.45 u. extra activiteit door de redders
-  14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Zondag 20 november
-  alle baden open, weekendactiviteiten
-  ontbijtzwemmen vanaf 8 u., info en inschrijven in de 

cafetaria T 058 51 60 03.
-  8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
-  vanaf 17.45 u. extra activiteit door de redders
-  14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Maandag 21 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  16 u., alle baden open

Dinsdag 22 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  14 u., cafetaria, namiddag voor de andersvaliden 

van Koksijde
-  16 u., alle baden open
-  16 u., zwemmen 55+promotie
-  19.45 u., kennismaking met de zwemclub Trapegeer
-  20.45 u., zwemmarathon leerlingen Hotelschool  

(tot 22 u.)

Woensdag 23 november
-  geen tijdslimiet
-  van 9.15 tot 11.45 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  13 tot 14.15 u., brevetzwemmen 400, 800 en 1500  

meter voor de Koksijdse lagere scholen, 1 euro
-  14.15 u., alle baden open
-  14.15 tot 16 u., de redder-duikers 40 Smd Heli bren-

gen sensatie
 35 JAAR SEAKING: op 8 november 1976 kwamen de 

5 Seakings aan op Basis Koksijde…

 Voor de 27ste keer kan het zwembad weer een 
beroep doen op de redder-duikers van het 40e 
smaldeel. Sedert 1984 waren ze elke woensdagna-
middag van de zwemweek aanwezig om de jeugd 
te trakteren op sensationele overlevingsoefeningen 
en -materialen.

-  19.30 u., training voor kandidaat-redders (zee & 
bloso)

-  20.30 u., training van de duikclub Guy Serville (info 
ter plaatse)

Donderdag 24 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  16 u., alle baden open
-  18.45 tot 19.30 u., “Hoe overleef ik met gele jekker en 

broek een val in het water?”
 Voor alle garnaalvissers te voet en te paard hèt mo-

ment om jezelf te leren redden als je met jekker en 
broek in het water valt. Het reddersteam zorgt voor 
de opleiding en training. Met de nodige veiligheids-
maatregelen kan elke visser/kruier het uitproberen. 
De gele kledij wordt als reddingsmiddel gebruikt. 
Zeker meedoen: het kan uw leven redden!

- 20 u., training van de duikclub Diepzeeduivels (info 
ter plaatse)

Vrijdag 25 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders
-  11.45 & 15 u., aquagym 55+ leden S Sport
-  16 u., alle baden open
-  19 tot 19.30 u., zwemmarathon voor verenigingen 

(maximum 8 ploegen)
 Gedurende 30 minuten met estafettes van 25 m, 

een zo groot mogelijke afstand zwemmen. Unieke 
kans voor de verenigingen om zich sportief te me-
ten. Elke groep bestaat uit minstens 6 en hoogstens 
12 deelnemers. Het doorzakken na de geleverde 
prestatie hoort er ook al jaren bij.

-  19.45 u., training jeugd Trapegeer, maak kennis met 
deze recreatieve zwemclub

Zaterdag 26 november
Weekend van het Zwembad: promotiecampagne 
van het Instituut voor Sportbeheer
-  Alle baden zijn de gehele dag open, geen tijdslimiet

Zondag 27 november
Weekend van het Zwembad: promotiecampagne 
van het Instituut voor Sportbeheer
-  Alle baden zijn de gehele dag  

open, geen tijdslimiet
-  11.30 u., afsluitceremonie  

aangeboden door het  
gemeentebestuur

De 10-
beurtenkaart! 

Een voordelige en 

niet-persoonsgebonden

toegang! Of wat denk 

je van een abonnement 

(6 of 12 maanden, 

individueel 

of per gezin)?



Koksijde: helemaal cyclo..!
Wereldbekerwedstrijd en WK-repetitie..:
Vlaamse duinencross op 26 november!
Met alle berichten over het WK veldrijden zou een mens bijna vergeten dat er ook op 26 november 2011 nog 
een topcross plaatsgrijpt, nl. de jaarlijkse wereldbekerwedstrijd Vlaamse duinencross, een organisatie van de 
veloclub Koksijde i.s.m. het gemeentebestuur.

26 
november

2011 

Vorig jaar werd de X-duin aan het parcours toege-
voegd, meteen een wedstrijd met nog meer pit! Wees 
er zeker bij op 26 november, de generale repetitie 
voor het WK, alle binnen- en buitenlandse vedetten 
tekenen present.

Programma
De wedstrijddag start om 9.15 u. met de wedstrijd van 
de nieuwelingen. Om 10.15 u. tijd voor de wereldbe-
kerrit van de juniores (UCI). De wedstrijd “wereldbeker 
UCI U23” start om 11.30 u.
Na de middag, om 13.30 u. starten de dames elite aan 

hun wereldbekerwedstrijd. Top of the bill om 15 u. is uiter-
aard de wereldbekermanche van de heren (elite). De 
podiumceremonie voor de heren is voorzien om 16.10 u.

Voorverkoop
In de toerismekantoren van onze gemeente, bij de 
gemeentelijke sportdienst en via www.veloclubkoksij-
de.be. De voorverkoop eindigt op vrijdag 25 novem-
ber om 12 u. 
Opgelet: gratis toegang voor inwoners  
op vertoon van de identiteitskaart!
Meer info: www.veloclubkoksijde.be

Applaus van de UCI voor recycling-initiatieven
U las in de vorige editie van Tij-dingen dat onze 
gemeente de uitdaging aangaat om verregaande 
milieumaatregelen te introduceren in de veldritwe-
reld. Het Agentschap voor Natuur en Bos, Coca-Co-
la, Inbev en Events Catering Bevers trekken mee aan 
de kar. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling 
stoomde hiervoor een uitgekiende strategie klaar 
waarin zowat alle milieuthema’s aan bod komen. 
Dit plan wordt nu door de UCI (Internationale Wie-
lerunie) geprezen als “beste plan dat ze tot nu toe 
hebben ontvangen” en zal als “beste praktijkvoor-
beeld worden getoond op de UCI-webpagina’s”. 
Een pluim dus voor de dienst Milieu en Duurzame 
ontwikkeling en het WK-organisatiecomité. Een hart 
onder de riem ook tijdens deze hectische WK-
voorbereidingsmaanden. Hier volgt een uittreksel 
uit de UCI-brief.

Nous sommes vraiment heureux de recevoir votre plan de gestion du guide reCycling. Je dois dire que c’est le meilleur plan que nous avons reçu jusqu’à présent de la part d’organisateurs d’événements UCI. Félicitations.Nous nous réjouissons de voir l’application de ce plan de gestion lors de vos événements à venir. Notre service communication pourra s’inspirer de cette noble initiative pour promouvoir les événe-ments de Koksijde.
Si vous me le permettez, je vais garder votre plan comme un exemple de «Best Practices» et le publier sur la page internet reCycling.Avec mes meilleures salutations,

Andrea Marcellini MendonçaCycling for All, Masters and Sustainable Develop-ment Coordinator
UCI

Bod voor Belgisch Kampioenschap in 2018
In zitting van 19 maart heeft de gemeenteraad unaniem machtiging gegeven aan het college van burge-
meester en schepenen om bij de KBWB (Koninklijke Belgische Wielerbond) een bod uit te brengen voor de 
organisatie van de Belgische Kampioenschappen cyclocross op zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018.
De KBWB is eigenaar van deze organisatie en bezit ook alle rechten. De concrete organisatie wordt even-
wel toegewezen aan een gemeente, waarvoor de Bond onlangs een oproep naar kandidaten richtte.
Het is nu de taak van het schepencollege om een gunstig bod te bepalen, zodat Koksijde in 2018 hopelijk 
weer een grote wielermanifestatie binnenrijft!



Zanddoorworstelende
veldflandriens op Canvas!
In de aanloop van het WK 2012 in onze gemeente brengt Canvas de zesdelige documentaire De Flandriens 
van de Cross, een vervolg op het succesvolle De Flandriens dat in het voorjaar van 2010 uitgezonden werd.

In het Duinenhuis, boven het panorama van de zee en de 
Schipgatduinen interviewt Sporza-presentator Michel Wuyts de 
heersende Wereldkampioen veldrijden Zdenek Stybar.

In de reeks van het productiehuis deMENSEN ontvangt 
Michel Wuyts de veldritlegenden van de jaren zestig 
tot vandaag in het Duinenhuis in Koksijde. Van Roland 
Liboton en Sven Nys tot Mario De Clercq en Eric De Vlae-
minck, allen maken ze een wandeling in de Schipgatdui-
nen en doen ze hun relaas in het Duinenhuis. Uiteraard 
met een knipoog naar de duinencross. Want zand staat 
uiteraard centraal in de Koksijdse cyclocross.
De eerste uitzending is gepland op tweede kerstdag, de 
laatste op maandag 30 januari, daags na het WK. Eind 
december komt, naar aanleiding van de tv-reeks, ook 
een boek uit, dat verkocht zal worden in de WK-shop 
(dienst Toerisme, gemeentehuis). Het gemeentebestuur 
is uiteraard erg opgetogen met dit aanbod en had voor 
de reeks een bedrag van 35.000 euro veil als sponsoring. 
Naast het feit dat Koksijde dé opnamelocatie vormt voor 
heel de serie, komt onze gemeente ook in de aftiteling 
ervan, en in een WK-reclamebumper na het programma 
in de rand. Hier zullen de WK-wieleroutfits te winnen zijn.

Uw tickets  
liggen klaar!
Sedert maandag 
12 september zijn 
de speciale WK-
tickets voor inwo-
ners en tweede 
residenten van 
Koksijde  
beschikbaar! 
En nog tot  
6 januari 2012!

Inwoners
Op vertoon van uw identiteitskaart kan u in het 
gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken (gelijkvloerse 
verdieping) een toegangskaart aan de prijs van 5 
euro per wedstrijddag 
bekomen. Maximum 1 ticket per dag per persoon. 
Er zijn dus aparte tickets voor de zaterdag en voor 
de zondag. Kinderen tot en met 11 jaar kopen geen 
ticket want ze kunnen sowieso gratis binnen. Tickets zijn 
af te halen tijdens de openingsuren van het gemeen-
tehuis: elke voormiddag van maandag tot zaterdag 
van 9 tot 12 u., en op maandag en woensdag ook 
van 13.30 tot 16 u.

Meer info over het WK: www.koksijde2012.be

Verras uw geliefde  
met een WK-cadeaubox!

Alle WK-gadgets (wieleroutfit, USBstick,..) zijn te 
koop bij de dienst Toerisme (gemeentehuis).  
Vanaf de herfstvakantie zijn er ook cadeauboxen 
verkrijgbaar. Zo’n doos bevat één combiticket,  
enkele WK-gadgets, een bon naar keuze (boek,  
wieleroutfit, …).U hoeft niet langer op zoek naar 
een origineel eindejaarsgeschenk! Ook nieuw in 
de WK-shop is een lange sticker (3 euro) voor o.a. 
de auto.

SLeCHTS 5 eUr/wedstrijd-dag



Kom gratis je 
veldritcapaciteiten testen!
Ter promotie van het WK cyclocross 2012 ontwikkelde 
Koksijde een fietssimulator. Een fiets met computer-
scherm en de weerstand van het echte parcours in de 
pedalen. Zo kan je zien hoe het parcours gereden wordt 
en echt voelen hoe diep Nys, Stybar en Albert moeten 
gaan in ons duinenzand. Kom je crosstalent gratis testen 
van 31 oktober tot en met 4 november 2011, telkens van 
10 tot 12 en van 14 tot 16.45 u. in de WK-shop, toerisme-
kantoor Koksijde-bad (gemeentehuis).

WK-promotie op andere 
crossen!

De start van het veldritseizoen op zondag 9 okto-
ber in Ruddervoorde betekende voor onze ge-
meente meteen ook het startschot om het WK ook 
op de crossen zelf te gaan promoten. Jens Mares 
en Dominique Vandevyvere zullen in totaal 5 cros-
sen bezoeken met de WK-mobiel als blikvanger en 
een uitgebouwde WK-promostand. Ze werden in 
Ruddervoorde door de talrijke cyclocrossfanaten 
alvast warm onthaald. Jens en Dominique verstrek-
ten info op het vlak van mobiliteit, parcours enz., 
en verkochten ook gadgets.

Sport- en seniorenacademie

De sport- en seniorenacademie, een organisatie 
van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 18 
mei 2012. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolva-
kanties), kunnen dames en heren terecht in de 
sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief 
programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 
11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., 
badminton en tafeltennnis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbe-
grepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

Jeugdsportacademie
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het 
dertiende jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het eer-
ste tot het zesde leerjaar.
Op woensdag 9 november vindt er een initiatie cir-
custechnieken plaats en op woensdag 16, 23 en 30 
november staat toestelturnen op het programma: 
van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, en 
van 15.15 u tot 16.30 u voor het 4de tot 6de leerjaar. 
De deelnameprijs voor de drie lessen (verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 4,50 euro (cir-
custechnieken: 1,50 euro). 
Vooraf inschrijven op de sportdienst, 
Hazebeekstraat 11 of via www.sport.koksijde.be.

Met 1.295 op jaarlijkse 
scholenveldlopen
Op dinsdag 27 en woensdag 28 september orga-
niseerde de sportdienst van Koksijde de jaarlijkse 
scholenveldlopen in samenwerking met Atletiek Club 
Koksijde, SVS en de sportraad.
Voor het lager onderwijs schreven er zich 8 scholen 
van de gemeente Koksijde in. In het totaal liepen 
er 876 leerlingen mee. Voor het secundair onderwijs 
liepen er 419 leerlingen van verschillende scholen uit 
Koksijde en de naburige gemeenten. Diensthoofd 
Sport Willy Degraeuwe had dan ook het genoegen 
om de winnaars een medaille te overhandigen. 
Tijdens de afsluitende receptie dankte hij de deelne-
mende scholen en hun respectievelijke schoolsport-
gangmakers.



Jongerententoonstelling Transcript
De openingsreceptie vindt plaats 
op zaterdag 5 november om 19.30 
u. in zaal JOC de PIT. Op Transcript 
krijgen jongeren de kans om hun 
kunstwerken aan het publiek te 
tonen. Alle genres komen aan bod: 
schilderkunst, fotografie, beeld-
houwkunst, poëzie enz. Alle werken 
worden door een jury beoordeeld.
De winnaar mag een eigen ten-
toonstelling houden en krijgt een 
reischeque. De winnaar wordt tij-
dens de receptie bekendgemaakt.
In de mezzanine van het c.c. Ca-
sinoKoksijde is een aantal werken 
van de winnaar van vorig jaar, 
Alwin Vyvey, te bewonderen.
Transcript loopt van 5 tot 12 novem-
ber. De tentoonstelling is elke dag 
open, behalve op zondag, van 9 
tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

Dit project is een samenwerking 
tussen de jeugddienst, c.c. Casino-
Koksijde en de Westhoekacademie.

Meer info: 
www.depit.be of 
jocdepit@koksijde.be

Op Transcript exposeren jongeren hun kunstwerken.

Karaoke 
in de PIT
Op zaterdag 5 november kun 
je na de receptie van Transcript 
jezelf de onsterfelijkheid inzingen 
ter gelegenheid van de karaoke 
die start om 22 u. en duurt tot 2 u. 
De toegang is gratis. 
Info: www.depit.be

In concert: Deep Blue sealicious
Op zaterdag 19 november laat de PIT vanaf 21 u. de blues op je los.  
Er treden drie bluesbands op!
*  The Retards: ooit gestart als rockband, maar nu overgoten met 

blues en rockabilly.
*  Dirty Vicky: brengt een mix van bluesrock met een funky toets, aan-

stekelijke melodieën met een karakterstem (vi.be/dirtyvicky).
*  Turkey Scratch: Turkey Sratch deze band bestaat uit bekwame mu-

zikanten die Chigoblues met ballen spelen. Met Stijn Bruynooghe als 
lokale vedette (www.myspace.com/turkeuscratchblues).

Toegang 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden.
Meer info: www.depît.be

Stand up comedy met  
Bert Gabriëls en tombola
Op zaterdag 25 november pakt de 
PIT uit met comedy van de bovenste 
plank. Bert Gabriëls zal vast en zeker 
alle lachers op hun wenken bedie-
nen. Bert was in 2008 al eens te gast 
in de PIT. Nu is hij terug voor meer! 
Bij het grote publiek is Bert vooral 
gekend van het canvasprogramma 
Zonde van de zendtijd, en in de PIT 
van zijn liefde voor het gerstenat...
Toegang 3 euro voor leden en 6 euro 
voor niet-leden. Vooraf reserveren: 
jocdepit@koksijde.be.
Na de comedy is er tombola. Alle PIT-
leden maken kans op de hoofdprijs 
van 125 euro. De laatste kans voor 
wie nog geen lid is!

Meer info: www.depit.be

Kleuteranimatie:  
de regenboogslang
Luc Vandewalle van Artforum 
brengt op woensdag 16 novem-
ber van 13.30 tot 15.30 u. in JOC 
de PIT de Regenboogslang, een 
animatiesessie voor het tweede 
en derde kleuter. De Regen-
boogslang leeft in de rivieren van 
Australië. De broertjes Thor en Tuur 
vertellen in een kleurrijk verhaal 
het geheim van de Regenboog-
slang uit. Via doe- en luisterop-
drachten varen de kleuters mee 
door het land van de Aboriginals!
Toegang: 5 euro (koek + frisdrank 
inbegrepen). Vooraf inschrijven 
(beperkt aantal plaatsen): 
JOC de PIT, Kursaallaan 28, 
T 058 53 34 44 of 
jocdepit@koksijde.be.



Kinderfilm: rango
Tijdens de herfstvakantie speelt JOC de PIT op don-
derdag 3 november om 14.30 u. de Nederlands ge-
sproken tekenfilm Rango. Rango is een kameleon die 
in het verlaten droge woestijndorp Terra terechtkomt. 
Al het water is er verdwenen. Rango leert snel dat je 
geen held moet zijn om vrienden te maken. Een ge-
weldig avontuur voor jong en oud, maar niet zonder 
gevaar...”
Toegang 2,50 euro (frisdrankje inbegrepen).
Reserveren via jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Kindertheater: Circus Bottini
Op woensdag 23 november is er in JOC de PIT van 15 tot 16.15 u. kindertheater voor kinderen vanaf het 
tweede kleuter en voor het hele gezin.
Na een lange reis zijn Antonio en Marcello Bottini met het kleinste circus van België eindelijk terug in het 
land! De Italiaanse broers jongleren niet enkel met kegels of ballen, maar ook en vooral… met de kinderen 
die actief aan de circustoeren in de piste kunnen deelnemen. Zag je ooit een bananencircus, een fiet-
sende beer of de unieke en onvergetelijke ‘vissenact’? Antonio en Marcello Bottini schudden nog heel wat 
meer uit hun mouw en/of schoen!
Toegang 5 euro. Vooraf inschrijven (beperkt aantal plaatsen): JOC de PIT, Kursaallaan 28, T 058 53 34 44 
of jocdepit@koksijde.be.

Kleuteranimatie: 
Cyclocross 2012
Naar aanleiding van het WK cyclocross op 28 en 29 ja-
nuari gaat JOC de PIT op zoek naar jong wielertalent. 
Wie zich geroepen voelt, mag het circuit uittesten op 
woensdag 30 november van 13.30 tot 15.30 u. Deze 
sessie is bedoeld voor de tweede- en derde kleuter-
klas. Deelnemertjes worden getest op hun stuurmans-
kunsten en omgetoverd in veldrijders! Breng zelf je 
fietsje mee (of eender welk ander rollend materieel) 
en een fietshelm als je die hebt. Elke kleuter krijt na de 
rit een leuk cyclocross gadget.

Toegang 5 euro (koek + frisdrank inbegrepen). 
Vooraf inschrijven (beperkt aantal plaatsen): 
JOC de PIT, 
Kursaallaan 28, 
T 058 53 34 44 of 
jocdepit@koksijde.be.

Jeugdhuis de PIT: 
naam van Formaat!
Onlangs peilde Formaat, de overkoepelende 
organisatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, naar 
de betekenis achter de naam van een jeugd-
huis. Toen echter jeugdhuis de PIT zijn betekenis 
te kennen gaf, vond Formaat deze zo bijzonder 
dat er onmiddellijk een artikel aan gewijd werd in 
Formaat magazine, het maandelijks tijdschrift van 
Formaat Jeugdhuiswerk vzw.
Op deze manier komt het Koksijdse jeugdwerk en 
aldus ook de Koksijdse jeugd weer eens leuk in beeld!

Hierbij een afdruk van het betrokken  
artikel!



Proficiat aan onze jubilarissen!

Op zaterdag 17 sep-
tember was het even-
eens de beurt aan 
het echtpaar Fernand 
Viane (°Oudenburg) 
en Jacqueline Vantyg-
hem (°Westkerke) om 
de gouden bruiloft te 
vieren. Het echtpaar 
huwde 50 jaar geleden 
op 16 september 1961 
in Westkerke. Fernand 
was rijkswachter-foto-
graaf, vooral in het dis-
trict Veurne. Ze hebben 
twee kinderen en twee 
kleinkinderen.

Zaterdag 17 september was ook een mooie feestdag voor het echtpaar Roger Lowagie (°Wulveringem) en  
Georgette Kempe (°Stuivekenskerke) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Koksijde, 
15 september 1951). Roger was beroepsmilitair op de Basis Koksijde. Ze hebben een zoon en drie kleinkinderen.

Groot feest was er op 
zaterdag 17 september 
voor de familie en de 
vrienden van het echt-
paar Paul 
Ongenaert (°Lokeren) 
en Elza Coppejans 
(°Lokeren) ter gelegen-
heid van de viering van 
de briljanten bruiloft 
(Lokeren, 17 september 
1946). De jubilarissen 
waren uitbaters van 
een bloeiende slagerij 
in Lokeren.

echtpaar Viane-Vantyghem

echtpaar Ongenaert-Coppejans

echtpaar Lowagie-Kempe



Proficiat aan onze jubilarissen!

Diamanten palmen 
waren er op zaterdag 
24 september voor de 
echtgenoten Jean 
Tisson (°Oudergem) 
en Gilberte Paternotte 
(°Liberchies) die  
huwden op 22 septem-
ber 1951 in Liberchies. 
Jean was inspecteur in 
het verzekeringswezen. 
Ze hebben een dochter, 
twee klein- en vier  
achterkleinkinderen.

Het 4de jubileum op 
zaterdag 17 septem-
ber betrof de gouden 
echtgenoten Marcel 
Visart (°Aalst) en Agnes 
Scheerlinck (°Aalst) die 
huwden in Aalst op 8 juli 
1961. Marcel was regent 
letterkunde, Agnes on-
derwijzeres. 
Ze hebben vier kinderen 
en zes kleinkinderen.

Joseph Braeme (°Roeselare) en Odette Cuvelier (°Veurne) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Adinkerke, 
16 september 1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op 
zaterdag 24 september in het gemeentehuis ontvangen. Het echtpaar baatte een bakkerszaak uit in  
Sint-Agatha-Berchem en in De Panne. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

echtpaar Tisson-Paternotte

echtpaar Visart-Scheerlinck

echtpaar Braeme-Cuvelier



Proficiat aan onze jubilarissen!

En ten slotte was er op zaterdag 24 september nog een vijfde jubilerend echtpaar: Marcel Platteau (°Ukkel) 
en Hubertine Patfoort (°Houtem) die huwden op 16 september 1961 in Schaarbeek. Ze waren uitbaters van 
een bloeiende slagerij in Ukkel. Marcel en Hubertine hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Goud was er ook op 
zaterdag 24 september 
ook voor het echtpaar 
Marcel De Dobbeleer 
(°Voorde) en Adri-
anna Van Droogen-
broeck (°Appelterre-
Eichem) die huwden 
op 12 augustus 1961 
in Appelterre-Eichem. 
Ze werkten beiden in 
Brussel: Marcel bij de 
KBC en Adrianna bij de 
dienst Pensioenen in de 
Zuidertoren. Ze hebben 
een zoon, een dochter 
en vier kleinkinderen.

Nog op zaterdag 24 
september vierden 
eveneens Roger Nowé 
(°Koksijde) en Maria 
Leys (°Blaasveld) hun 
diamanten bruiloft. Ze 
huwden op 4 septem-
ber 1951 in Koksijde. An-
dré was rijkswachter. Het 
echtpaar heeft twee 
kinderen, drie kleinkin-
deren en vier achter-
kleinkinderen.

echtpaar Platteau-Patfoort

echtpaar De Dobbeleer-Van Droogenbroeck

echtpaar Nowé-Leys



Proficiat aan onze jubilarissen!

Het echtpaar Joël 
Coopman (°Marke) 
en Lea Van Dommele 
(°Kortrijk) smaakte het 
geluk op zaterdag 1 
oktober het diamanten 
bruiloftsfeest te kunnen 
vieren. Ze huwden in 
Gullegem op 10 sep-
tember 1951. Joël en 
Lea waren succesvolle 
uitbaters van een zelf-
standig bedrijf in vlas-
machines. Ze hebben 
twee kinderen, zeven 
kleinkinderen en één 
achterkleinkind.

Diamanten palmen waren er op zaterdag 1 oktober voor de echtgenoten Cyriel Depoorter (°Avekapelle) 
en Maria Avereyn (°Beerst) die huwden op 4 oktober 1951 in Beerst. Cyriel en Maria waren landbouwers op 
de wijl Roesdamme in Avekapelle. Ze hebben vier dochters en een zoon, waarvan dertien kleinkinderen en 
zeven achterkleinkinderen (en nog twee op komst).

Ook op zaterdag 1 ok-
tober was het de beurt 
aan de echtgenoten 
Roland Vanschen-
dermaal (°Brussel) en 
Christa Neugebauer 
(°Reichenstein, D) om 
de 50ste verjaardag 
van hun huwelijksband 
te vieren (29 septem-
ber, Ehrenfeld). Marcel 
was als beroepsmilitair 
autowerktuigkundige 
en administratief be-
diende, Christa was 
o.m. schoonmaakster. 
Ze hebben een zoon en 
een kleinzooon.

echtpaar Depoorter-Avereyn

echtpaar Vanschendermaal-Neugebauer

echtpaar Coopman-Van Dommele



BUrGerLIJKe STAND

GEBOORTEN
Romy Goës
Veurne, 8 juni
dochter van Nicolas en 
van Nathalie Vantorre uit 
Oostduinkerke

Vince Depry
Veurne, 3 september
zoon van Vincent en van Isabelle 
Devriendt uit Koksijde

Hanne Derinck
Veurne, 5 september
dochter van Frank en van  
Caroline Cattoor uit Oostduinkerke

Alisha Casier
Veurne, 6 september
dochter van Frederic en van Aline 
Sillis uit Koksijde

Celine van Vugt
Veurne, 12 september
dochter van Jacques en van 
Corinne Poulain uit Koksijde

Kobe Claeys
Veurne, 15 september
zoon van Wim en van Leen 
Declerck uit Koksijde

Margaux Vandooren
Veurne, 20 september
dochter van Bernard en van 
Yannick van Durme uit Koksijde

Lily Vermeulen
Veurne, 29 september
dochter van Jurgen en van 
Stephanie Blondeel uit Koksijde

Kasper Uyttebroeck
Oostende, 6 oktober
zoon van Pol en van Saartje Boedt 
uit Wulpen

Marie Goethals
Veurne, 7 oktober
dochter van Tuur en van Tinneke 
Castelein uit Oostduinkerke

Louise Wybo
roeselare, 8 oktober
dochter van Davy en van Inge 
Huyghebaert uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Freddy De Trazegnies uit Wiltz 
(Lux.) en Valérie Cornaert uit 
Koksijde (14 september)
Benoit Verstraeten en Jolien 
Van Hoecke, beiden uit Koksijde 
(17 september)
Anthony Vantyghem en 
Stéphanie Sennesael, beiden uit 
De Panne, voorheen te Koksijde  
(8 oktober)
Ansumana Saho (Gambia) en 
Sharon Vancayseele uit Koksijde 
(8 oktober)

OVERLIJDENS
Marie Thomas - 82 jaar
weduwe van Henri Kool

Gilberte Wouters - 85 jaar
weduwe van Chrétien Buckens

Giselle Defraene - 80 jaar
weduwe van Camille Vanhassel

Diane Verraes - 54 jaar

Francisca Vercammen - 102 jaar
weduwe van Jules Goetgeluck

René Cloos - 74 jaar
echtgenoot van Myriam Christiaens

Germaine Vanwelsenaere-89 jaar
echtgenoot van Daniël Voeten

Lieve Denys - 57 jaar
echtgenote van Karel Florizoone

Roger Van Stappen - 91 jaar
echtgenoot van Maria 
Robberechts

Eric Maene - 74 jaar
echtgenoot van Margeurite 
Dekeyne

Josephina Peeters - 95 jaar
weduwe van Robert Rawlinson

Marie Moeykens - 70 jaar
weduwe van Werner Sonneville

André Sitoor - 86 jaar

Joséphine Van Crombruggen 
- 76 jaar
echtgenote van Eduard Huysmans

Eugeen Stevens - 85 jaar
echtgenoot van Irena Belmans

Thérèse Teirlinck - 79 jaar

Simonne De Schrijver - 81 jaar
weduwe van Achiel Van Roy

John Evason - 91 jaar
weduwnaar van Marguerite 
Delanghe

Emmanuel Borgonie - 73 jaar
echtgenoot van Jacqueline Aerts

Rolande Lebeke -76 jaar

Maurice Servranckx -78 jaar
echtgenoot van Simonne De 
Hertogh

Herman Ongenae -70 jaar

Jeannine Vlietinck - 88 jaar
weduwe van Victor Depaepe

Georges Seurynck - 87 jaar
weduwnaar van Josephine Lenez

Bertrand Tanghe - 73 jaar
echtgenoot van Anny De Seyn

Marie De Mey - 64 jaar
echtgenote van Joseph Bergmans

Freddy Paesbrugghe - 67 jaar
echtgenoot van Jenny Tribou

Frans De Bodt - 81 jaar
echtgenoot van Lucienne Seeuws

Emilienne Silos - 84 jaar
weduwe van Léon Dumont

Anne-Marie Ryckeboer - 49 jaar
echtgenote van Geert Scherrens

Jan Decaesstecker - 84 jaar
weduwnaar van Monica Van den 
Berghe.

Goud was er op za-
terdag 8 oktober voor 
het echtpaar Leon 
Verhaeghe-Blanche De-
houck. Leon (°Veurne) 
en Blanche (°Alverin-
gem) huwden op 10 
oktober 1961 in Alverin-
gem. Ze werkten allebei 
bij de RTT in de regio 
Veurne-Ambacht. Het 
echtpaar heeft twee 
dochters en drie klein-
kinderen.

Zestig jaar geleden, in 
Leuven op 28 april 1951, 
stapten Jan Callebaut 
(°Sint-Pieters-Leeuw) en 
Maria Neirynck (°Leuven) 
in het huwelijksbootje. 
Jan en Maria waren al-
lebei huisarts. Het echt-
paar heeft een dochter 
en vier zonen waarvan 
dertien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen. 
Het diamanten feest 
vond plaats op zaterdag 
28 mei.

echtpaar Verhaeghe-Dehouck

echtpaar Callebaut-Neirynck

BUrGerLIJKe STAND



De voorbije maand in woord en beeld
Op dinsdagnamiddag 20 sep-
tember bracht Vlaams minister 
van Onderwijs Pascal Smet een 
bezoek aan de vrije basisschool 
De Ark in Koksijde, na een uitno-
diging van de leerlingen Elliott 
en Maties. De minister ging erop 
in. Hij maakte er kennis met alle 
klassen, van de kleuters tot het 
6de leerjaar. Bijzondere aan-
dacht had hij voor het project 
“de gemeentekrant”. Uiteraard 
voerde de minister ook informele 
gesprekken met de leerkrachten 
en met het schoolbestuur.
Vlaams minister van Openbare 

In samenwerking met de dienst 
Internationale Samenwerking or-
ganiseerde de dienst Onthaalou-
ders een potje vegetarisch koken. 
Vijftien onthaalouders kregen van 
lesgever Peter Vandermeersch 
van de kookschool De Zonnekeu-
ken drie avonden vegetarische 
tips om bereidingen klaar te 
maken voor jonge kinderen. Vele 
nieuwe ingrediënten en seizoens-
gebonden producten kwamen 
aan bod. De recepten kunnen 
eenvoudig ingepast worden in 
gezinssituaties waar weinig tijd is 
en kinderen zijn. V.l.n.r. onthaalou-
ders Christine Pyliser, Anne Coelus, 
Chris Verschoore, Karen Buylaert, 
Charlene Ghesquiere en Fran-
cine Goderis.

Werken Hilde Crevits kwam op 
dinsdag 4 oktober op het strand 
van Sint-Idesbald het startschot 
geven voor de veiligheidswer-
ken die de kustgemeenten 
beter moeten beschermen 
tegen zogenaamde superstor-
men. Daar werd 140.000 ku-
bieke meter zand opgespoten 
om het strand er met 20 meter 
te verbreden. Deze fase is de 
eerste stap in het Masterplan 
Kustveiligheid. De minister wordt 
geflankeerd door burgemeester 
Marc Vanden Bussche en be-
stendig afgevaardigde Guido 
Decorte.

Meer
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM



De voorbije maand in woord en beeld

Ter gelegenheid van de voorstelling van de film Kleine mensen, dromen en wensen van de vzw Cunina op vrijdag 
7 oktober, reikten eerste schepen Jan Loones, Christine Monsieur en Marc Van Thienen van de vzw Marowijne voor 
de eerste keer de Kawana-trofee uit. De vzw ontwikkelt projecten in het district Marowijne in het kader van de ste-
denband die Koksijde met de Surinaamse dorpen Galibi en Albina heeft. Het woord “kawana” staat voor het Kali-
na-woord “reuzenschildpad”. Een eerste trofee was voor diensthoofd Mieke Ghesquière die zorgde voor een grote 
hoeveelheid nieuwe leerboeken voor de lagere scholen van het gebied. Twee andere Kawana-trofeeën gingen 
naar Frank De Poortere en Ortwin Deroo van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Zij lanceerden met 
succes een drinkwaterproject. Op de foto ook gemeenteraadsvorzitter Luc Deltome en tweeling kinderen, en het 
trio-dames Sophie Vangheel, Nathalie Meskens en Sabine De Vos van de vzw Cunina.

Meer
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM

Onze gemeente sloot met hoofd-
man Marcel Messiaen (2de v. links) 
van de Heemkundige Kring Bach-
ten de Kupe een overeenkomst 
voor bewaring en onderdak van 
het indrukwekkende archief van 
de heemkundige kring. Inmiddels 
verhuisde het archief van Izenber-
ge naar het oud-gemeentehuis 
van Oostduinkerke dat thans de 
bestemming erfgoedhuis kreeg 
toegemeten. Op de foto verder 
burgemeester Marc Vanden Bus-
sche, eerste schepen Jan Loones, 
schepen Dirk Dawyndt en dienst-
hoofd Archief Caroline Beele.

In de Kokpit van het gemeentehuis 
vond op donderdag 13 oktober de 
voorstelling plaats van het nieuwe 
boek van auteur Willy Moons uit Wul-
pen, nl. Twee eeuwen verkiezingen in 
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen – 
met biografie van 380 lokale politici. 
Ook Joeri Stekelorum, voorzitter van 
de Westkustafdeling van de Vlaam-
se Vereniging voor Familiekunde en 
gemeentesecretaris, werkte aan het 
boek mee. Belangstellenden in het 
boek bellen naar Willy Moons: 
058 31 21 67. Op de foto de auteur 
en de gemeentelijke prominenten.



Sweatshop Cie brengt
circusstunts met verhaal
Sweatshop Cie zwiert voor u door de lucht van c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 5 november om 20 u. Voor 
rondtrekkende circussen is het in de hedendaagse maatschappij niet eenvoudig overleven. Toch is circus niet 
op sterven na dood. Er zijn meer en meer circusartiesten die straatacts brengen, anderen vonden de weg 
naar het theater. Zo ook Sweatshop Cie!

Halloweenspektakel en vuurwerk
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 brengt een massa bewegend vuur, met acts die zorgen voor tal 
van verrassingen. Een hevige show op een bedje van magische klanken!  
Percussie met vuur en water zorgen voor ruime afwisseling.
Daarna trekt een fakkeltocht van de Zeedijk, door de Strandlaan naar de  
Kerkepannezaal. Fakkels kunnen ter plaatse aangeschaft worden.
Ten slotte is er om 21 u. bij de Kerkepannezaal een schitterend vuurwerk.
De ‘Haunted Mansion’, het grootste spookhuis van Europa, is open van 1 tot 4 
november van 10 tot 18 u. / op 31 oktober en 5 november van 10 tot 22 u.  
Toegang 4 euro.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, 
www.koksijde.be, toerisme@koksijde.be

Sweatshop Cie is een jong 
Vlaams gezelschap dat 
met Sibling zijn eerste thea-
tervoorstelling presenteert. 
Naast de spectaculaire 
stunts op de wip gunnen 
ze het publiek ook een blik 
achter de schermen. Ge-
schikt voor iedereen vanaf 
7 jaar. Jokke Vanderlinden, 
een door de lucht zwie-
rende Sweatshop-artiest, 
stond ons graag te woord.

Tij-dingen: “Hoe kom je 
als jonge mens in de cir-
cuswereld terecht?”
Jokke: “Circus spreekt 
heel erg tot de verbeel-
ding en is drempelver-
lagend. Zelfs het jongste 
kind kan zijn kunnen al 
verruimen, en zichzelf en 
anderen verbazen na een 
eenvoudige circuswork-
shop. De circuskriebels 
hebben je dan ook snel te 
pakken. Je kan altijd meer 
leren en je ziet steeds meer 
mogelijkheden. Als je daar-
naast ook van uitdagingen 
en avontuur houdt, is de 

stap naar het professionele 
circuit niet ondenkbaar.”

T-d: “Hoever staan jul-
lie van het traditionele 
circus?”
Jokke: “Het traditionele 
circus is een fantastisch 
mooie en pure kunstvorm, 
die heel vaak wordt be-
schouwd als marginaal en 
achterhaald. Onterecht. 
Daarom willen wij met 
onze voorstelling onder 
andere het tegenoverge-
stelde aantonen.”

T-d: “Is er nog een toe-
komst voor circus in 
Vlaanderen? Hoe ziet die 
toekomst eruit?”
Jokke: “Er is zeker nog een 
toekomst. Circus is echt 
aan een opmars bezig in 
Vlaanderen. Het steeds 
groter wordende aantal 
circusateliers bewijst dat. 
Steeds meer festivals wor-
den in het leven geroepen 
en welk dorpsfeest pro-
grammeert er tegenwoor-
dig geen circus- of straat-

theatervoorstelling? Ook 
de cultuurcentra stellen 
zich steeds positiever op 
en proberen toch enkele 
circusvoorstellingen in hun 
programma op te nemen, 
alhoewel voorlopig nog 
bescheiden. Circus is zo 
oud als de straat, heeft 
zich altijd aangepast en 

dat zal in de toekomst niet 
anders zijn...”

Tickets kosten 
€ 12 / 10,20 / 9 euro. 
Jonger dan 13: 6 euro. 

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

Sweatshop Cie is een jong Vlaams 
gezelschap dat met Sibling zijn eerste 
circustheatervoorstelling presenteert. 
In c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 5 
november!



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 West-Vlaanderen, en kadert bovendien in een 
breder Europees project over maritiem erfgoed.

Folkloristische Sint-Maartensstoet
Op donderdag 10 november vindt in Koksijde-dorp de 46ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet plaats. 
De kinderen komen weer massaal met hun uitgeholde bieten waarin brandende kaarsen grillige en grijnzende 
vormen op straten en gevels toveren. Er zijn lekkere Sint-Maartenskoeken en het vuur zal hoog oplaaien rond de 
brandstapel van Pietje Pek. Een feeërieke gebeurtenis waar droom en kinderlijke blijheid in verweven zijn.
De sint komt om 18 u. aan in de Zeelaan ter hoogte van het Hegerplein. Eerst worden de uitgeholde bieten ge-
keurd met prijzen voor de 10 mooiste. Ook de 10 mooist gekleurde 
tekeningen kunnen een prijs winnen. 

De stoet vertrekt om 18.30 u. met o.m. volgende groepen: de 
gemeentelijke harmonie, de wagen Sint-Maarten, Sint-Maarten 
te paard en Zwarte Pieten met fakkels, de wagen met Pietje-Pek, 
de Berrewulf en een reusachtige Sint-Maartenskoek, de Koksijdse 
kinderen met uitgeholde biet en kaarsen. Start in de Zeelaan, korte 
wandeling door de straten, via Kerkstraat naar zaal ’t Oud School-
tje. Daar wordt Pietje Pek op de brandstapel verbrand. De omme-
gang wordt besloten met de uitdeling van Sint-Maartenskoeken in 
de zaal, waar ook de prijsuitreiking plaatsvindt.

Org.: feestcomité Koksijde-dorp 
in samenwerking met de dienst Toerisme.

Komieke Avond voor ringproject 
Nederlands in de wereld

Actrice en gemeentelijk cultureel 
ambassadrice Frieda Vanslembrouck 
interviewde op vraag van de pro-
vincie 26 vissersvrouwen langs de 
kust. Doel was het bewaren van de 
verhalen van de vissersvrouwen. Uit 
die levende getuigenissen en uit het 
boek Vissersvrouwen van Katrien 
Vervaele puurden Frieda Vanslem-
brouck en dochter Lise Bouttery een 
theatervoorstelling die in vijf Vlaamse 
kusttheaters aanmeert.

Frieda viste uit de verzameling 
getuigenissen de meest boeiende, 
ontroerende, grappige of gewoon 
interessante passages. Vier fictieve 
vissersvrouwen vertellen volledige 
stukken uit de authentieke verhalen. 
Lise speelt de jonge vissersvrouw 
Marlies die over haar eigen ervarin-
gen en die van haar moeder vertelt. 
Frieda speelt Mariette, de 80-jarige 
vissersvrouw die over haar moeder 
en haar dochter vertelt. 

De voorstellingen vinden plaats op 
vrijdag 11 nov. om 20.30 u., 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 Visserijmuseum Oostduin-
kerke, maandag gesloten), 
T 058 51 24 68 (ook op maandag), 
onthaal@visserijmuseum.be.

Sint-Maarten komt 
op donderdag 10 
november weer naar 
Koksijde-dorp!

Ten voordele van het ringproject 
“Nederlands in de wereld” organi-
seert Marnixring Veurne-Zannekin 
op zaterdag 12 november om 
19.30 u. in c.c. CasinoKoksijde de 
Komieke Avond - Mag het iets 
meer zijn? Jan-Bart De Meulenaere 
brengt het voorprogramma. Toe-
gang 7,50 euro.
De werking van Marnixring Veurne 
Zannekin omvat drie fundamen-
tele pijlers: Nederlands overzee, 

Nederlands in Vlaanderen, Frans-
Vlaanderen.
Overzee steunt de Marnixring het 
project Marowijne in het kader van 
de stedenband die Koksijde met 
Marowijne in Suriname heeft. Dat 
gebeurt o.m. via het onderwijs in 
de vorm van leerboekenpakket-
ten in het Nederlands. In eigen 
land is Marnixring Veurne-Zannekin 
vastberaden om iedereen die 
onze taal wil leren te helpen en te 

ondersteunen. De vereniging heeft 
ook een bijzondere affectie voor 
Frans-Vlaanderen. In deze streek 
taalopleiding ondersteunen is een 
sociaal project want de kennis van 
het Nederlands bezorgt ook de 
Frans-Vlamingen meer kansen op 
de arbeidsmarkt.

Info: 
Herman Vanheste, 
T 058 51 38 87



Twee dagen seniorenfeest!
In ons vorig nummer werd al gemeld dat het jaarlijkse seniorenfeest plaatsvindt op woensdag 16 november en 
donderdag 17 november. Het Sociaal Huis biedt in c.c. CasinoKoksijde op beide dagen hetzelfde programma 
aan, in presentatie van Johan Bouttery. Het feest begint om 14 u. (deuren open om 13 u.) en eindigt om 20 u.

Avond van het licht
Op vrijdag 25 november organiseert het feest comité 
Oostduinkerke-dorp van 19 tot 22 u. aldaar de 
“Avond van het licht”. Op het programma:
-  tentoonstelling van creatieve werkjes rond het 

thema licht
-  optreden van het theatergezelschap de Vuurmeesters
-  lasershow
-  vuurwerk om 22 u.
Aan de bewoners van de Leopold II-laan (van het 
gemeentehuis tot de Vrijheidstraat) wordt een op-
roep gericht om hun huizen met lichtjes te versieren!

Info: 
Denise Roosens, secretaris feestcomité, T 0474 36 16 70

-  14 u., opening door Sociaal Huis-voorzitter Greta 
Suber-Delie en door burgemeester-Vlaams volksver-
tegenwoordiger Marc Vanden Bussche

-  14.15 u., humoristische travestieshow Les Affolantes
-  16.15 u., optreden door Paul Bruna met zangeres en 

danseressen
-  17 u., warm avondmaal (waterzooi) met muzikale 

omlijsting door Luc Acke
-  18.30 u., optreden van het personeel  

“Talent van Eigen Bodem”
-  19 u., dans en muziek met orgelist Luc Acke

Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn 
op het feest welkom. Men dient wel ingeschreven te 
zijn in het bevolkingsregister van Koksijde en daadwer-
kelijk te wonen in Koksijde of Sint-Idesbald of Oostduin-
kerke of Wulpen.
De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per 
persoon. Vanaf 2 november zijn kaarten uitsluitend 

in voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het 
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, bij het Marktplein in 
Koksijde) en aan de balie van de dienst Toerisme  
(gemeentehuis, Zeelaan 303).

Inschrijvingsstrook
Gelieve met deze strook in te schrijven, uiterlijk op 14 november 2011. Maximum 2 kaarten per strookje.

Naam en voornaam:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

1. Geboortedatum: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Geboortedatum: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verklaart te wonen op bovengenoemd adres en wenst in te schrijven voor 
❑ woensdag 16 november, of ❑ donderdag 17 november, en betaalt ….  x 10 euro

✃



Zomerwedstrijd Zeerotica
voor lokale handelaars
Tijdens de zomermaanden organiseerde het NAVIGO-
museum een originele wedstrijd voor lokale hande-
laars: wie het grootste aantal bezoekers lokte naar 
de expo Zeerotica. Over liefde en lust aan de kust, 
maakte voor zijn zakenrelaties kans op een exclusieve 
nocturne in het Visserijmuseum.
De oproep, gelanceerd op de Dag van de Lokale 
Economie, kreeg gunstige navolging. Rodeo uit Sint-
Idesbald kwam als winnaar uit de bus. Het NAVIGO-
museum dankt alle deelnemende handelaars voor de 
waardevolle promotionele steun.

Nocturne: Zeerotica by night…

Curator en museumdirecteur Maja Wolny geeft op 
vrijdag 25 november om 20 u. geeft een exclusieve 
rondleiding in de expo Zeerotica. Aansluitend kun-
nen de aanwezigen genieten van de intimistische 
literaire performance Erotische Fabels/Liefdesfabels 
van auteur-theatermaker Frank Adam en cellist Lode 
Vercampt. Een glaasje rode wijn sluit de avond af.
De klassiek-, jazz- en popdoorkruisende improvisaties 
van virtuoos Lode Vercampt en de hypnotiserende 
verhalen van meester-verteller Frank Adam versmelten 
in deze voorstelling tot één bezwerende literair-eroti-
sche trip, niet zonder spanning, humor en ontroering.
Toegang 5 euro. 
Reservatie noodzakelijk: 
NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum, 
Pastoor Schmitzstraat 5, T 058 51 24 68, 
onthaal@visserijmuseum.be, www.navigomuseum.be

Peuters op de Pantoffeltrein…
C.c. CasinoKoksijde presenteert op zaterdag 26 november om 15 en 17 u. de voorstelling Pantoffeltrein van 
Theatergroep Pantalone. Deze groep maakt peutervoorstellingen waarin muziek, beeld, spel, kleur en beweging 
worden gecombineerd. Het levert vaak geraffineerde juweeltjes op waar kinderen en volwassenen van smullen.

Na Karrussel en Dag Maan is Pantoffeltrein het 
nieuwste paradepaardje van Theatergroep 
Pantalone. In de trein, die rondjes rijdt over het 
podium, kunnen kinderen van 2 tot 5 jaar instap-
pen. Als zij maar hun ogen dichtdoen! Dan reizen 
zij naar het land van de zintuigen waar iedereen 
alles mag voelen.
In de voorstellingen van Pantalone vormt muziek 
steeds de rode draad van waaruit een wereld 
vol poëzie, kleur, vorm, beweging en spel tot 
leven komt. Een wereld die zowel kinderen als 
volwassenen kan beroeren en dat is bij Pantoffel-
trein niet anders.
De trein van 15 u. zit bijna vol. Om 17 u. kan u 
zeker nog opstappen. Kaartjes kosten 10 / 8,50 / 
7,50 euro. Jonger dan 13 betaalt 5 euro.

In de Pantoffeltrein, die rondjes rijdt over het podium, 
kunnen kinderen van 2 tot 5 jaar instappen.



Johan Verminnen 
in de OLV-ter-Duinenkerk

Sterrenkijken in Wulpen
De jaarlijkse Nationale Sterrenkijkdagen vinden plaats op vrijdag 
2 en zaterdag 3 december. Ook in onze gemeente kan men op 
comfortabele wijze sterren bewonderen, dankzij Sterrenwacht Alpha 
Centaurus van Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in Wulpen. Iedereen is er 
vanaf 19 u. tot na middernacht welkom om bij helder weer sprakeloos 
naar de sterren te staren.
Sterrenwacht Alpha Centaurus is uitgerust met een Celestron 9,25” 
Smith Cassegrain-kijker. De bezoekers zullen kunnen kijken naar de 
planeten Jupiter, Mars, Venus, naar de maan en natuurlijk naar de 
sterrenbeelden, nevels, melkwegstelsels, sterrenhopen. Emmanuel  
demonstreert ook hoe al deze hemellichamen gefotografeerd  
kunnen worden.
Info: emmanuel.fabel@infrabel.be, T 058 31 38 43, Gsm 0475 72 20 46

Dagtrip kerstmarkt Valkenbrug
en kerstsfeer in Maastricht
De dienst Toerisme organiseert op donderdag 8 december een dagtrip naar de oudste en grootste onder-
grondse kerstmarkt van Europa in Valkenburg, en naar Maastricht om kerstsfeer op te snuiven.

-  Opstapplaatsen: om 7 u. parking OLV-ter-Duinenkerk 
in Koksijde, om 7.10 u. vroeger gemeentehuis in 
Koksijde-dorp, om 7.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke

-  Ontbijtstop om 9 u., aankomst in Valkenburg om-
streeks 11.15 u.

-  Middag: vrij
-  Namiddag: bezoek aan de 26ste kerstmarkt in de 

gemeentegrot met zijn mooie decors, versierde stan-
den, ruime en lange gangen, gezellige cafeetjes, 
kerstmuziek

-  om 15.30 u. naar Maastricht voor vrij bezoek aan het 
oude centrum tussen de Sint-Servaasbrug, de Markt 
en het Vrijthof

-  om 19 u., aanvang terugreis, onderweg enkel een 
korte stop, het is aangeraden iets te eten in Maas-
tricht.

-  thuiskomst rond 23 u.
-  prijs pp: 38 euro (busreis + gids + ontbijt + toegang 

gemeentegrot + drinkgeld inbegrepen)
Programma onder voorbehoud.
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme (gemeentehuis)

De Fifty-One Club Nieuwpoort-Westkust organiseert op 
zaterdag 3 december om 20 u. in de OLV-ter-Duinen-
kerk zijn 20ste concert. De club presenteert deze keer 
een optreden van Johan Verminnen, altijd goed voor 
een diepzinnige, sfeervolle en artistieke avond.
De opbrengst van het concert gaat naar projecten in 
het kader van de gemeenschapsdienst van de Fifty-
One Club, o.m. vzw Duin en Polder in Diksmuide, vzw 
Elora in Nieuwpoort, vzw de Rozenkrans, Sea &Smile, 
Chiro en Scouts. Na het concert biedt de club een 
receptie aan in het atrium van het gemeentehuis.
Kaarten kosten 25 euro en zijn te koop in de dienst 
Toerisme (T 058 51 29 10), bij Verriest, Célerier & Partners 
(T 058 51 58 32), of te bestellen door overschrijving op 
rek. nr. 280-0531600-77 van Fifty-One Club Nieuwpoort–
Westkust met vermelding “Concert 2011”. Aan de deur 
kosten de kaarten 30 euro.

De Fifty-One Club 
Nieuwpoort-Westkust brengt 
op zaterdag 3 december 
Johan Verminnen op de 
scène. (Foto Sens-Art)



Agenda NOVEMBER

Dinsdag 1 
Fietssimulator WK Cyclocross  
10-12 & 14-16.45 u  
Koksijde-aan-Zee, Toerismekantoor,  
Zeelaan 303 
Info: dienst Toerisme

Woensdag 2 
Sint-Hubertusviering met wijding 
van huisdieren en paarden 10 u 
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan 
Info: dienst Toerisme

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

Filmfestival delicatessen 2011 – 
een compilatie van zes kortfilms  
20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,  
Theaterzaal 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 3 
Fietssimulator WK Cyclocross  
10-12 & 14–16.45 u  
Koksijde-aan-Zee, Toerismekantoor,  
Zeelaan 303 
Info: dienst Toerisme

Rango (Nederlands gesproken 
tekenfilm) 14.30 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 
De kameleon Rango wordt uit zijn be-
schermde leventje als huisdier gerukt en 
komt terecht in de verlaten Mojave woestijn. 
Hij beleeft hilarische avonturen en belandt 
uiteindelijk in het droge woestijndorp Terra. 
Hier kan hij de held spelen die hij altijd al 
heeft willen zijn, wanneer blijkt dat al het 
water uit het dorp is verdwenen. Maar 
Rango leert al snel dat het niet nodig is om 
echte vriendschap te sluiten. Een geweldig 
avontuur voor jong en oud, maar niet zonder 
gevaar… - inkom € 2,5 
Info: Jeugddienst

Meespeelvoorstelling “BOE….K!!!”, 
door theater Frustrater 15-16.15 u 
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Voor kinderen van 4-12 j 
Oom en Neef verslinden bangelijke avonturen! 
Inkom: leden (lidkaart) € 2,5 – niet-leden: € 4

Grootouders, ouders, begeleiders gratis inkom 
Info: Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen 
m.m.v. Prov. West-Vlaanderen

Vernieuwd Gents Volkstoneel – De 
Mannen – theater – Sluitstuk van de 
trilogie “De Soprano’s van Lede-
berg” 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,  
Theaterzaal 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 4 
Fietssimulator WK Cyclocross  
10-12 & 14-16.45 u  
Koksijde-aan-Zee, Toerismekantoor,  
Zeelaan 303 
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 5 
Hobbyfestival 14-18  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: dienst toerisme

Open museumdag: museum gratis 
toegankelijk 14-18 u  
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan  
en Navigo, P. Schmitzstraat 5 
Info: Navigo

Geleide wandeling ‘Natuurlijke 
winterjas’ - Dieren en planten in de 
kou 14 u  
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
Doornpanne 
Info: bezoekerscentrum Doornpanne  
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 

Afsluit garnaalseizoen 14-18 u  
Oostduinkerke, Navigo, P. Schmitzstraat 5 
15 uur aankomst garnaalvissers gevolgd 
door kookdemonstratie 
15.30 uur: workshop voor kinderen “kokkerellen 

met garnalen” prijs: € 3; vooraf inschrijven  
T 058 51 24 68, onthaal@visserijmuseum.be  
16 uur: thematische rondleiding “Strandvis-
serij en paardenvissers” 
Info: NAVIGO / Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke

Halloweenspektakel met fakkeltocht 
19 u 
Sint-Idesbald, Zeedijk en Strandlaan 

Zie Tij-dingen blz. 32. 
Info: dienst Toerisme

Sweatshop Cie – ‘Sibling’ 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Le grand bateau / La mesure 20.30 u 
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a 
Rumbarock- en tangopopensemble stelt cd 
voor 
Info : c.c. CasinoKoksijde & Het bedrijf

Zondag 6 
Hobbyfestival 10-17 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. Casinokoksijde 
Info: dienst Toerisme

5de spirituele beurs 11-18 u.  
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 
Info en organisatie: Vrienden der Blinden, 
vrienden.der.blinden@skynet.be 

Gratis geleide wandeling ‘bomen-
wandeling: een kalende boom, 
een lege beukennoot, een sierlijk 
spinnenweb en een laatste een-
zame kikker 14.30 u Oostduinkerke, 
ingang Hannecartbos, Loze Vissertjespad 
Info: dienst Toerisme 

Woensdag 9 
EHBO cursus Rode Kruis – helper  
19-22.15 u  
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat 
Info: An Desaeger, T 0473 33 12 11,  
andesaeger@telenet.be 

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

Vrijdag 18/11 – zondag 27/11

Koksijde-dorp, 

zwem- & recreatiebad Hoge Blekker

Koksijdse zwemweek

Meditatiegroep 
Oostduinkerke, Duinparklaan 33 
Dinsdagnamiddag: 8/11, 6/12, 10/01, 7/02, 6/03, 17/04, 8/05, 14-16 u 
Donderdagavond: 10/11, 8/12, 12/01, 9/02, 8/03, 19/04, 10/05, 20-22 u 
Info en inschrijvingen: Reinhilde Verheyen, T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22,  
verheyenreini@hotmail.com 

Het zonnetje 
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



Thaïs koken met Nadine 19.30 u. 
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk 405,  
PLaza Verniers 
Prijs leden Vrouwenstemmen: € 35,  
niet-leden: € 40 
Uitleg recept en volledige maaltijd inbegrepen 
Inschrijven vooraf bij gantois.rita@telenet.be 
of 058 51 20 55

Film “Die Fremde” De Andere Film 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 10 
Mis voor de overledenen met koor-
zang en poëtische teksten 11 u 
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2 
Nadien broodjesmaaltijd voor de leden Vl@s 
in de Kerkepannezaal 
info & organisatie: Vl@s – Vlaamse Actieve 
senioren – Koksijde, Vl@s, Hedwig Donceel,  
T 058 51 75 43, www.vlas.koksijde.be 

Lezing door Dr. Marnix Pieters, 
Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed. 14.30 u  
Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal, boven bib 
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen) 
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds 
Info: M. Mortier T 0475 97 21 98,  
mmortier@base.be 

Sint-Maartenstoet 18.30 u 
Koksijde-dorp

Zie Tij-dingen blz. 33 
Info: dienst Toerisme

Adriaan Van Den Hoof – “Doortocht” 
20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 11 
Frieda Vanslembrouck & Lise Bout-
tery / Vesche vis en nieuwe liefde 
20.30 u Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 

Zie Tij-dingen blz. 33

Zaterdag 12 
Frieda Vanslembrouck & Lise Bout-
tery / Vesche vis en nieuwe liefde 
20.30 u Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 

Zie Tij-dingen blz. 33

Zondag 13 
Klassiek op zondag: Romina 
Lischka & Sofie Vanden Eynde – ‘en 
suite: les amusements du roi’ 11u 
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan 12 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Frieda Vanslembrouck & Lise Bout-
tery / Vesche vis en nieuwe liefde 
17 u Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 

Zie Tij-dingen blz. 33

Dinsdag 15 
Federatiequiz over 5 onderwerpen 
14.30 u Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 
Info en organisatie: vl@s – Vlaamse Actieve 
senioren – Koksijde, Roger Claes,  
T 058 51 03 93, www.vl@s.koksijde.be 

HVV Zahir Koksijde – praten over 
de dingen des levens 19.30 u  
Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109 
Thema: kan praten helpen in moeilijke om-
standigheden. Gratis deelname 
Info: Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30,  
vanmuylem@skynet.be 

Woensdag 16 
Brood en spelen 11.30 u   
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Deelname € 15 voor aperitief, koude scho-
tel, koffie en taart, volksspelen met prijzen,  
2 drankjes 
Info en organisatie: Vl@s Vlaamse Actieve 
senioren Oostduinkerke,  
freddy.bockstael@skynet.be 

Kleuteranimatie “De Regenboog” 
(voor 2de en 3de kleuterklas”) 
13.30 – 15.30 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 28 
Vooraf inschrijven (€ 5), koek + frisdrank 
inbegrepen 
Een kleurrijk spel door Australië gebracht 
door Luc Vandewalle van Artforum

Seniorenfeest 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Tickets te verkrijgen bij toerismekantoor 
Koksijde-aan-Zee en bij het Sociaal Huis,  
Ter Duinenlaan 34

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

Maken van een zilveren juweel met 
Isa Mint 19.30 u  
Wulpen, Wielrijdersrust Het Dorstige hart 
Prijs leden Vrouwenstemmen: € 65,  
niet-leden: € 70 
Inschrijven vooraf bij  
erna.delancker@telenet.be, T 0479 98 12 00

Film ‘Another Year’ 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 17 
Seniorenfeest 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Tickets te verkrijgen bij toerismekantoor 
Koksijde-aan-Zee en bij het Sociaal Huis,  
Ter Duinenlaan 34 

Zie Tij-dingen blz. 34

Zaterdag 19 
Jan Decleir en Koen De Sutter –  
“Onder het Melkwoud” 20 u 
Koksijde-aan-zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. Casinokoksijde

Jazz – Vrijzinnige Koepel Westhoek 
20.30 u Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 
Vvk 12; add 15 
Info: Raymond Van Düuren, T 058 51 30 50

Zondag 20 
Sint-Hubertusviering 
10 u Mis in de Sint-Niklaaskerk 
10.45 u. Zegening van paarden en hun 
ruiters, honden en hun baasjes met bedeling 
van het Sint-Hubertus brood 
11.15 u. Sint-Hubertusoptocht door de 
straten van Oostduinkerke met Jachthoorn-
blazers te paard uit Lembeek.  
Oostduinkerke 
Info: Club Westhoekruiters,  
apotheek_bouckenooghe@telenet.be 

Maandag 21 
Daguitstap met bus naar De Haan 
en Sluis 8 u Sint-Idesbald, parking 
kerkepannezaal, Strandlaan 128 
Prijs leden markant: € 70; niet-leden: € 85 
Info en inschrijvingen: Lena Proot, T 058 51 51 37,  
jacques.proot@skynet.be 

Woensdag 23 
Seniorenreceptie 10 u.  
Oostduinkerke-dorp, Sint-Niklaaskerk 
Eucharistieviering, gevolgd door receptie in 
de Witte Burg 
Inschrijven: Nelly Nahieu, Schepenstraat 8,  
€ 4 p.p. 
Info: rogerbilliet@skynet.be 

Kleuteranimatie kindertheater “Cir-
cus Bottini” (vanaf 2de kleuterklas) 
15 – 16.15 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 28 
Vooraf inschrijven, prijs: € 5 
Info: Jeugddienst

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

Film ‘Le gamin au velo’ – de Andere  
Film 20 u. 
Koksijde-aan-Zee, C.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 24 
Discussienamiddag “wie is en wat 
doet een moreel consulente” 14.30 u 
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek, W. Elsschotzaal 
Ingeleid en gemodereerd door Marc Van 
Muylem 
Inkom: € 2,5 (koffie inbegrepen) 
Organisatie: A. Vermeylenfonds, T 058 51 98 65

Vrijdag 25 
Gespreksnamiddag over prostaat-
kanker door Luc De Laere, Brugge 
14.30 u. Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Inschrijven: Nelly Mahieu, Schepensstraat 8 
Info: rogerbilliet@skynet.be 



Dinsdag 29  
Geleid bezoek aan de IWVA en 
Pompstation Schipgat 14 uur  
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum Doornpanne 
Info & organisatie: Vl@s Vlaamse Actieve 
Senioren Oostduinkerke 
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20 

Woensdag 30 
Cyclocross 2012 (2de en 3de kleu-
terklas) 13.30-15.30 u  
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 28 
Vooraf inschrijven € 5 (koek en frisdrank 
inbegrepen) 

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@navigomuseum.be 
www.navigomuseum.be

CONTACT

Naar aanleiding van de Cyclocross gaan 
we op zoek naar jong wielertalent. Wie 
zich geroepen voelt mag het circus komen 
uittesten. Breng zelf je fietsje mee. Een leuk 
cyclocross gadget wordt aan het einde van 
de rit meegegeven met je kleuter

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

Film ‘A Separation’ 20 u. 
Koksijde-aan-Zee,  
c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

15/10-15/11
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek, Casinoplein 10 
Rariteitenkabinet ‘effecten en nevenef-
fecten van de Cyclocross’ 
Info: Bibliotheek 

Tot 06/11 elke dag: 15-18 u

Sint-Idesbald, Keunekapel,  
H. Christiaenlaan 40
Tentoonstelling Christine Cosyns en 
Rudi Quartier, schilderkunst (marines) 
en beeldhouwkunst
Info: dienst Toerisme

18/11 - 27/11 elke dag: 15-18 u

Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan
Anne-Marie en Chris Maes, schilderkunst
Info: dienst Toerisme

Tot 31/12  
01/04-30/10: di – vrij: 10-18 u; weekends- en 
feestdagen: 14-18 u, gesloten op maandag
01/11-31/03: 14-18 u
Oostduinkerke, NAVIGO,  
Nationaal Visserijmuseum
Tentoonstelling Zeerotica
Info: NAVIGO , T 058 51 24 68,  
info@navigomuseum.be,  
www.navigomuseum.be 

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

Tot 27/11
Weekends en herfstvakantie:  
10-12 & 14 – 16.45 u

Oostduinkerke-aan-Zee,  
Toerismekantoor, galerie Welnis, Astridplein 6 
Carl Goethals, schilderkunst 
Info: dienst Toerisme

November
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan 267
Tentoonstelling Leo Van der Heyden – 
keramiek
Info: Kapsalon Lievino, T 058 51 18 05,  
lievino@lievino.be 

Tot 31/12  
Wulpen, Wielrijdersrust Het Dorstige Hart, Dijk 33
Tentoonstelling Grafiek en lino Nelly Huys 
cursiste aan de Westhoekacademie
Info: T 0474 40 99 69

05/11-15/02  
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO,  
Nationaal Visserijmuseum
Fototentoonstelling Vissersvrouw van 
Wouter Rawoens Gratis toegang
Info: NAVIGO

Tot 20/11
Koksijde, Galerie & beeldentuin Wijland, 
Grensstraat 5
Rozemarijn & Pol Spilliaert 
Info: Werner Ryckeboer, T 058 51 61 97,  
T 0475 84 50 81,  
post@wijland.be, www.wijland.be 

Tot 15/11  
Sint-Idesbald, kunstgalerij Yesartgallery, 
Strandlaan 239c
Franchet (B) schilderijen
Claire Haquet (F) schilderijen
Jeanine Lison (B) sculpturen
Info Yesartgallery, T 058 51 88 10

Tentoonstellingen

ALLE 
ACTIVITEITEN 

OP
WWW.KOKSIJDe.Be/

KALeNDer

Avond van het Licht met Vuurshow 
‘De Vuurparade’ 19-22 u. 
Oostduinkerke-dorp, Leopold II-Laan 
Info: dienst Toerisme 

Zie Tij-dingen blz. 34
“Vrouwen onder druk” 20 u  
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Door Marleen Temmerman, hoogleraar in de 
verloskundegynaecologe aan de Universi-
teit Gent en afdelingshoofd van de afdeling 
verloskunde aan Universitair Ziekenhuis Gent. 
Toegang: € 5; € 4 voor leden Davidsfonds, 
Vermeylenfonds en Vl@s 
Info en organisatie: Davidsfonds afdeling 
Oostduinkerke-Wulpen, Paul Depondt,  
T 058 51 49 20,  
oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net 
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be 

Side event Zeerotica: Zeerotica by 
night 20 u Oostduinkerke-dorp,  
NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum 

Zie Tij-dingen blz. 33

Zaterdag 26 
Internationale Vlaamse Duinen-
cross (UCI wereldbeker) 9-16 u 
Koksijde-dorp 
Info: dienst Toerisme 
www.veloclubkoksijde.be 

Pantalone - ‘Pantoffeltrein’ 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Trio Hannelore Bedert / uitgewist 
20.30 u Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 
Straffe madam brengt Nederlandstalige 
liedjes met een hoek af 
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Zondag 27 
Sinterklaasontbijt met bezoek van de 
Sint, mogelijkheid tot gratis schmin-
ken 8.30-10.30u Sint-Idesbald, Kerkepannezaal 
Inschrijven bij Danny Desmet, Liefjeslaan 10,  
T 058 51 67 27. Leden Gezinsbond: € 2, niet-
leden: € 5. Alle kinderen tot 12 jaar gratis. 
Organisatie: Gezinsbond Koksijde

Opening mountainbikeroute 10-11 u 
Koksijde-dorp, tennisclub 
Inrijden van de officiële MTB-route samen 
met ereburger Paul Herygers 




