17e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

tij-dingen10
oktober
2012

Foto van de maand

DOE MEE
EN WIN

Vier moedige fietsers uit Oostduinkerke realiseerden een tien jaar
woekerende droom: 1.462 km fietsen van Sint-André naar Saint-Tropez!
De dapperen waren Johan en Eric Vieren, Luc Verbanck en Marc
Legein, begeleid door sportdirecteur Roland Storm met de mobilhome.
Het quintet promootte onze gemeente door de grote blauwwitte “K”
van Koksijde aan de baai van Saint-Tropez te laten wapperen.
De maandprijs is dan ook voor Eric Vieren.
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
vrijdag 5 oktober. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.
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U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 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 –
oktober-december 2012”
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hoogwater

laagwater

02.15 en 14.29
02.52 en 15.06
03.29 en 15.42
04.03 en 16.15
04.33 en 16.45
05.00 en 17.16
05.31 en 17.54
06.13 en 18.49
07.31 en 20.28
09.10 en 21.47
10.19 en 22.51
11.15 en 23.42
12.00
00.25 en 12.42
01.05 en 13.22
01.46 en 14.03
02.27 en 14.46
03.10 en 15.30
03.55 en 16.16
04.42 en 17.06
05.36 en 18.07
06.45 en 19.22
08.00 en 20.38
09.14 en 21.58
10.30 en 23.12
11.32
00.06 en 12.20
00.48 en 11.59
00.24 en 12.36
01.00 en 13.12
01.35 en 13.47

09.00 en 21.21
09.34 en 21.56
10.08 en 22.29
10.39 en 22.59
11.08 en 23.26
11.36 en 23.55
12.09
00.33 en 13.02
01.51 en 14.45
03.14 en 15.54
04.18 en 16.58
05.22 en 18.01
06.22 en 18.53
07.12 en 19.39
07.57 en 20.22
08.41 en 21.05
09.24 en 21.49
10.08 en 22.32
10.52 en 23.17
11.38
00.04 en 12.29
00.58 en 13.30
02.00 en 14.37
03.09 en 15.52
04.36 en 17.20
05.59 en 18.21
06.49 en 19.08
06.29 en 18.48
07.06 en 19.24
07.41 en 19.59
08.14 en 20.31

Referentieplaats is Nieuwpoort. In zomertijd
tot zondag 28 oktober 00.48 u., daarna in
wintertijd.

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

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

KGtH en KK-F
in woord en beeld…
Hoogdagen in het tweede weekend
van september: opening van de
eerste fase van Koksijde Golf ter
Hille en van Koket Koksijde – Floralia!
Twee zonovergoten “megafestaties”
die samen goed waren voor 15.000
bezoekers! Van beide groene
evenementen een dubbelblad
verslag in woord en beeld…

10-13

En verder:

Buren bij kunstenaars
Kunst is één van de kruiden die van
leven echt beleven maken. Een
onweerstaanbare scheppingsdrang
voelen en nieuw artistiek leven geven
aan een ets, schilderij, beeld… Wat
gaat er om in het gemoed van
een kunstenaar? Hoe komt een
meesterwerk tot stand? Beleef het
mee met “Buren bij kunstenaars” van
19 tot 21 oktober!

17

Van haai tot garnaal
Onze visserijfolklore viert weer hoogtij
met drie belangrijke activiteiten: in
NAVIGO haaien aaien op 6 oktober
en afscheid van het garnaalseizoen
op 20 oktober. En op de Zeedijk de
9de Stormfeesten met het volkstoneel
Visparlee op café…
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Met Allerheiligen en Allerzielen is
Sint-Idesbald al jaren de plaats van
afspraak voor een flinke portie griezel.
Wie tegen een stootje kan bezoekt
de spookhuizen, stapt mee op in de
Halloweenstoet en komt kijken naar het
grote Halloweenspektakel… En voor
dappere jongeren is er weer de jaarlijkse
Halloweenspookwandeling!
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Snippers uit de raad van 10 september
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.

Aankopen

Afvalbakken - Er worden 30 afvalbakken gekocht
om te plaatsen langs diverse wegen om zo de mensen nog meer te sensibiliseren hun afval daarin te
deponeren i.p.v. op straat. Verder ook aankoop van
11 afvalcontainers ter vervanging van kapotte, en 50
mobiele afvalemmers voor de vele activiteiten (sport,
markten, ijspiste…). Raming 33.000 euro. Unaniem.
Smidse - Aankoop van diverse materialen voor de gemeentelijke smidse, o.a. een nieuwe draadsnijmachine
en legbanken. In totaal vijf loten. Samengevoegde
raming 16.550 euro. Unaniem.
Bestelwagen - De afdeling Decoratie van de Dienst
Technieken heeft een eigen gesloten bestelwagen
nodig, gezien het steeds toenemende takenpakket
zowel in de werkplaatsen in Oostduinkerke als op verplaatsing. Raming 26.000 euro. Unaniem.
Sneeuwruimer - De voorbije jaren is gebleken dat
het bij een hevige winterprik niet voldoende is om de
wegen enkel te strooien om ze ijs- en sneeuwvrij te
krijgen. Daarom wordt een sneeuwruimer aangekocht
om te monteren op de strooivrachtwagen.
Raming 17.000 euro. Unaniem.
Verfspuitmachine - Omdat het deskundig aanbrengen van belijning (parkeerplaatsen, markeringen op
straat enz.) steeds vaker dient te gebeuren, is de aankoop van een dergelijke installatie noodzakelijk. De
markeringen worden met dit toestel deskundig en snel
aangebracht. Raming 17.000 euro. Unaniem.
Bakfietsen - Vier nieuwe elektrische bakfietsen voor
het team Openbare Netheid. Voordelen: milieuvriendelijk, geen geluidsoverlast, alle plaatsen gemakkelijk
bereikbaar, weinig onderhoudskosten.
Raming 8.000 euro. Unaniem.

Danny Verlinden (Open VLD) nam ontslag uit de
gemeenteraad wegens verhuis naar het buitenland.
Eerste opvolger Carol Gunst (Open VLD) deed afstand van het
mandaat zodat tweede opvolger Noël Paelinck (Open VLD)
voor de resterende drie maand raadslid wordt. Hij legde de eed
af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe in
aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche.

Diensten
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schoolse kinderopvang De Speelplekke.
Visueel contact met de buitenspeeltuin,
de kinderlokalen en de toegangsdeuren via
de balie is aangewezen. Ook continue controle op de
slaapkamers is nodig. Raming 12.500 euro. Unaniem.

Varia

Wegen - Diverse wegen dienen heraanlegd, o.a. de
parking Ster der Zee, de Ten Bogaerdelaan (ingang
abdijhoeve) en de Goudbloemstraat.
Raming 199.691 euro. Unaniem.
Evacuatie - De huidige evacuatiedeuren van c.c.
CasinoKoksijde voldoen niet meer aan de vigerende
regelgeving. Daarom dienen die deuren omgebouwd.
Raming 10.000 euro. Unaniem.
Erfgoed - De villa Etoile de Mer, Pierre Sorellaan 14 in
Koksijde, wordt toegevoegd aan de lijst met gebouwen
met vier sterren in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed van de gemeente Koksijde. De woning voldoet
aan de 6 criteria die opname op de lijst rechtvaardigen. Door opname op de lijst kunnen de eigenaars
aanspraak maken op een gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed.
De villa Etoile de Mer in de Pierre Sorellaan.

Brandweerpersoneel - Filip Polet is aangesteld als
stagiair brandweerman bij de post Koksijde, Michel
Coutteau bij de post Oostduinkerke. Op persoonlijke
vraag is aan Peter Dalle ontslag verleend als brandweerman. Aan Luc Verbank is eervol ontslag verleend
als brandweerman wegens het bereiken van de grens
van 30 jaar dienst. Hij mag de titel van erebrandweerman voeren.

De burgemeester aan het woord
Onze gemeente heeft een wellicht nooit zo’n drukke maand september achter de rug…
Liefst zes grote manifestaties werden opgediend: de Onthaaldag Nieuwe Inwoners, de opening van een deel
van Koksijde Golf ter Hille, het bloemenfestijn Koket Koksijde - Floralia, de Open Monumentendag, het feest
van de Stienestekers en Oostduinkerke Kids… In oktober wordt uit een ander vaatje getapt. Op de 14de van
deze tiende maand vinden in heel het land de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats! Altijd een
belangrijk moment in de geschiedenis van elke gemeente, dus ook in Koksijde.
T-d: “Burgemeester, we
gaan met z’n allen weer
ter stembus..!”
Burgemeester Marc
Vanden Bussche: “Ja, het
is weer zover: verkiezingen voor de gemeenteraad. Ik wil tot elke
stemgerechtigde bewoner meteen een oproep
richten om nuttig aan de
stemming deel te nemen.
Bij ons wordt er weer met
de computer gestemd,
maar dat zijn we allang
gewoon. Elektronisch
stemmen bespaart veel
in mensen en middelen.
Bevoorbeeld dient heel
wat minder mankracht
ingezet om te tellen. Het
stemmen met de computer is nog vereenvoudigd.
Het systeem werkt nu met
een touchscreen, zeer
handig systeem en heel
gemakkelijk. Bolletjes
kleuren is er niet meer bij.
De mensen moeten op
het scherm zelf de namen aantikken.”
T-d: “Wie wil kan een
oefenstem uitbrengen in
het gemeentehuis?”
Burgemeester: “Jawel,
nog tot 10 oktober in
de onthaalruimte bij de
dienst Burgerzaken. De
oefenbeurten worden
bijzonder goed georganiseerd door het team
onder leiding van diensthoofd Geert Calcoen.
Een keertje oefenen duurt

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Toeristen en –streekgerechtenbeurs, Whiskybeurs, Stormfeesten
en Halloween kleuren de eerste herfstmaand!”

nauwelijks een halve
minuut. Indien er verenigingen zouden zijn die
na de openingsuren een
oefensessie willen georganiseerd krijgen, dan is
dat ook mogelijk. Ze dienen gewoon contact op
te nemen met de dienst
Burgerzaken.”
(Nvdr T 058 53 34 32)
T-d: “Het was druk in
september, maar ook in
oktober blijft Koksijde
bruisen?”
Burgemeester: “Inderdaad, dan vinden ook
onze klassiekers plaats die
het herfstseizoen in de
schijnwerpers zetten. Met

de ondertussen traditionele Toeristen- en
Streekgerechtenbeurs
van de VVV in c.c.
CasinoKoksijde, de
Whiskybeurs, de Stormfeesten in Oostduinkerke.
Natuurlijk zorgen we
klassiek opnieuw voor een
uitgebreid Halloweenprogramma. In dit nummer worden al deze
activiteiten ruim
toegelicht.”
T-d: “Ook nog een goed
nieuwsje uit NAVIGO –
Nationaal Visserijmuseum?”
Burgemeester: “Wie het
museum al bezocht,

weet dat de kelderverdieping en het levend
Noordzee-erfgoed in de
aquaria meer dan betoverend is. Op 6 oktober
krijgt het voelaquarium
nog een extra touch.
Naast hondshaaitjes die
in het museum werden
grootgebracht, kan je er
ook van wel heel dichtbij
kennismaken met een
rog en de diklipharder. De
aquariumruimte wordt
bovendien ook uitgerust
met moderne aanraakschermen waarop de
bezoeker meer te weten
komt over de aquariumbewoners.”

Noot v.d. redactie: het scherm toont bij de namen van de kandidaten niet langer bolletjes.
Wie één of meer naamstemmen (of voorkeurstemmen) wenst te geven, moet daarvoor de naam van de
kandidaat/kandidaten met de vinger aanraken!

Gemeenteraad keurt lange reeks
projecten openbare werken goed
In de gemeenteraad van maandag 10 september keurden de raadsleden unaniem een reeks dossiers goed
(lastenboek en wijze van gunnen) in verband met belangwekkende en aanzienlijke diverse werken in de gemeente. Al deze projecten kunnen thans in aanbesteding gaan. Een overzicht.

Begraafplaats - De raad keurde het lastenboek goed
voor de laanbeplanting en de aanleg van de kinderbegraafplaats op de begraafplaats in Koksijde-Dorp.
Raming 255.375 euro. Inmiddels is de scheidingsmuur
tussen begraafplaats en Kerkstraat in prachtige stijl
voltooid! (zie foto)
Wegeniswerken I - Dit dossier omvat werken in diverse
straten in Oostduinkerke voor een totaal geraamd
bedrag van 665.906 euro.
1. Heraanleg rijweg Weldadigheidsstraat die momenteel in zeer slechte staat is en heraanleg/aanpassing kruispunt met de Polderstraat om de situatie
veiliger te maken
2. Riolering en heraanleg van de Potvisstraat
3. Drukriolering in de Hutstraat en de Guldenzandstraat, nodig voor de aansluiting van enkele woningen
4. Verharden berm Jaquetlaan
5. Afkoppelen hemelwater IJslandplein: momenteel
worden zowel vuilwater en hemelwater gemengd
afgevoerd via het pompstation IJslandplein wat

niet ideaal is want een groot deel van het
gemengd stelsel kan gravitair afgevoerd
worden. Het pompstation blijft bestaan
voor het deel dat niet gravitair weg kan.
Wegeniswerken II - Wegens de slechte
staat van het huidige wegdek komt er ook
nieuw asfalt in volgende Oostduinkerkse
lanen: Dewittelaan, Piet Verhaertlaan en
Egelantierlaan. Raming 199.691 euro.
Kustverdediging - In het kader van de
kustverdediging tegen de duizendjarige
storm zal de Afdeling Kust van de Vlaamse Gemeenschap de duindoorgang t.h.v.
de Gilles Scottlaan verhogen. Het zeezicht
en de toegangsmogelijkheden naar het
strand blijven bewaard. Raming 199.784
euro waarvan 102.437 euro ten laste van
de gemeente.
Hazebeek - De geplande omgevingswerken sporthal
Hazebeek omvatten:
1. De aanleg van een verbindingsweg tussen de
bestaande oostelijke toegangsweg achteraan de
sporthal (petanquehal en duivenlokaal) en de Hazebeekstraat.
2. De aanleg van een volwaardige parkeerzone voor
de sporthal ten oosten van de Hazebeekstraat en ten
westen van het fitnesscomplex.
Raming 283.735 euro.
Riolering - Dit project omvat de aanleg van een
DWA-riolering in de Vanlangenhovestraat in Koksijde,
waar nu nog geen riolering is. Het regenwater infiltreert nu ter plaatse. Heraanleg van de rijweg. In de
bermen komen er grasbetontegels om uitspoeling te
voorkomen. Raming 204.685 euro.
Silicowijk - Dit project omvat het opwaarderen van
de Silicowijk in Koksijde door het herstellen van verschillende verzakkingen in de voetpaden en in de
rijweg. Raming 171.702 euro.

Drie dagen militaire oefening
op en rond Basis Koksijde
De militaire eenheid van het 12de en 13de linieregiment zal van maandag 15 tot en met woensdag
17 oktober een grootschalige militaire oefening houden op en rond de Basis Koksijde. Hieraan zullen een
600-tal militairen deelnemen.
Bij het ter perse gaan van deze Tij-dingen had de redactie nog geen concrete informatie vernomen. Wel
werd opgevangen dat er enkele C130’s zullen landen, dat er schoten kunnen gehoord worden en dat er
veel circulatie van militaire voertuigen zal zijn, vooral rond de toegang van de basis aan de Veurnestraat.
De oefening zou ook ’s nachts voortduren. Ook in december zou dergelijke oefening gehouden worden.

Verkiezingen
zondag 14 oktober 2012
Op zondag 14 oktober gaan alle kiesgerechtigden van België weer ter stembus voor de zesjaarlijkse verkiezingen van de provincie- en gemeenteraden. In het nummer van september gaven we al omstandig toelichting
bij de nieuwe wijze van elektronisch stemmen. Ook kwam de administratieve regelgeving in verband met het
stemmen per volmacht aan bod. In deze bijdrage bieden we nog extra verkiezingsnieuws.
Oefensessies met nieuwe
elektronische stemapparatuur
Ons gemeentebestuur organiseert
sinds 10 september oefensessies
voor het publiek met de nieuwe
elektronische stemapparatuur die
zal gebruikt worden bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
van zondag 14 oktober. U zal merken dat het elektronisch stemmen
gewijzigd is t.o.v. vroeger.
De oefensessies vinden nog plaats
tot woensdag 10 oktober in een
daartoe ingericht stembureau in
het gemeentehuis, voor de loketten van de dienst Burgerzaken
(Zeelaan 303 in Koksijde) tijdens de
openingsuren, behalve op zaterdagvoormiddag. Voelt u zich wat
onzeker over de wijze van stemmen. Kom dan zeker eens oefenen
in het gemeentehuis. U wordt daarbij geholpen door personeelsleden.
Tot 10 oktober!
Folders - Aan de loketten van de
dienst Burgerzaken zijn ook folders
ter beschikking die toelichting verstrekken bij de nieuwe wijze van het
digitaal kiezen.

de verkiezingen van 14 oktober.
Sinds 25 september zijn alle officiële kandidatenlijsten op die site te
raadplegen. Op de verkiezingsdag
zelf publiceert deze site alle resultaten, zodra ze binnenkomen, ook de
tussentijdse. Dit gebeurt vanaf twee
stembureaus.
Sociale stemtest
De sector Samenlevingsopbouw
nodigt iedereen uit om de lokale
verkiezingen ook eens door een
sociale bril te bekijken. Doe daarom de Sociale Stemtest op www.
socialestemtest.be! De stemtest
wordt anoniem ingevuld, maar desgewenst kan men de uitslag delen
via Facebook en Twitter.
Het hebben van een dak boven
het hoofd, voldoende inkomen om
van te leven, wonen in een leefbare wijk. In verkiezingscampagnes
verdwijnen deze sociale thema’s
vaak naar de achtergrond. Terwijl
dit de thema’s zijn waar mensen
die het moeilijk hebben écht van
wakker liggen. Op lokaal niveau
kunnen politici voor deze mensen

een groot verschil maken in de
strijd tegen armoede en uitsluiting.
Want iedereen heeft recht op een
menswaardig leven.
Op basis van duizenden gesprekken met maatschappelijk kwetsbare mensen in Vlaanderen en
Brussel ontwikkelden politicoloog
Dave Sinardet (verbonden aan de
Universiteit Antwerpen en de Vrije
Universiteit Brussel) en het onafhankelijk studiebureau Tree Company in opdracht van de sector
Samenlevingsopbouw de ‘Sociale
Stemtest’. Met deze online stemtest
kun je jouw mening toetsen aan de
standpunten van de politieke partijen over energie, wonen, gezondheidszorg, onderwijs, armoede …
Beantwoord de stellingen en kom
te weten bij welke politieke partij jouw mening best aansluit en
waarom.
De Sociale Stemtest is onderdeel
van het project ‘Ieders stem telt’.
Een initiatief van Samenlevingsopbouw en vele welzijnspartners in
Vlaanderen en Brussel www.iedersstemtelt.be

Demonstratiefilm - Op de gemeentelijke website kan men een korte
film bekijken met instructies voor
de kiezers. Op deze film staan ook
korte tekstboodschappen.
Affiches - In openbare gebouwen
van de gemeenten hangen ook
affiches die wijzen op de nieuwe
wijze van digitaal stemmen, en die
melding geven van de algemene
verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be.
Vlaamse verkiezingssite - Zoals
dus al gezegd in de vorige alinea:
er is ook een algemene Vlaamse
verkiezingssite met volgend adres:
www.vlaanderenkiest.be.
Deze website is de officiële spreekbuis van de Vlaamse overheid voor

Een nieuwigheid is dat u het scherm moet aanraken met de vinger, en dus niet langer met een
pen. Ook de namen, bij het geven van een voorkeurstem, dienen met de vinger aangeraakt!

Muziek in je zaak? Organiseer je een fuif?

Nieuwe geluidsregelgeving!
Vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuwe geluidsregelgeving voor muziekactiviteiten. Waar voorheen enkel permanente dansgelegenheden met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m² moesten beschikken over een
milieuvergunning, vormt het geluidsdrukniveau van de muziek voortaan de basis van de regelgeving.
Elke inrichting waar muziek gespeeld wordt, kan
hierdoor meldings- of vergunningsplichtig worden.
Vlarem voorziet verschillende categorieën: de nietingedeelde inrichtingen (laag geluidsdrukniveau,
maximaal 85 db(A)LAeq15 min), inrichtingen van
klasse 3 (gemiddeld geluidsdrukniveau, maximaal 95
db(A)LAeq15 min) en inrichtingen van klasse 2 (hoog
geluidsdrukniveau, maximaal 100 db(A)LAeq60 min).
Om een eventuele melding/vergunningsaanvraag
tijdig in te dienen, is het belangrijk dat elke exploitant
nu al inschat hoeveel het geluidsdrukniveau in zijn
inrichting bedraagt.
Daarnaast kan het college van burgemeester en
schepenen eenmalige afwijkingen toestaan. Deze
toestemming kan nodig zijn bij het organiseren van
muziekactiviteiten in een tent of open lucht of bij het
organiseren van fuiven. Ook in dit geval moet de exploitant vooraf opgeven wat het gewenste maximale
geluidsdrukniveau is en moet voldaan worden aan de

toepasselijke Vlaremvoorwaarden.
Info:
www.koksijde.be; milieu@koksijde.be, T 058 53 34 39.

Prijsuitreiking zomerfietszoektocht

Met 432 deelnemers (47 meer dan vorig jaar) werd de toeristische fietszoektocht De Gordel rond Koksijde in heel juli en augustus afgerond met de prijsdeling op 7 september. De organisatie was in handen van het feestcomité
Koksijde-Dorp i.s.m. de VVV’s van Koksijde en Veurne, Estaminet in de
Peerdevisscher en ’t Korenhof. Winnaar werd Maria Lambrecht uit Oostrozebeke (34 p., een fiets van fietsen Jean), 2. Antoine Willaert uit Ardooie (33 p.,
bon 65 euro van Hotelschool ter Duinen), 3. Noe De Vlaeminck uit Ardooie (33
p., bon 60 euro van Londonshop), 4. Theo Buelen uit Koksijde (33 p., bon 50 euro
van Estaminet in De Peerdevisscher), 5. Marleen Van Suyt (33 p., zwemabonnement zes maand). De volledige uitslag ligt ter inzage in alle toerismekantoren.
Afwezigen op de prijsdeling kunnen hun prijs afhalen in het toerismekantoor in
Koksijde-Bad tot eind december 2012, mits voorlegging van het kladblad.

Vrijstellingen voor
MER-screenings
Het departement
Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid heeft
beslist dat de opmaak
van een planMER niet
nodig is inzake het
ontwerp provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Strand en
Dijk Nieuwpoort-Koksijde enerzijds en inzake
het PRUP Strand en Dijk
Koksijde anderzijds. Dat
komt omdat deze plannen geen aanleiding
geven tot aanzienlijke
milieugevolgen. De
screeningsnota alsook de beslissing van
vrijstelling van planMERplicht kunnen geconsulteerd worden op de
website van de dienst
MER www.mervlaanderen.be, alsook in het
gemeentehuis aan
het loket van de dienst
Stedenbouw tijdens de
openingsuren van het
gemeentehuis.

Nieuw boek over de duinen van de Westhoek

In het zand geschreven
Begin oktober verschijnt een nieuw luxueus uitgegeven boek over de Westhoekduinen met als volledige titel
In het zand geschreven – De duinen van de Westhoek – Een geschiedenis. In het werk belichten zes auteurs
telkens een ander aspect van de Westhoekduinen. Het telt 264 pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd, en bevat ook
een extra bijlage met een selectie kaarten, plannen, kopieën van akten en historische documenten. Heel het
pakket wordt gepresenteerd in een fraai afgewerkte box. Kostprijs 75 euro.

Zes hoofdstukken
1. De Westhoekduinen van de middeleeuwen tot heden - Historicus Jan Van Acker
(mediaevist in de Duinenabdij) belicht hoe
de duinen benut werden als jachtgebied,
weideland, transportzone en woongebied.
2. De Westhoekduinen in de 19de en de
20ste eeuw - Erenotaris Hans Berquin
schetst het conflict tussen twee visies:
duinen als waardevol natuurgebied dat
ongerept moet blijven enerzijds en duinen
als bouwgrondbank en potentieel kapitaal anderzijds.
3. De oude bewoning in de duinen Alexander Lehouck (gemeentelijk archeoloog van Koksijde) vestigt de aandacht op
het historisch onderzoek naar landschap
en bewoning in de Westhoekduinen van
ijzertijd tot middeleeuwen. (Met medewerking van prof. em. Hugo Thoen)
4. Ooit droomden Pannese vissers van een
eigen haventje - Geschiedenisleraar en
gids Jacques Bauwens schrijft over deze
verloren droom, want van de plannen
voor Panne Schuilhaven kwam uiteindelijk
niets in huis.
5. Duin en strand van De Panne tijdens en
na WO II – Jacques Bauwens verduidelijkt
de functie van de duinen als Duitse verdedigingslinie als stuk van de Atlantikwall.
6. Tot slot bieden Sam Provoost en Marc Leten
een blik op het veranderende landschap
en ecosysteem in de duinen en op de wisselwerking tussen mens en natuur. Pleidooi
voor een doordacht natuurbeheer.

Natuurfotografen Martine Decoussemaeker en Jacky Launoy stonden in voor poëtische foto’s van de duinenpracht in de vier jaargetijden.
Het geheel staat garant voor een interessante ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Westhoekduinen, in woord en beeld. Bovendien stijlvol uitgegeven in een gebonden editie met harde kaft en een mooie
stofwikkel.

Bestellingen en info
Jacques Bauwens, Vuurkruisenlaan 14 in Koksijde, T 058 51 36 00, jem.bauwens@gmail.com.
Stortingen 75 euro per boek (+ indien nodig 20 euro portkosten per ex.) op rek. nr. BE68 0016 6773 4134, op
naam van Patrilex bvba.

Opening en opendeur eerste fase
Koksijde Golf ter Hille
lokken vijfduizend mensen!
Liefst 4.250 personen kwamen tussen zaterdagmiddag 8 en maandagavond 10 september op verkenning
naar Koksijde Golf ter Hille, ter gelegenheid van de opendeurdagen op de eerste fase van het project, nl. de
driving range of de oefenzone. Op zaterdagvoormiddag woonden bijna duizend genodigden onder een
brandende zon de openingsplechtigheid bij.

De sfeer was uitbundig en trots op de opening, extra
bijgekleurd door de triomfantelijke muziek van de
harmonie Vrienden van de Brandweer, voor de gelegenheid in schitterend nieuw ornaat uitgedost.
In een loden hitte luisterde een klein leger prominenten en genodigden geduldig zwetend naar de toespraken van viceminister-president van de Vlaamse
regering Geert Bourgeois en van burgemeester Marc
Vanden Bussche. De minister beklemtoonde in brede
volzinnen het belang van een golfterrein in een toeristische regio als de Westkust, de burgemeester vertelde
enthousiast het jarenlange verhaal van de genese
van de Koksijdse ecogolf. Ook werd de eerstesteen
van het toekomstige clubhuis gemetst.

En daarna was het tijd voor verbazende golfdemo’s
door pro’s, tijd om zelf een balletje te proberen te
slaan, momenten voor een goed glas en een lekker
hapje, waarom zelfs geen wandeling of ritje op een
golfkarretje? Dus overal en bovenal: ver en breed
rollende gladgeschoren groene vlakten zomerluim!
Tijdens het openingsweekend werden ook al heel wat
mensen lid van de Koksijdse golfclub (420).
U wilt lid worden of u inschrijven voor een starterspakket of een andere lessenreeks? Contacteer het
golfsecretariaat aan de driving range, Elise van Gool,
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke,
secretariaat@koksijdegolfterhille.be, T 058 53 27 10.
Alle info: www.koksijdegolfterhille.be

Onder een stralende hete septemberzon
vond van donderdag 6 tot maandag 10
september met groot succes de eerste editie
plaats van het bloemenfestijn Koket Koksijde –
Floralia! Naar schatting meer dan tienduizend
bezoekers hebben die dagen met verbazing en
bewondering genoten van de bloemsierkunst
van de vele meesters-ﬂoristen die aan het
festival meewerkten.
Maar liefst 4.890 personen namen deel aan de
wedstrijd “Duid je favoriete creatie met stip aan”,
ook uit het buitenland, zelfs één iemand uit
Californië. De bedoeling was dat de bezoekers
de voor hen mooist versierde strandcabine
aanstipten.
925 deelnemers vonden de strandcabine
Germaine met de versiering A fish called
Vanda de mooiste creatie (ontwerper
Koenraad Fonteyne uit Oostende). Uit deze
925 deelnemers trok de onschuldige hand
van VVV-voorzitter Charlotte Castelein tijdens
de gemeenteraadszitting van 10 september
de winnaar van een bon van 250 euro: Peter
Saenen uit Kortrijk. Tweede werd Bruno Van den
Bulck uit Oostduinkerke (100 euro), derde Gonde
Keppens uit Koksijde (100 euro).
Zowel burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepen van Groen Jan Loones,
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe en
VVV-voorzitter Charlotte Castelein feliciteerden
de organisatoren en de uitvoerders van dit
prachtige nieuwe massa-evenement. Een grote
pluim alvast voor de beplantingsdienst van Ides
Leys en de dienst Technieken van Neal Baelen
die deze uitdaging samen met veel andere
collega’s en derden op meesterlijke wijze tot
een goed einde hebben gebracht..! Over drie
jaar vindt vast en zeker de tweede editie plaats
van Koket Koksijde - Floralia!

Koksijdse grisailles in expo in Hulst
maar de Duinenabdij beschikt over reproducties.
De expo die loopt van 8 september tot 4 november. De klemtoon ligt op de Duinheren die afkomstig
waren uit de regio van Hulst of die er veel activiteiten
ontplooiden. Er worden ook archeologische vondsten
getoond.
Het pand waar het museum De Vier Ambachten is
ondergebracht was een refuge of vluchthuis van de
Koksijdse monniken.

Toelage vooronderzoek

Conservator Dirk Vanclooster en geschiedkundige Jan Van Acker
brengen bij de opening van de expo de gelukwensen van het
gemeentebestuur van Koksijde over aan burgemeester Jan-Frans
Mulder van Hulst, en bestuursleden Piet Hageman en Honoré Rottier
van de oudheidkundige kring De Vier Ambachten.

Zes reproducties van de beroemde grisailles van de
Duinenabdij verhuizen tijdelijk naar Hulst. Ze zijn er de
trekpleister van de tentoonstelling Grisailles. Grijs noch
Grauw van Abten en Graven in het museum De Vier
Ambachten. Grisailles zijn grijsschilderingen die de abten van de Duinenabdij afbeelden in het gezelschap
van o.a. de graven van Vlaanderen. De originele grisailles worden bewaard in het Grootseminarie van Brugge,

Overigens heeft de gemeenteraad in zitting van 10
september eenparig beslist om aan het Grootseminarie van Brugge een eenmalige toelage van max.
14.000 euro te schenken als gemeentelijk aandeel in
het vooronderzoek voor latere consolidatie en restauratie van de grisailles van de Duinenabdij. De toelage
(20% van de kostprijs van het vooronderzoek) wordt
gegeven in ruil voor de toezegging dat de oorspronkelijke panelen in hun geheel voor bepaalde periode
in bruikleen aan het Abdijmuseum worden gegeven.
Het vooronderzoek zal gebeuren door het Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium in Brussel. De originele panelen zijn bij decreet Vlaamse topstukken. De eerste tien
panelen werden in de Duinenabdij van Koksijde zelf
vervaardigd en hebben een onmiskenbare band met
de site. Het is de hoop om deze panelen in de nabije
toekomst in het Abdijmuseum tentoon te stellen.

Drie activiteiten n.a.v. tien jaar Familiares de Dunis!

De vzw Familiares de Dunis, -d.i. de vriendenkring van het Abdijmuseum Ten Duinen-, bestaat tien jaar en organiseert in de komende weken drie activiteiten. Familiares wil het uniek erfgoed van de Duinenabdij helpen
bewaren en mee uitdragen.
1. Op zaterdag 6 oktober wordt in het Parochiehuis, Tulpenlaan 41 in Koksijde om 16 u. een powerpointvoorstelling getoond over tIen jaar Familiares de Dunis, gevolgd door een kaas- en wijnavond. Deelname 10 euro,
over te schrijven op rek. nr. BE02 9730 1998 2640.
2. Op zondag 28 oktober houdt Jan Van Acker, mediaevist van Ten Duinen, om 10.30 u. de lezing met als titel
Op zoek naar de staf en mijter van de laatste abt. De lezing vindt plaats in zaal ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat,
20/A in Koksijde-Dorp. Toegang 4 euro.
3. Op zaterdag 1 december pakt de vzw Familiares om 14.30 u. uit met een geleid bezoek aan het Delvauxmuseum ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Delvaux. Gratis voor inwoners van Koksijde. Na het bezoek volgt een slotdrink ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.
Info: voorzitter Francine Lefvre, Koninklijke Baan 321 b504, T 058 51 47 66 of yves De Heyn, Ringweg 2, T 0496 87 99 06,
yves.de.heyn@telenet.be

De schatten van de Duinenabdij..!
Nog tot 9 december kan je de schatten van de Duinenabdij ontdekken in het Abdijmuseum! Er liggen zowel
pareltjes van wereldniveau als ongekende topstukken uit eigen depot. Ook kan je tot 28 oktober jouw “ultieme schat van de Duinenabdij” in de vaste opstelling van het museum mee verkiezen.
In de middeleeuwen was
Koksijde een religieus en
politiek centrum, en dat
vertaalde zich in de aanwezigheid van heel wat schatten! Eeuwen later hebben
sommige van die stukken
hun waarde nog steeds niet
verloren, integendeel. Andere
items roepen vandaag veel
vraagtekens en verwondering
op. Even raadselachtig zijn de
tot de verbeelding sprekende
volksverhalen en legenden
die doorheen de tijd een eigen leven zijn gaan leiden.

Onze ‘vaste’ schatten

Al enkele maanden loopt in
het museum de verkiezing
van de grootste schat uit de
vaste collectie. Bezoekers
en digitale vrienden konden
hun favoriete stuk steunen en
naar de top van de lijst stemmen. Algauw werd duidelijk
dat een aantal publiekslievelingen de bovenhand haalden. Deze 25 objecten strijden nu voor de titel “grootste
schat van de Duinenabdij”.
Meestemmen kan nog tot 28
oktober. De winnaar wordt in
de herfstvakantie bekendgemaakt.

Gegeerde schatten

Gegeerde schatten zijn: kostbare handschriften en kunstige
gebruiks- en siervoorwerpen.
Voor deze expo kon het museum enkele absolute topstukken lenen bij belangrijke bruikleengevers. Wat dacht u van
het oudste geschreven document dat in België wordt bewaard?
En niet minder dan drie rijk versierde
manuscripten die in opdracht van
abt Jan Crabbe in de beste ateliers
van die tijd werden vervaardigd.
Gelijkaardige werken, besteld door
abt Crabbe en gemaakt in Brugse
ateliers, worden bewaard in de belangrijkste bibliotheken ter wereld! Er
werden ook nog onbekende schatten van de Duinenabdij ontdekt, zo
o.m. de sierlijke 17de-eeuwse staf
van abt Bultinck uit de collectie van
het bisdom Brugge.

Immateriële schatten

Onbegrepen schatten

Maar er is meer! Het abdijmuseum
zit, –letterlijk-, bovenop haar grootste schat. In het depot van het
museum bevinden zich ontelbare
archeologische vondsten die nog
nooit tentoongesteld werden. Een
aanzienlijk deel van die collectie
wordt aan doorgedreven wetenschappelijk onderzoek onderworpen. Zo zullen de skeletten, de
bakstenen en het natuursteen en
vlakglas de volgende jaren zo goed
als zeker nog verrassingen onthullen.

Legenden en verhalen worden in beeld gebracht door
PEter dePELchin, die ook
enkele andere decors mee
hielp ontwikkelen. Het museumteam ging ook praten
met enkele bekende en minder
bekende Belgen. Deze gesprekken
resulteren in een bijzondere uitgave over de Duinenabdij en haar
intrigerende schatten. Later meer
hierover.
Gratis voor inwoners van
Koksijde. Nederlandstalige
rondleidingen op zaterdag
en zondag om 14.30 u. Gids
inbegrepen in toegangsticket.
Info: www.tenduinen.be

Boekenbeurs met traditie
De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert van vrijdag 5 tot en met zondag 7
oktober in zaal Witte Burg de 31ste editie van zijn ondertussen gerenommeerde boekenbeurs. Op de beurs
is een grote variatie aan boeken te vinden: peuter-,
kleuter-, kinder-, jeugdboeken, stripverhalen, allerhande
hobbywerken, informatieve en naslagwerken, volwassenenlectuur, posters en gelegenheidswenskaarten.
De beurs opent op vrijdag 5 oktober om 18 u. met om
18.30 u. een lezing door auteur Patsy David. Daarna een hapje en een drankje. Op zaterdag 6 en zondag
7 oktober is de beurs doorlopend open van 10 tot 18 u.

Verwendag en bibliotheekweek
Op de verwendag van zaterdag 20 oktober wordt het startschot gegeven
voor de bibliotheekweek die loopt van 20 oktober tot 28 oktober. Het thema
is “wie wordt de bibste van het land” en refereert naar sprookjes, verlangens
en verwachtingen? Wat verlangen de gebruikers van de bibliotheek van
de toekomst? Hoe moet de bieb van de toekomst eruitzien? De bieb verzamelt alle wensen en tips. Wie zich in de biebweek inschrijft, krijgt een leuk
geschenkje.

Verwendag

Op de jaarlijkse verwendag, zaterdag 20 oktober, verwent de bieb zijn gebruikers opnieuw met koffie, een koekje, een activiteit en een leuke attentie.
Om 11 u. wordt de brochure Maria Vlamijnck voorgesteld. De brochure
bevat een 4-tal onuitgegeven novellen van deze schrijfster van onze Westkust. De literaire stukken zijn uitgegeven door het gemeentebestuur i.s.m. de
Vereniging van Vlaams-nationale Auteurs. Na verwelkoming door schepen
van Cultuur Jan Loones, zal VVNA-voorzitter Yvo Peeters de brochure toelichten en verzorgt Guido Van der Meersch een artistieke voordracht van enkele
fragmenten. Burgemeester Marc Vanden Bussche opent daarna de thematentoonstelling over Maria Vlamijnck. Vervolgens receptie. Alle belangstellenden welkom.
Wie die dag gebruik maakt van de bibliotheek krijgt de brochure
Maria Vlamijnck gratis mee naar huis.

Maria Vlamijnck (1917-1993), zeer
verdienstelijk schrijfster van talrijke
boeken die in onze regio geworteld
zijn…

Netbibbing:
digitaal netwerken in de bieb
Basiscursus: hoe werkt een computer?

Ideale start voor een echte beginner en een goede
basis voor wie een cursus Word en/of Internet overweegt. Kennismaking met klavier, muis en computer,
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz. Kostprijs 15 euro.
Op maandag 5, vrijdag 16 en donderdag 22 november, van 13.30 tot 16 u.
Op de pc’s wordt er gewerkt met Windows 7.

Cursus internetinitiatie

Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen,
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het uitgangspunt van deze initiatie is het persoonlijke, praktische gebruik van het internet. Na een korte theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op
donderdag 8, dinsdag 13, dinsdag 20, dinsdag 27 en
donderdag 29 november, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 25 euro.

Cursus hoe orde houden op je pc?

Vroeger stopten we foto’s in een schoenendoos die
in de kast bleef liggen. Die dozen zijn vervangen door
pc’s die je de mogelijkheid bieden om foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vinden zijn. In deze
les leer je hoe je mappen aanmaakt, foto’s klasseert,
namen geeft aan je foto’s enz. Op maandag 12 en
donderdag 15 november, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 10 euro.

Basiscursus digitale fotografie

Compacte camera - Hoe werkt mijn compacte
camera? Op donderdag 15 en 22 november in de
Willem Elsschotzaal met projectie.
Hobbyfotografie - Voor de hobbyfotografen met een
meer performante camera voorziet de bieb de cursus
digitale fotografie voor de hobbyfotograaf op vrijdag
9, 16 en 23 november. Ook zeer nuttig voor wie een
betere camera wil kopen.
Inschrijven voor de cursussen vanaf donderdag 4 oktober, via persoonlijke kennisgeving aan de balie van
de bibliotheek. Men moet lid zijn van de bieb. Betalen
via de automaat, geen biljetten hoger dan 20 euro.

Vijftien kunstenaars stellen atelier
open voor “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de negende
maal het project “Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen”. In heel West-Vlaanderen stellen kunstenaars hun
atelierdeuren open. Amateurs of professionelen vanuit veel diverse disciplines ontvangen in hun atelier dan belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk.
Over heel de provincie nemen in totaal 1.460 kunstenaars aan het project deel. De toegang is overal gratis. De website voor de editie 2012 toont naast alle praktische informatie ook enkele impressies van werken. In een overzichtelijke
wegwijsbrochure staan alle adressen en openingsuren per atelier, gerangschikt per arrondissement en per gemeente. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de deelnemende kunstenaars, in de toeristische infokantoren, in de bibliotheek, in c.c. CasinoKoksijde en in de Westhoekacademie.

-

-

Magda Derinck bij een van haar schilderijen ter gelegenheid van een opentuinendag
in mei in het Franse Aigre. (Foto Hilde Huyghe)

- Paul Baeteman (beeldhouwer,
tekenkunst): Toekomstlaan 14 in
Wulpen, T 058 31 17 63,
paulbaeteman@hotmail.com
(vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u.)
- Monique Cnockaert (schilderkunst): Noordzeedreef 11 in
Oostduinkerke, mcnockaert@
hotmail.com (vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 18 u.)
- Jenny De Reuse (grafiek, schilderkunst, gemengde technieken):
Nieuwpoortsteenweg 94 in Oostduinkerke, T 058 52 40 93, jenny.
dereuse@hotmail.com, (vrijdag
van 10 tot 12 u. en 14 tot 19 u.,
zaterdag en zondag van 10 tot 12
u. en 13.30 tot 19 u.)
- Melanie Defrancq (schilderkunst):
Rozenlaan 35 in Koksijde (vrijdag
van 17 tot 20 u, zaterdag en zondag van 13.30 tot 18 u.)
- Viviane Delhage (schilderkunst,
beeldhouwkunst, gemengde
technieken): Pylyserlaan 151 in
Koksijde, T 0496 95 71 46,

-

-

-

-

vivianedelhage@skynet.be,
www.vivianedelhageatelier.eu
(vrijdag van 10.30 tot 12 u. en 15
tot 18.30 u., zaterdag van 10.30 tot
12u. en 15 tot 20 u. en zondag van
10.30 tot 12 u. en 15 tot 18.30 u.)
Magda Derinck (schilderkunst,
kalligraffie): Weststraat 14 in Oostduinkerke, T 058 51 82 22, info@
magdaderinck.be,
www.magdaderinck.be, vrijdag
van 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.,
zaterdag en zondag van 10 tot 12
u. en 14 tot 18 u.)
Em-Dé-Bé (beeldhouwkunst): Jan
Van Looylaan 22/101 in Koksijde, T
0486 26 35 94 (vrijdag van 9 tot 12
u. en van 13 tot 18 u., zaterdag en
zondag van
9 tot 12 u. en 13 tot 18 u.)
Edgard Fonteyne (beeldhouwer):
Dahlialaan 11 in Oostduinkerke
(vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u.)
Martine Hennebel (schilderkunst,
beeldhouwkunst, gemengde
technieken): Guldenzandstraat 12

-

-

-

-

in Oostduinkerke, T 058 51 05 59,
info@hennebelm-art.be,
www.hennebelm-art.be (vrijdag
van 13.30 tot 16 u., zaterdag van
14 tot 18 u. en zondag van 10.30
tot 12 u. en van 15 tot 19 u.)
Etienne Maes (aquarelschilderijen): Jan Van Looylaan 39 in SintIdesbald, T 0475 35 36 96 (vrijdag,
zaterdag en zondag van 10 tot 18
u.)
Hilde Nollée (schilderkunst):
Noordzeedreef 11 in Oostduinkerke, hildenollee@telenet.be
(vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u.)
Anne Notebaert (glas-glasraam):
Capucijnenlaan 14 in Koksijde,
T 0485 05 78 26, annenotebaert@
belgacom.net (vrijdag van 14 tot
18.30 u, zaterdag van 9 tot
12 u. en van 14 tot 18.30 u.,
zondag van 14 tot 18.30 u.)
Lieve Pieters (textiel, juweel-edelsmeedkunst): Noordzeedreef 11 in
Oostduinkerke, mbeyen@telenet.
be (vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag en zondag van 11 tot 18 u.)
Jenny Reynaert (beeldhouwkunst): Oude Zeedijkstraat 1 in
Wulpen, T 058 31 21 67, jenny.
reynaert@beeldhouwatelier.be,
www.beeldhouwatelier.be
(zaterdag en zondag van 10 tot
12 u. en van 13 tot 18 u.)
Marleen Sintobin (beeldhouwkunst): Rozenlaan 35 in Koksijde
(zaterdag en zondag van 10 tot
12 u. en van 13.30 tot 18 u,)

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

WAK: daguitstap naar
Middelheim en Muhka
Op donderdag 25 oktober organiseert de WAK een dag-busreis naar
Antwerpen. Jan Florizoone, docent kunstgeschiedenis, neemt de belangstellenden mee naar het openluchtmuseum Middelheim en het
Museum voor Hedendaagse Kunst.
Voorafgaand houdt Jan Florizoone in de Westhoekacademie (Veurnelaan 109) op donderdag 18 oktober om 20 u. een lezing over de beeldhouwkunst van de twintigste eeuw en Middelheim.
De bus vertrekt om 9 u. aan de academie. Om 11 u. geleide wandeling
in Middelheim, bezoek aan het nieuwe paviljoen Robbrecht en Daem
met een tentoonstelling van Thomas Schütte, om 13 u. middagpauze
aan het Museumplein, om 14.30 u. bezoek (vrij of geleid) aan de tentoonstelling Jimmy Durham in het Muhka.
Terug thuis om 18 u., deelnemen kost 30 euro (o.v.), busreis, toegang
musea en gids inbegrepen.
Een topstuk in Middelheim: Koning en
Koningin, in de sneeuw…

Info en inschrijvingen:
Westhoekacademie, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be

Fietsroute Van moefen tot betonglas…
De dienst Toerisme heeft een nieuwe fietsroute klaar: Van moefen tot betonglas… Deze fietsroute (Nederlands) bestaat uit 3 lussen en gaat langs de verschillende kerken en tal van andere bezienswaardigheden in Koksijde, Sint-Idesbald,
Oostduinkerke, Wulpen en ook tot in Nieuwpoort.
De folder (1,50 euro, Nederlands) toont op de ene zijde het plan met de route en
op de andere zijde de routebeschrijving met telkens wat uitleg over de kerken,
kapellen, musea…
- lus 1 (blauw): Koksijde-Sint-Idesbald, 15 km
- lus 2 (roze): Koksijde–Oostduinkerke-Wulpen, 18 km
- lus 3 (groen): Oostduinkerke–Nieuwpoort, 17 km
Meer info over de kerken op de website van de parochie: www.kerknet.be
Te verkrijgen bij dienst Toerisme, T 058 51 29 10, www.koksijde.be

Stefaan Hancke leert
Hollandse babe
garnaalvissen te paard

Stefaan Hancke heeft de Nederlandse persentatrice Kom-Lian
van der Meij uitgedaagd op een
rondje garnaalvissen te paard…

Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een jaarcampagne voor de Nederlandse markt waarin bekende
Nederlanders meestappen in een spannend Vlaams
verhaal vol plaatselijke folklore om het naderhand
ook écht te beleven in Vlaanderen. Onder het motto “Vlaanderen daagt uit” stellen Vlaamse smaakmakers drie bekende Nederlanders op de proef. Eén
daarvan is paardenvisser Stefaan Hancke.
Stefaan daagde de Nederlandse presentatrice
Kom-Lian van der Meij uit om met hem te paard
garnalen te vissen. De volledige uitdaging is op
internet te zien op www.vlaanderendaagtuit.nl/kim/
kies-de-uitdagingen. De vijf winnende uitdagingen werden in september uitgevoerd. In samenwerking met
Toerisme Vlaanderen en Westtoer werden enkele uitdagingen gefilmd. Via Tij-dingen lanceert de gemeente
een oproep om zoveel mogelijk te stemmen op Stefaan Hancke. Doen!

Fier op de gratis mobiele applicatie: schepen van Toerisme Stephanie Anseeuw, VVV-voorzitter Charlotte Castelein,
VVV-ondervoorzitter Ivan Vancayseele, hoofd dienst Toerisme Mieke Ghesquière en VVV-ondervoorzitter Luc Deltombe.

Gratis mobiele applicatie
De gemeentelijke dienst Toerisme pakt uit met een gratis mobiele applicatie. Hiermee wenst Koksijde in te
spelen op de toenemende trend van mobiel internet. Dankzij deze applicatie kan de bezoeker de toeristische informatie over Koksijde in een mum van tijd gratis raadplegen.
De toeristische app is onderverdeeld in verschillende rubrieken:
- overnachten in de verschillende
logiesmogelijkheden
- eten en drinken met een overzicht van alle restaurants en
tearooms
- beleven met keuze tussen musea en bezienswaardigheden,
ontspanningsmogelijkheden,
wandel- en fietsroutes
- evenementen met alle toppers
tot en met juni 2013

- info met nuttige telefoonnummers
- het weer met link naar het kustweerbericht
Bij elke locatie kan de gebruiker
onmiddellijk naar de website navigeren, bellen of via de kaart de
locatie van het adres vinden.
Op vlak van citymarketing is deze
applicatie een innovatieve en creatieve tool voor de bezoekers van
onze badplaats. Het ontwikkelen
en implementeren van deze digi-

tale toeristische applicatie kadert
binnen de strategische doelstelling
om Koksijde optimaal op de kaart
te zetten en te promoten.
De app werd ontwikkeld door de
firma Vanden Broele uit Brugge.
De app is gratis beschikbaar via
Google Play en in de App Store.
Info: diensthoofd Toerisme Mieke
Ghesquière, Zeelaan 303 Koksijde,
T 058 51 29 10
E toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Met de fanclub Koksijde naar de
Kastelruther Spatzen in Antwerpen
Op woensdag 13 februari 2013 brengt de bekende
volksmuziekgroep Kastelruther Spatzen uit Zuid-Tirol
(Dolomieten, Noord-Italië) een live optreden in de
Lotto Arena in Antwerpen. Dit is het eerste optreden
van de groep in Vlaanderen. De Vriendenkring van
Duitse schlager- en volksmuziek uit Koksijde, tevens
enige officiële Belgische fanclub van de Kastelruther
Spatzen, reserveerde alvast de mooiste plaatsen voor
dit concert, en legt een bus in.
De Kastelruther Spatzen is sinds tientallen jaren de
meest succesrijke Duitstalige volksmuziekgroep. De
zevenkoppige groep onder leiding van de charismatische zanger Norbert Rier mocht al talloze gouden en
platina prijzen in ontvangst nemen, behaalde ontelbare overwinningen in alle belangrijke wedstrijden op
televisie, en verzamelde o.a. “Kronen der Volksmusik”
en “Echoprijzen” alsof het rijpe appelen zijn. De groep
is regelmatig te gast op grote shows op de Duitse TV,
zoals Musikantenstadl en die Feste der Volksmusik, allemaal programma’s die door de liefhebbers van het
genre zeer geliefd zijn.
Het concert in Antwerpen kadert in de tournee “30
Jahre Kastelruther Spatzen Live” waarmee de groep

door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, en nu dus ook
door Vlaanderen toert.
Ook wie geen lid is van de fanclub kan kaarten bestellen. Kaarten 1e categorie kosten 63 euro, kaart +
busvervoer kost 78 euro. Voor de bus zijn er opstapmogelijkheden in Koksijde, Loppem en Gentbrugge.
Info en bestellingen bij Kastelruther Spatzen fanclub
Belgien, Christine Flahou-Boeve, Abdijstraat 39 in
Koksijde, T 0486 89 15 30, info@kastelrutherspatzen.be.

Zin in vrijwilligerswerk bij het Sociaal Huis?
Het Sociaal Huis Koksijde zoekt gemotiveerde vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen in onze gemeente die het wat moeilijker hebben. Vrijwilligerswerk is mee bouwen aan een menswaardig bestaan voor
iedereen en een noodzakelijke aanvulling van de professionele hulp.

De vrijwilligers van het Sociaal Huis Koksijde,
zittend vlnr Roger Vanhoutte, Francis Dufond, Mariëtte Coudenys, Herman Bourgeois, OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, Jeanine
Vandewalle, Simone Goovaerts en Nicolle Hoornaert. Staand vlnr vaste medewerker Ronny Tratsaert, diensthoofd Carine Desaever, Kamiel
De Saeger, Hugo Van Eecke, verantwoordelijke project Samen Sterk Anne-Sophie De Deckker, thuiszorgcoördinator Evelien Lepla, Roos
Vande Walle, vaste medewerker Marianne Vandenberghe, Ann-Sofie De Clercq en Reinhilde Eembeeck.

Project Samen Sterk

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Vereenzaming is een groeiend probleem in onze
maatschappij, wat nog versterkt wordt door de sterke
vergrijzing in onze gemeente. Het project wil de vereenzaming opsporen en er wat aan doen.
Vrijwilligers in dit project bouwen sociale contacten
op door regelmatig bezoekjes te brengen, ondersteuning te geven bij dringende gevallen en hulp te
verlenen bij extreme weersomstandigheden.
Het Sociaal Huis helpt zowel de hulpvragers als de vrijwilligers. Er is een paar keer per jaar een bijeenkomst
voor alle vrijwilligers.

Vrijwilligers van de MMC vervoeren mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap moeilijk gebruik
kunnen maken van het openbaar vervoer. De MMCchauffeurs doorbreken het isolement van hun passagiers. Ook hier worden er langdurige contacten opgebouwd. Mensen kunnen een beroep doen op een
chauffeur voor o.a. volgende zaken: consultatie bij de
arts, bezoek aan de kapper, activiteiten zoals kaarten.
Elke MMC-chauffeur krijgt een kilometervergoeding.
Info: Anne-Sophie De Deckker, T 058 53 43 43,
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be,
www.sociaalhuiskoksijde.be

Vrijwilligers voor gezinshulp!
Solidariteit voor het Gezin, een dienst voor welzijns- en gezondheidszorg, is op zoek naar vrijwilligers die zich
willen inzetten als thuisoppas of vrijwillig chauffeur bij bejaarden en zieken. Er is een veelheid van taken
zoals: gezelschap houden, eten opwarmen, samen wandelen, boodschappen doen, nachtoppas of het
organiseren van niet-dringend zittend medisch vervoer. In ruil biedt Solidariteit voor het Gezin: onkostenvergoeding, verzekering, begeleiding en bemiddeling van de coördinator, opdrachten in eigen regio. Uren en
dagen van beschikbaarheid zijn zelf te bepalen.
Info: Elsje Carpentier, vrijwilligerscoördinator afdeling Brugge-Oostende, 050 40 67 95 elsje.carpentier@svhg.
be, www.solidariteit.be.
Ook Familiezorg West-Vlaanderen vzw is op zoek naar vrijwilligers in de thuiszorg. Naast de algemene
thuisoppas bij ouderen, chronisch of ongeneeslijk zieke personen, is het voor elke vrijwilliger ook mogelijk te
kiezen voor een specifiek engagement in één van de deelwerkingen:
- OEF!: vrijwilligers voor kinderen en volwassenen met een beperking / handicap
- Camino: vrijwilligers voor personen met dementie
- Zon en Zorg: buddy-vrijwilligers voor personen die nood hebben aan regelmatig contact
Vrijwilligers bepalen zelf wanneer, hoeveel en waar zij zich willen inzetten. Verzekering en onkostenvergoeding.
Info: Familiezorg West-Vlaanderen, De Breyne Peellaertstraat 52, Diksmuide, T 051 50 22 33, www.familiezorg-wvl.be

Seizoensgriep? Tijdig vaccineren!
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien
mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige
gevolgen hebben. Tijdige vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te
beschermen.

Toch griep?

Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of
een ziekte van longen, hart,
lever of nieren is het belangrijk
om extra waakzaam te zijn voor
de griep. Ook voor 65-plussers
wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers die zich
gezond en fit voelen denken
dat vaccinatie voor hen niet
nodig is. Niets is minder waar.
Omdat de natuurlijke weerstand
afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder
dan 65 jaar zeer belangrijk.

Risicogroepen

Wie in nauw contact leeft met
mensen uit deze risicogroepen,
doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook wie beroepshalve voor
risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in
een ziekenhuis, woonzorgcentrum
of als thuisverpleegkundige, wordt
door vaccinatie beschermd. Meteen beschermt men ook de mensen voor wie men zorgt.

Terugbetaling

De ideale vaccinatieperiode ligt

tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de
huisarts kan je bij de apotheker een
vaccin kopen. Bewaar het vaccin
in de koelkast, anders wordt het
waardeloos. Ga naar je huisarts om
je te laten vaccineren.
Het griepvaccin kost maximaal
tien euro, maar wordt voor de helft
terugbetaald aan mensen uit de
risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het vaccin zelfs volledig terug.

Het is een veel gehoorde
uitspraak dat het vaccin griep
veroorzaakt. Het vaccin bevat
geen levende virusdeeltjes en
kan dus geen griep veroorzaken. Door het spuitje maakt je
lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms lichte
ongemakken geven. Als je kort
na de inenting toch ziek wordt,
kan het zijn dat je kort voor of
na de inspuiting besmet werd.
Het griepvaccin werkt pas na
twee weken en helpt alleen
tegen de “echte” griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen
invloed op het al dan niet krijgen
van een gewone verkoudheid of
een bronchitis. Een griepvaccinatie
sluit niet volledig uit dat je griep kan
krijgen, maar de kans op griep is
aanzienlijk kleiner en ook de kans
op complicaties neemt drastisch af.
Info: huisarts, apotheker,
www.griepvaccinatie.be en
www.influenza.be.

Tehuis Kompani
zoekt steungezinnen
Als erkend begeleidingstehuis staat het tehuis
Kompani vzw (Guldenzandstraat 43a in Oostduinkerke) in voor de opvang van 15 kinderen
tussen de 2,5 en 18 jaar. Binnen deze organisatie
is Kompani op zoek naar vrijwilligers die zich als
“steungezinnen” willen inzetten.
Sommige van de toevertrouwde kinderen kunnen,
om uiteenlopende redenen, weinig of niet terugvallen op hun natuurlijk milieu. Voor hen is het echter
ook belangrijk iemand te hebben buiten de voorziening waar ze kunnen op terugvallen voor bezoek, weekends, vakanties, enz. Frequentie en type
contact is allemaal te bepalen in wederzijds overleg met alle betrokken partijen (jongere, steungezin,
consulent, ouders, voorziening). Voelt u zich geroepen of wenst u meer uitleg neem dan vrijblijvend
contact met Kompani vzw, T. 058 52 08 15,
info@kompani.be, vragen naar de gezinsbegeleidster, pedagogisch coördinator of directeur.

Sociaal Huis en Dunecluze
bieden warme maaltijden
aan voor senioren
Sedert 1 september kunnen 65-plussers uit Koksijde voor een warme
maaltijd over de middag dagelijks terecht in het woonzorgcentrum
Dunecluze. Dit is een nieuw initiatief van het Sociaal Huis en
wzc Dunecluze in het kader van het project Samen Sterk dat
vereenzaming bij senioren wil tegengaan.
De dagelijkse warme maaltijd wordt opgediend om 12 u. en kost
7,50 euro. Hiervoor krijgt men soep, een hoofdgerecht en een dessert,
water of tafelbier inbegrepen.
Reservaties en betaling via het onthaal van het Sociaal Huis.
Op donderdag uiterlijk om 12 u. moeten de reservaties voor de daaropvolgende week meegedeeld worden.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10, of
info@sociaalhuiskoksijde.be

Info:
hulpmiddelen voor senioren
In samenwerking met de thuiszorgwinkel organiseert de seniorenadviesraad op dinsdag 23 oktober om 14 u.
in zaal De Brug van het Sociaal Huis een infonamiddag over hulpmiddelen voor senioren.
Senioren worden door hun leeftijd steeds meer geconfronteerd met lichte kwaaltjes of beperkingen die
een mens minder mobiel maken. Iedereen kent de rollator, de wandelstok en het boodschappenwagentje
die de mobiliteit en de levenskwaliteit verhogen. Er bestaan echter nog veel, minder gekende hulpmiddelen die de last van lichamelijke ongemakken tot een minimum kunnen beperken. Bevoorbeeld: een
medicijnalarm, een douchestoel of een speciale schaar. Op de infonamiddag zal Ciska Couwet van de
thuiszorgwinkel in Koksijde-Dorp de verschillende hulpmiddelen voorstellen. De infonamiddag is gratis en het
Sociaal Huis schenkt gratis koffie.
Inschrijven op uiterlijk donderdag 18 oktober bij Dorine Van Steertegem in het gemeentehuis, T 058 53 30 72,
e-mail dorine.vansteertegem@koksijde.be

Lenen aan 0% bij FRGE Westhoek
Geld ontlenen aan 0% bij FRGE Westhoek voor energiebesparende maatregelen is mogelijk als men zich in
één van de volgende situaties bevindt:
- u hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op
een 1)
- uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 16.306,33 euro verhoogd met 3.018,74 euro per
persoon ten laste
- u doet een beroep op schuldbemiddeling
- u doet een beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW
Als men zich in één van die gevallen bevindt, kan men niet alleen lenen aan 0%, maar ook hulp krijgen bij
het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen
van de werken en het aanvragen van premies
Verkeert u NIET in een bovenstaande situatie, dan is het ook nog steeds
mogelijk om een lening te verkrijgen aan een lage rentevoet van 2%
voor het uitvoeren van enkele energiebesparende maatregelen. De
aanvraag dient te gebeuren via Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan
34, bij Linda Neuville, T 058 53 43 57, e-mail linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be. Open maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 u. en van 13.30
tot 16 u.
Info: www.frge-westhoek.be

Een primeur voor ons land!

Openbare toiletten Wepionstraat
uitgerust met een eurosleutelslot
De openbare toiletten achter de
vernieuwde tramhalte in de Wepionstraat in Oostduinkerke-Bad
zijn voortaan uitgerust met een
eurosleutelslot. Dat wil zeggen dat
personen met een beperking en
senioren vanaf 70 jaar die over een
eurosleutel beschikken, er dag en
nacht gratis terechtkunnen. Valide
mensen hebben tot dit openbaar
toiletgebouw enkel toegang als ze
50 cent betalen. Het gaat om een
primeur: in België is dit het eerste
openbaar toilet met een eurosleutelslot.

Burgemeester Marc Vanden Bussche probeerde als eerste het eurosleutelslot in
gezelschap van schepen Herwig Vollon en andere gemeentelijke prominenten.

Eurosleutel is een Europees gestandaardiseerd sluitsysteem voor voorzieningen voor personen met een handicap. De techniek is ontwikkeld door het bedrijf Urilift
International BV uit Apeldoorn. In Nederland, Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk en Italië zijn al ruim 9.000 openbare gelegenheden van een Eurosleutelslot voorzien.
Koksijde is thans de eerste Belgische gemeente die
een euroslot op een openbaar toilet installeert. Mensen met een lichamelijke beperking willen ook gewoon
reizen, winkelen en uitgaan. Het ontbreken van voldoende, deugdelijke en/of goed toegankelijke openbare voorzieningen zoals sanitair kan er echter voor
zorgen dat zij helaas af moeten zien van de activiteit.
Het eurosleutelslot en dito sleutel opent echter meer
mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Grote doelgroep

De eurosleutel wordt, na voorlegging van een attest,
alleen verschaft aan personen met een handicap
of vanaf een vastgestelde leeftijd, zoals rolstoelge-

bruikers, senioren 70+, visueel gehandicapten, stoma
patiënten, mensen met chronische darm- of urinewegproblemen. Met deze installatie profileert Koksijde
zich als gemeente die de mobiliteit van mensen met
een lichamelijke beperking bevordert. In die zin wordt
het openbaar toilet in de Wepionstraat opgenomen
in de Eurosleutelgids. Met de bij het eurosleutelslot
geleverde sticker is het voor iedereen duidelijk dat dit
sanitair gebouwtje (gratis) toegankelijk is voor mensen
met een lichamelijke handicap.

Eurosleutel aanvragen

Een eurosleutel kan voorlopig enkel aangevraagd
worden via de website www.eurosleutel.be. De gemeente kan ook sleutels bestellen en te koop aanbieden, maar eerst wil het bestuur zien of het netwerk van
eurosleutelsloten zich in ons land voldoende uitbreidt.
Info: www.eurosleutel.be, www.urilift.nl/eurosleutelslot.
php, info@urilift.com, T 31 55 576 3915

Win cinematickets
met frituurolie en -vet
Oliën en vetten die foutief (!) verdwijnen in de gootsteen, het toilet, de tuin, het
riool of tussen het restafval, spoken rond in ons milieu en veroorzaken schade, zoals
verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling. Breng frituurolie
of –vet dus naar het containerpark! Van 1 tot 31 oktober krijgt u per liter gebruikte
frituurolie of -vet die u correct inlevert één tombolabiljet. Met de unieke code ziet
u op www.inzamelmaand.be of u een cinematicket wint. Niet gewonnen? Geen
nood, u maakt later nog kans op een friteuse of een fiets. Overigens wordt correct
ingezamelde frituurolie of -vet hergebruikt of gerecycleerd tot biodiesel.

Dienst Milieu
op facebook
Bent u geregistreerd op
facebook?
Zoek dan even naar de
gemeentelijke dienst
Milieu en Duurzame
Ontwikkeling. En vergeet niet de dienst leuk
te vinden. U verneemt
voortaan meteen
alle milieuweetjes uit
Koksijde.

Containerpark
Nieuwe PMD-stiptheidsactie!
De ophalers van PMD plannen dit najaar opnieuw een aantal stiptheidsacties.
PMD-zakken met een foutieve inhoud worden daarbij niet meegenomen.
Vindt u een rode weigeringssticker op uw buitengeplaatste PMD-zak? Haal dan
het fout gesorteerde afval eruit. Op de binnenzijde van de sticker vindt u de juiste
sorteerregels. Scheur het bovenste deel van de sticker af en biedt de blauwe zak,
met correcte inhoud, aan bij de volgende ophaling. Ook als er een bidon aan de
buitenkant hangt of als u een foute zak gebruikt, kunnen de ophalers weigeren om
uw zak mee te nemen.
Waarom worden de meeste PMD-zakken geweigerd? Plastic afval is vaak de boosdoener. De “P” van PMD staat enkel voor plastic flessen en flacons. Ander plastic
afval hoort niet in de blauwe zak. Deze foutief gesorteerde verpakkingen verstoren
het recyclageproces: het uitsorteren en het verwerken van dit residu (slecht gesorteerd afval) is zeer tijdrovend en duur.
Wat mag? Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (ook lege spuitbussen
van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen
deksels en doppen) en drankkartons.
Wat kan niet? Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. botervlootje,
yoghurtpotje, plastic zakken en folies…), verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben, motorolie, injectienaalden, aluminiumfolie en piepschuim.
Beter en juist sorteren - www.betersorteren.be en www.juistsorteren.be.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Actie afvalarm winkelen
In het kader van de actie afvalarm winkelen worden vanaf
maandag 8 oktober stempels geplaatst op spaarkaarten
van winkelbezoekers die bij de deelnemende handelaars de herbruikbare boodschappentas gebruiken. Volle
spaarkaarten deponeert u vóór maandag 3 december
om 16 u. in een urne op volgende locaties: gemeentehuis dienst Milieu en DO, gemeentehuis onthaalbalie,
bibliotheek, de drie toeristische onthaalkantoren (kantoren Sint-Idesbald en Oostduinkerke wel gesloten tijdens de
week vanaf oktober), Navigo–Nationaal Visserijmuseum.

Het containerpark is
gesloten op donderdag 1 november (Allerheiligen) en vrijdag 2
november (Allerzielen).

Boodschappentas
september

Mevrouw Lucienne Van
Baerlem werd gespot
met de gemeentelijke
boodschappentas.
Daardoor is ze de
gelukkige winnares van
aankoopbonnen bij
plaatselijke handelaars!
Proficiat!

Onze gemeente en Eandis
introduceren oplaadeilanden voor
elektrische voertuigen
Op woensdag 12 september
mocht burgemeester Marc Vanden Bussche officieel de eerste
stekker in het stopcontact steken
van het oplaadeiland ter hoogte
van het Guido Gezelleplein in
Koksijde. Een oplaadeiland is
een plaats waar men elektriciteit kan “tanken” voor elektrische
voertuigen en fietsen. Met deze
investering wil Koksijde zijn rol als
milieuvriendelijke gemeente benadrukken.
Het oplaadeiland aan het Gezelleplein maakt deel uit van het
project Elektrische Voertuigen in
Actie (EVA). Dat is een project van
Elektriciteit tanken voor een elektrische wagen of fiets kan voortaan op het Guido
Vlaams minister Ingrid Lieten van
Gezelleplein in Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche, gedeputeerde Guido
Innovatie, met financiële steun van Decorte en directieleden van Eandis demonstreerden hoe dat in z’n werk gaat.
het agentschap voor Innovatie
door Wetenschap en Technologie.
opladen hun mails beantwoorden,
De kernpartners van EVA zijn Eandis, Door een oplaadeiland ter beschikking
te
stellen,
willen
het
Facebook checken of de krant onTelenet, Blue Corner, 4IS, Federauto,
gemeentebestuur
van
Koksijde
en
line lezen. Via een vaste internetlijn
Ugent en VUB.
Eandis elektrische mobiliteit stimuvoorziet Telenet connectiviteit tusleren en inspelen op de Europese
sen de oplaadpaal en zijn achter20-20-20-richtlijn (20 % minder broei- liggende beheersystemen.
Eandis wil in 2012 op 70 locaties
kasgassen, 20% minder energie en
gelijkaardige oplaadpunten uit20% duurzame energie tegen 2020)
bouwen om zo te komen tot een
en de klimaatdoelstellingen van
netwerk van oplaadeilanden
de Vlaamse overheid om tot een
verspreid over Vlaanderen. Op
Verschillende technologische
reductie van de CO2-uitstoot te
die manier kan er invulling worden
oplossingen bieden in de toekomst
komen.
gegeven aan de doelstellingen
mogelijkheden om de stroomnetvan het EVA-project om binnen
ten slim aan te sturen. Zo zou het
een straal van 20 km of binnen 20
opladen van voertuigen zoveel
minuten een oplaadpunt binnen
mogelijk kunnen worden verschobereik te hebben.
Op een zogeheten oplaadeiland
ven naar de stille uren of naar pehebben automobilisten met een
riodes met hoge beschikbaarheid
elektrisch voertuig de keuze om
van groene energie. Maar er zijn
de batterij op te laden met een
technische uitdagingen die moeklassiek stopcontact op een voeten worden aangepakt eer dat op
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7
ding van 16 ampère, ofwel met
grote schaal kan of zal doorbreken.
miljoen voertuigen, waarvan 3,1
een aangepast stopcontact op
miljoen personenwagens. Jaar32 ampère, al naargelang van de
lijks samen goed voor 56,4 miljard
technische specificaties van hun
Er is een gratis van 6 maanden
kilometer en 16 miljoen ton CO2voertuig. Op 32 ampère is een lege voorzien.
uitstoot. Eén van de opties om over
autobatterij gemiddeld in twee uur
te schakelen naar een efficiënter
opgeladen.
Info: Eandis, Corporate
en duurzamer energiegebruik, is
In ieder oplaadpunt wordt een
Communicatie, 0476 30 10 34,
de vervanging van voertuigen op
Telenet Hotspot geïntegreerd. Zo
simon.vanwijmeersch@eandis.be
fossiele brandstof door elektrische
kunnen de bestuurders tijdens het
voertuigen.

70 oplaadeilanden

Stroomnetten slim
aansturen

Oplaadeilanden, een
uniek concept?

Elektrische mobiliteit
stimuleren

Proefperiode

Nacht van de Duisternis
op zaterdag 20 oktober
Van vrijdagavond 19 tot maandagochtend 22
oktober dooft Koksijde de klemtoonverlichting van
verschillende gemeentelijke gebouwen en een
deel van de openbare verlichting in de centra van
Sint-Idesbald, Koksijde-Bad en Oostduinkerke. Met
deze symbolische actie wil de gemeente iedereen
bewust maken van het lichthinderprobleem en het
niet-rationeel omgaan met verlichting benadrukken.

Activiteiten op zaterdag 20 oktober
Nachtdieren rond het Duinenhuis - Start om 20 u.
aan het Duinenhuis (Bettystraat 7). Natuurpunt serveert een pikdonkere wandeling rond nachtdieren
in de Schipgatduinen. Af en toe worden de nacht
en de sterren poëtisch omschreven. Naegenieten
op het dakterras bij een heerlijk najaarssoepje en
een stuk stokbrood. Ga dan zeker nog tot 00.30 u.
naar de volgende activiteit.
Avondwandeling en sterrenkijken in Wulpen - Start
van een wandeling om 19.30 uur aan de Dorpsplaats
in Wulpen, met Emmanuel Fabel, lid van de Vereniging voor Sterrenkunde. Tijdens de wandeling wordt
de nachtelijke fauna en flora bewonderd en wordt
gewezen op de gevolgen van lichthinder. Daarna tot
00.30 u. vrij sterrenkijken in de sterrenwacht van Emmanuel, Kerkwijk 13. Bij helder weer zie je er wellicht
de planeet Jupiter, de Maan, nevels, sterrenhopen. Er
zijn ook demonstraties van sterren- en maanfotografie. Er wordt warme soep opgediend.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 december zijn er de
nationale sterrenkijkdagen! Op die dagen kan je
vanaf 19 u. eveneens bij Emmanuel Fabel terecht.
Info:
Emmanuel Fabel, T 058 31 38 43 of 0475 72 20 46,
dienst Milieu en DO, heidi.vollon@koksijde.be,
T 058 53 34 64 en Duinenhuis Koksijde,
duinenhuis@koksijde.be of T 0499 69 17 15. /
www.nachtvandeduisternis.be

Emmanuel Fabel bij z’n
sterrenwacht in Wulpen.

Duinenhuis in oktober…
Het gemeentelijk natuureducatief centrum
Duinenhuis biedt in oktober alle 7- tot 14-jarigen
uitdagende en leerrijke woensdagnamiddagen
aan met de doestations over de zee, het strand
en de duinen. (Groot)ouders kunnen inmiddels
genieten van het prachtig duin-en zeezicht op
het dakterras! Vrije toegang op woensdag 3, 10
en 17 oktober van 13.30 tot 16.30 u., en tijdens de
herfstvakantie op maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot
16.30 u. Liever met gids? Schrijf dan in voor een
sessie doestations op woensdag 31 oktober van
14 tot 16 u.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Oktober, maand van de energiebesparing

Energielabel:
belangrijk voor u en
het milieu

Ook het verbruik van toestellen zoals een koelkast, diepvriezer, wasmachine, droogkast, televisie en computer spelen een belangrijke rol om
energie te besparen.
Elektrische toestellen dragen sinds 2010 een uniform Europees energielabel dat de energiescore uitdrukt in zogenaamde energieklassen, van
“zeer energiezuinig” (A+++) tot “zeer energieverspillend” (G). Kijk bij de
aankoop van een nieuw elektrisch huishoudapparaat aandachtig naar
het energielabel. Het energieverbruik is minstens zo belangrijk als de
aankoopprijs. Wist u dat dit verbruik voor 80% de totale kost (aankoop
en verbruik) van uw toestel bepaalt? Een duurder nieuw apparaat kan
uiteindelijk dus goedkoper zijn als de energiescore goed is en het toestel
dus weinig energie verbruikt. De winst gaat niet alleen naar uw portefeuille, maar ook naar het milieu!
Zelf testen hoe zuinig uw toestellen zijn kan op www.energievreters.be.
Info: www.energielabel.be.

Vuistregels voor hout stoken
Als u een open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt uw gezondheid gevaar. In een
open haard, inbouwhaard of houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden.
Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is
uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in de openlucht is gedroogd. Vers hout laat u minstens één en
liefst twee jaar onder een afdak drogen. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt.
Als u regelmatig hout stookt, laat uw schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen.

Tips
- steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes, gebruik geen krantenpapier,
brandspiritus of paraffineblokjes
- laat het vuur vanzelf doven, sluit de luchttoevoer niet af, zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen.
- witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding, donkere rook is een alarmsignaal
- zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees waakzaam als het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging
Info: www.stookslim.be.

Grote
baknamiddag
In het kader van de Week van de Smaak organiseert de dienst Cultuur op zaterdagnamiddag 17 november in het c.c. CasinoKoksijde
een grote baknamiddag. Ben je een echt zoetemondje, een krak in
gebak, kom dan je thuisrecepten uitproberen in de professionele keuken van c.c CasinoKoksijde. Schrijf snel in want het aantal plaatsen is
beperkt.
Info en inschrijvingen via an.dieleman@koksijde.be, T 058 53 34 40

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Rik Goens

Gent, 1 augustus
zoon van Eric en van Lut Havet uit
Koksijde

Ricardo Pigeolet

Veurne, 2 augustus
zoon van Robin en van Melissa Mylle uit
Oostduinkerke

Arwen Van Den Broeck

Veurne, 9 augustus
dochter van Tom en van Lieselot
Verpoorte uit Koksijde

Babette Vens

Veurne, 11 augustus
dochter van Frederick en van Iris
Allewerelt uit Koksijde

Sarah Vandersyppe

Veurne, 21 augustus
dochter van David en van Fatima
Gssim uit Koksijde

Fayiz Chaudhry

Veurne, 23 augustus
van Muhammad en van Charlene
Gesquiere uit Koksijde

Mayameen Mohammed Islam
Veurne, 28 augustus
dochter van Maruful en van Asma
Islam uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Dries Tydtgat en Stéphanie
Maeseel, beiden uit Koksijde - 8

augustus

Philippe Forestier en Irène

Vanderstappen, beiden uit Koksijde -

Daniel Debaeke-Braet - 87 jaar

Bart Verkest en Lien Derijcker,

Georges Goes - 79 jaar

Erik Deceuninck uit Roeselare
en Carine Aelgoet uit Koksijde - 24

Luc Luyten - 64 jaar

18 augustus

beiden uit Koksijde - 18 augustus
augustus

Thomas Franck uit Jabbeke
(voorheen uit Koksijde) en Lore
D’Hooghe uit Jabbeke - 31 augustus
Steve Devloo en Lynn Cornelis,
beiden uit Koksijde - 1 september

OVERLIJDENS
Jozef Beerens - 75 jaar
Simonne Desmadryl - 81 jaar

echtgenote van Gerardus Pollet
Clara Loncke - 80 jaar
echtgenote van Gérard Delva
Ghislaine Hinderyckx - 76 jaar
weduwe van Maurits Schakman
Isabella Druwé - 84 jaar
weduwe van Fernand Dolfen
Leo Surmont - 87 jaar
echtgenoot van Godelieve Traen
Hubertus De Bruyn - 78 jaar
echtgenoot van Caroline Engels
Slavko Placko - 70 jaar
weduwnaar van Eliane Houtsaeger
Wilhelmina Lauwaert - 97 jaar
weduwe van Raymond Michielsen
Emanuel Vandenbussche - 28 jaar
Hugo Vanelslander - 64 jaar
echtgenoot van Ingrid Van
Audenaerde

weduwnaar van Denise Vanbellinghen

weduwnaar Maria Desot

echtgenoot van Ingrid Geudens
Jeanne De Roy - 88 jaar
echtgenote van Bernard
Vanderhaeghen
Gina Bartolotti - 93 jaar
weduwe van Rogerius Singlet
Léon De Vuyst - 89 jaar
echtgenoot van Simonne Van Ongeval
Lucien Busquaert - 76 jaar
echtgenoot van Annie Lebon
Francine Dobbelaere - 74 jaar
echtgenote van Cyriel Daelman
Lucienne De Buck - 90 jaar
weduwe van Georges De Buck
Marc Goffette - 56 jaar
echtgenoot van Suzanne Laurent
Monique De Letter - 69 jaar
Petrus Meuris - 74 jaar
echtgenoot van Annie De
Raeymaecker
Guido Plaetevoet - 72 jaar
echtgenoot van Alice Vieren
Willy Popieul - 88 jaar
echtgenoot van Luciana Mestach
André Van Landeghem - 75 jaar
echtgenoot van Anna Melsen
Victoire D’Artoi - 85 jaar
echtgenote van Georges Lemal

Nog gratis energiescans
Gaselwest financiert in elke gemeente een aantal energiescans bij huishoudens. Onze gemeente ondertekende een samenwerkingsconvenant met het energiesnoeibedrijf vzw Duinenwacht, zodat ook Koksijdenaars op een vlotte manier hulp krijgen bij het beperken van hun energieverbruik.
Interesse? Bezorg onderstaande info aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, t.a.v. Heidi Vollon,
Zeelaan 303, T 058 53 34 64, of heidi.vollon@koksijde.be.
Een erkende energiescanner neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.
Gratis energiescans Koksijde
❏ Ja, ik wil graag een gratis basisscan. Per kamer krijg ik vlot uitvoerbare tips. Ik ontvang een gepersonaliseerd overzicht van de huidige energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden in kWh en in euro.
❏ Ja, ik wil graag een gratis opvolgscan (uit te voeren na basisscan én indien woning nog enkele beglazing of geen dakisolatie heeft). Ik krijg gepersonaliseerde informatie over de aankoop en plaatsing van
dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing.
❏ Ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas.
Ik ontvang een plan met raming van de investeringskost en ondersteuning bij drie onafhankelijke prijsvragen. Als ik zelf aan de slag ga, krijg ik praktische instructies.
❏ Ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas. De adviseurs overlopen het premieaanbod en zoeken op www.vreg.be naar de optimale energieleverancier. Indien nuttig,
wordt een nieuw pakket energiebesparende maatregelen geïnstalleerd, zoals thermostatische radiatorkranen, timer op een keukenboiler of tochtstrips.
Naam, voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straat en huisnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postcode en gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17de editie van de
Sportquiz
Op vrijdag 26 oktober om 20 u. organiseert de gemeentelijke sportraad voor de 17de keer de sportquiz,
die voor de eerste keer plaatsvindt in petanquezaal De
Bolledroom, Hazebeekstraat 11. Iedere ploeg bestaat
uit maximum 3 deelnemers. De vragen handelen over
een 10-tal verschillende sportonderwerpen. Deelnemen kost 7,50 euro per ploeg, over te schrijven op rek.
nr. 143-0784642-13 van de sportraad met vermelding
van de ploegnaam en van de verantwoordelijke van
de ploeg. Alleen de eerste 30 ingeschreven ploegen
kunnen deelnemen!

Petanquetornooi
Wisselbeker schepen
van Sport

Sport overdag: sporten seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie
van de sportdienst en sportraad, loopt van 5 oktober tot en met 31 mei 2013. Elke vrijdag, niet tijdens
de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren
terecht in de sporthal van Koksijde-Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van
10.30 tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45
tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot
15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per
voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis
ter beschikking gesteld.

Jeugdsportacademie

Op donderdag 11 oktober organiseert de sportdienst
een recreatief petanquetornooi in de Bolledroom te
Oostduinkerke. De algemene winnaars ontvangen
een trofee terwijl de Koksijdse verenigingen ook nog
strijden om de Wisselbeker van de schepen van Sport.
Iedere deelnemer ontvangt ook een aandenken.
Deelnemen is gratis en inschrijven gebeurt bij de sportdienst.

Herfstsportkamp
Het is al het 14de jaar dat de sportdienst en sportraad in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
sportinitiaties organiseren voor jongens en meisjes
van het eerste tot het zesde leerjaar.

Van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober
organiseert de sportdienst i.s.m. de sportraad het jaarlijkse herfstsportkamp voor jongens en meisjes van het
3de tot het 6de leerjaar. De sportkampdagen vinden
plaats in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, elke
dag van 9 tot 16 u. In de voormiddag is er voor de jongens voetbal en basketbal, voor de meisjes badminton en dans. ’s Namiddags staat er omnisport op het
programma. Deelnemen kost 33 euro, sportmateriaal,
verzekering, een uniek T-shirt en dagelijks een drankje
inbegrepen. Inschrijven enkel bij de sportdienst of via
www.sport.koksijde.be.
Inschrijving pas definitief na betaling.

Programma:
- woensdag 10, 17 en 24 oktober balsporten: voetbal, basketbal, netbal/volleybal
- woensdag 14, 21 en 28 november: toestelturnen
- woensdag 5, 12 en 19 december: tennis
- woensdag 9, 16 en 23 januari: hockey
- woensdag 30 januari en 6 februari: dans
- woensdag 20 en 27 februari: tafeltennis
- woensdag 13, 20 en 27 maart: atletiek
De namiddagen vinden plaats van 14 tot 15.15 u
voor het 1ste tot het 3de leerjaar, en van 15.15 tot
16.30 u. voor het 4de tot het 6de leerjaar.
Meedoen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) aan de drie lessen kost 4,50 euro (behalve
dans en tafeltennis: 3 euro). Vooraf inschrijven op
de sportdienst, Hazebeekstraat 11 of via
www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt en men is pas ingeschreven ná betaling!

In concert: Ambi-night
Op zaterdag 13 oktober laat Jeugdhuis de PIT het ambiancebeest los.
Een avond vol meezingers, meebrullers en shake-that-booty muziek.
De vedett’n (www.vedettn.tk) kiezen voor een stevige portie meestampers. Gekruid met een laagje evergreens en een vleugje jazz, overgoten
met een onweerstaanbaar sausje ambiance. Daarna is de beurt aan
Dietwin de Jodelaar (www.dietwindejodelaar.be), zonder twijfel de
bekendste jodelaar van België. Hij scoorde ooit de après-skihit Odeladie
hiep hiep hiep, een act met een hoek af!
Start om 21 u., toegang leden 3 euro, anderen 5 euro.
Info: www.depit.be

Er zijn nog taxicheques!
De jeugddienst heeft nog een aantal gratis pakketten taxicheques over.
Elk pakket is 25 euro waard. Ben je tussen 16 en 20 jaar? Dan kan je daarmee in het weekend en op feestdagen van Koksijdse taxi’s gebruik maken. Afhalen bij de jeugddienst elke werkdag tussen 9 en 12 u. en tussen
13.30 en 16 u. Breng je identiteitskaart mee en een officieel document
waarop je adres staat.

Latinoparty
Vrijwilligerswerk bij
Awel, iets voor jou?
Awel is er voor alle kinderen en
jongeren met een verhaal, een
vraag, een probleem: ze kunnen Awel anoniem contacteren
over alles wat hen bezighoudt.
Awel luistert naar hen, voelt en
denkt mee. Elk contact via email, chat, forum en telefoon is
gratis en anoniem.
Dé drijvende kracht van Awel
zijn de vrijwilligers. Zij beantwoorden anoniem, verspreid over
afdelingen in heel Vlaanderen,
oproepen van kinderen en
jongeren. Toch blijven er nog
heel wat kinderen en jongeren
met hun verhaal zitten. Awel
gaat dan ook vol enthousiasme
op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers om nog
meer kinderen en jongeren een
luisterend oor te bieden.
Ben jij geïnteresseerd? Schrijf
dan snel in voor een infoavond
in jouw buurt via www.awel.be/
word-vrijwilliger!
Info:
info@awel.be of 02 534 37 43.

De PIT gaat op zaterdag 27 oktober de Zuid-Amerikaanse toer op met
salsa, merengue, tango, chachacha. Doe je dansschoenen maar aan.
Bezoekers die verkleed komen, krijgen een gratis drankje. Liefst in latinostijl.
Maar originele outfits kunnen ook op waardering rekenen.
De latino dj’s zijn dj Carlitos en dj El Capitan.
Start om 21 u. en salsa-initiatie van 23 tot 24 u.
Toegang leden 3 euro, anderen 5 euro.
Info: www.depit.be

Skatepark wordt skateplaza
In het najaar start de gemeente met de bouw van een nagelnieuwe skateplaza in Oostduinkerke naast de sportzaal. De bestaande
toestellen worden weggehaald en vervangen door een betonnen
constructie. De plaza is zowel voor beginnende als ervaren skaters
geschikt.
De oppervlakte zal iets meer dan 1.200 m² bedragen of ongeveer
twee voetbalvelden. De plaatselijke skaters kregen inspraak over de
technische vereisten van de plaza. Enkele skaters gaven ook punten
aan de verschillende ontwerpen. De bouw werd gegund aan de
firma Olivier, die daarvoor samenwerkt met Concrete Dreams die de
skateparken in Oostende, Aalst, Izegem, Brugge en Halle bouwde.
De skateplaza zal uit drie zones bestaan:
- de streetzone met quarters, curbs, ledges, stairs en een wembleygap
- de technische zone met banks, pyramids, curbs, stairs, flat rails, ledges en wheelie-bakjes
- de transitionzone met quarters, een volcano, speedbump, hip,
teardrop, spine
De zones zullen mooi in elkaar overvloeien.
Info: www.koksijde.be/cultfiction of
www.facebook.com/cultfictionpresents

Cult Fiction presents: THE Mill XXL
indoorfestival in c.c. CasinoKoksijde

Kinderfilm: Pirates,
band of misfits

THE MILL XL (met verschillende uitverkochte edities) bestaat ondertussen drie jaar. Tijd om de grenzen wat te verleggen. Dat vonden in elk
Elke vakantie vertoont Jeugdhuis
geval de mensen van Low Frequency, Jeugdhuis de PIT & de gemeende PIT kinderfilms, maar deze keer
te Koksijde (Cult Fiction ). Een nieuw concept, zowel in tijd als in plaats.
wel in de theaterzaal van c.c. Cas
Voor de eerste maal op zaterdag 3 november vanaf 16 u. in c.c.
inoKoksijde. Op dinsdag 30 oktober
CasinoKoksijde. Er zullen maar liefst 3 rooms zijn. Met een hele waaier
zijn de piraten aan de beurt. “Een
aan genres: stand up comedy, drum ‘n’ bass, dubstep, hip hop, rock
niet
zo’n goede piratenkapitein wil
bands, hardcore, breakcore, glitch hop, minimal, cross breed enz.
zijn grote droom waar maken: de
Een greep uit de optredens: Gunter Lamoot (B), Hellfish (UK), The
prijs “Piraat van het jaar” winnen.
Panacea (D), Inspector Dubplate (UK), Lowroller (IT), Point.blank (B),
Daa
rvoor moet hij wel zijn vijanIgneon System (B), Jan-Bart De Muelenaere (B),
den
Black Bellamy en Cutlass Liz
DJ Duuub, Jayeness, Kambo don aka
vers
laan. Er barst een hevige strijd
Raggamuffin Whiteman, Gonzo, Threat vs Prolos. Deze film is gemaakt door de
cess, Teknic vs Second Vision, Second sense,
mensen van Chicken Run.
Xaeon, winnaar dj-contest en meer.
Star
t om 14.30 u. in c.c. CasinoCombiticket 13 euro, stand up ticket 10 euro,
Kok
sijde
, toegang 2,50 euro, drankje
party ticket 10 euro
inbe
grep
en. Reserveren via
Info: www.koksijde.be/cultfiction of
jocdepit@koksijde.be of
www.facebook.com/themillxxlindoorfestival
058 53 34 44.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar
Deltombe-Pitteman
Het echtpaar Maurits Deltombe
(°Ichtegem) en Mariette Pitteman
(°Eernegem) smaakte het geluk op
zaterdag 11 augustus het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren.
Ze huwden in Eernegem op 25 juli
1952. Maurits was zelfstandig aannemer van dakwerken in Brugge.
Ze hebben een dochter en twee
kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Derycke-Dewaele
Frans Derycke (°Sint-Rijkers) en Andrea Dewaele (°Diksmuide) vierden op zaterdag 11 augustus hun gouden
bruiloftsfeest. Ze huwden op 14 juli 1962 in Pollinkhove. Frans was ambtenaar bij het ministerie van Defensie,
Andrea was uitbaatster van de kruidenierszaak Excelsior. Beiden zijn heel actief in het verenigingsleven. Ze
hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.

Echtpaar Verduyn-Plovie

Het derde jubilerende echtpaar dat op
zaterdag 11 augustus in het gemeentehuis werd ontvangen naar aanleiding van
het gouden bruiloftsfeest was het koppel
Marc Verduyn (°Roeselare) en Agnes Plovie
(°Ruddervoorde). Ze beloofden beloofden
elkaar 50 jaar geleden in Ruddervoorde (31
augustus 1962) eeuwige trouw! Marc was
beroepshalve actief in de banksector, Agnes was kinderverpleegster. De jubilarissen
hebben een dochter en drie kleinkinderen.

Echtpaar Bai-Spolidoro
Zaterdag 18 augustus was een gezellige feestdag voor het echtpaar Jacques Bai (°Nives) en Monique
Spolidoro (°Tenneville) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Tenneville, 10 augustus 1962). Jacques was industrieel ingenieur en werkte op vele plaatsen, ook in het buitenland. Monique was
interim-onderwijzeres. Ze hebben twee dochters en vier kleindochters.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Claeys-Castelein
Op zaterdag 25 augustus waren er gouden palmen voor de echtgenoten André Claeys (°Koksijde) en
Ivonne Castelein (°Lombardsijde) die huwden op 25 augustus 1962 in Koksijde. André was docent aan de
Gentse rijksnormaalschool, Ivonne was in dienst van de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Dietz-Dietz

Echtpaar Debacker-Lefebvre
Peter Dietz (°Chemnitz, D) en Irene Dietz (°Bad
Kreuznach, D) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Bad Kreuznach, 23 augustus 1962) eeuwige trouw!
Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden
de jubilarissen op zaterdag 25 augustus in het gemeentehuis ontvangen. Peter was bedrijfsleider van
een warenhuis, Irene was kleuterleidster. Ze hebben
twee kinderen en twee kleinkinderen.

Josef Debacker (°Brussel) en Nelly Lefebvre (°Ronse)
beleefden het geluk de 65ste huwelijksverjaardag
(Watermaal-Bosvoorde, 16 augustus 1947) te kunnen
vieren! Josef werkte als informatica-specialist bij de
ASLK in Brussel. Ze hbben een zoon en twee kleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de kranige briljanten jubilarissen op
zaterdag 25 augustus in het gemeentehuis.

Echtpaar Peeters-Rousseau
Een tweede briljanten feest vond op zaterdag 1 september plaats voor het echtpaar Jean Peeters
(°Charleroi) en Aline Rousseau (°Tamines). Jean en Aline huwden 65 jaar geleden op 12 september 1947 in
Tamines. Jean was assistent in een apotheek, Aline werkte 14 jaar in een haute couture-winkel.

De voorbije maand in woord en beeld

Op woensdag 22 augustus organiseerde de sportdienst i.s.m. de VVV voor de derde maal het
recreatief petanquetornooi op het Theaterplein.
Liefst 28 ploegen namen deel. Na een spannende
wedstrijddag konden volgende tripletten het podium beklimmen: de gelukkige winnaars Baaltje 2
(Jean-Pierre Sotiaux, Rene en Claude Maarten) en
Vlops 2 (Luc Goelen, Marcel Mommens en Swalens)
en op de derde plaats de Jempy-Jumpers (Eric
Vandenkerckhove, Jean Jacques Thabert en Jozef
De Doncker).

Op zaterdag 1 september vond de jaarlijkse
Onthaaldag Nieuwe Inwoners plaats, kortweg ONI.
Tweehonderdzeventig nieuwe inwoners verzamelden voor een lekker ontbijt in de feestzaal van c.c.
Casino Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche stelde in z’n toespraak de vele troeven van
hun nieuwe gemeente voor. Daarna namen gidsen
de nieuwe gemeentegenoten op sleeptouw door
het gemeentehuis. Een aangename receptie in het
atrium sloot de succesvolle ONI af!

Op zondag 2 september vond in de Monobloc in Oostduinkerke voor het eerst een succesvol wijkfeest plaats
met zo’n 150 aanwezigen. De Monobloc, -Moaneblok in de volksmond-, is de buurt begrensd door de Prins
Karelstraat, de Polderstraat en de Karthuizerstraat. Drie bewoners die er al meer dan zestig jaar wonen (Sonja
Weiss, Maurice Dorné en Fernand Goderis), werden er door de schepenen Fré Devos en Dirk Dawyndt namens het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. (Foto Eric Delanghe)

De voorbije maand in woord en beeld

Niemand minder dan de Nederlandse topcabaretier André Van Duin was op maandag 3 september
de eregast van de Oostduinkerkse paardenvissers.
Olijke André maakt voor de Tros het TV-programma
“André van Duin presenteert Animal Crackers” dat
handelt over de relatie tussen mens en dier. Wellicht
begin maart 2013 op de buis bij de Tros. Misschien
komt de reeks ook op een Vlaamse zender. Op de
foto André Van Duin met de glunderende paardenvissers Marius Dugardein, Raymond Devos, Johan
Casier, Eddy D’Hulster en 1ste schepen Jan Loones.

De brandweerpost Koksijde beschikt over een
nieuwe eerste aanvalsbluswagen, halfzware autopomp Mercedes, die de oude autopomp Renault
van 1984 vervangt omdat die niet meer aan de
hedendaagse normen voldoet. De Renault wordt
overigens geschonken aan de brandweer van het
district Marowijne in Suriname waarmee Koksijde
een stedenband heeft. De nieuwe wagen heeft
een watertank van 2.500 l. Kostprijs 277.522 euro. Op
de foto overhandigt burgemeester Marc Vanden
Bussche de sleutels aan korpschef Kristof Dorné.

Dankzij een investeringssubsidie van het gemeentebestuur pronken de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke sedert zaterdag 8 september, ter gelegenheid van de opening
van het eerste deel van Koksijde Golf ter Hille, in prachtige nieuwe donkergroene uniformen. Burgemeester
Marc Vanden Bussche en de nieuw uitgedoste harmonie onder de beuken van ’t Beukenhof in Oostduinkerke.

Kom haaien aaien in NAVIGO
Het nieuwe voelaquarium in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum gaat open op zaterdag 6 oktober om 11 u.
In deze nieuwe “touch-pool” kan je de vissen (hondshaaitjes, roggen en diklipharders) aanraken met je
vingertoppen! Als uiterst nieuwsgierige beestjes zijn het wellicht vooral de roggen die dat zullen toelaten.
En als ze je met hun guitige oogjes nog maar aankijken ben je helemaal verkocht. Maar ook de diklipharder
ziet er met zijn dikke
voorlip bijzonder
komisch uit!
Het nieuwe voelaquarium voegt
dus nog een extra
dimensie toe aan de
museumbeleving!
Een streling voor het
oog en je kan de
vissen nu ook letterlijk strelen! Dit derde
aquarium werd gerealiseerd met steun
van het Europese
AS4-fonds.
Het nieuwe voelaquarium is ook
toegankelijk voor
mindervaliden.

4de toeristen- en streekproductenbeurs
De VVV/dienst Toerisme organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 oktober voor de 4de maal de toeristen- en
streekproductenbeurs in de feestzaal en mezzanine van c.c. CasinoKoksijde.
Tijdens deze tweedaagse beurs kan je bij de vele
standhouders proeven van lekkere streekproducten.
Er is toeristische informatie over de Westkustgemeenten en Noord-Frankrijk. Ook toeristische diensten uit
het binnenland zullen er zijn, evenals de jumelagegemeenten. Eregasten zijn de provincie Henegouwen en de stad Bergen. Op zaterdag open van
10.30 tot 18 u., op zondag van 10.30 tot 17 u.
Gratis toegang. Men kan tussen 13 en 16 u. ook een
gratis ritje maken met de huifkar, vertrek aan het
toerismekantoor in Koksijde-Bad.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

KVVO: Bal van het Voetbal
Koninklijke Voetbalvereniging Oostduinkerke (KVVO) organiseert op zaterdag
20 oktober in c.c. CasinoKoksijde zijn jaarlijkse Bal van het Voetbal.
Het bestuur presenteert een topaffiche met volgende artiesten: dj Iron (20.30 u.),
Stavento 28 ft. Lize Colson met dj (21.30 u.), hoofdact Sylver (22.30 u.), dj Robert
Abigail (23.05 u.) en dj Artois (24.05 u.).

9de Stormfeesten op 6 en 7 oktober

Visparlee op café!
Het boeiende visserijverleden van onze badplaats, het
harde, vaak armoedige bestaan van de vissersfamilies, is een brok volkscultuur die zeker niet teloor mag
gaan. In deze context riep Ghislain Storme in 2004 de
Stormfeesten op de Zeedijk in het leven, gebaseerd
op historische feiten en georganiseerd door het feestcomité van Oostduinkerke-Bad. Onder leiding van
Frieda Vanslembrouck (regie) is het volkse initiatief al
aan zijn negende editie toe: op zaterdag 6 en
zondag 7 oktober.
Het accent van dit straattheater ligt op authentieke
vissersverhalen van IJslandvaarders, doorweven met
innige ontboezemingen van vissersvrouwen.
De verhalen werden opgetekend door gewezen
museumconservator Willem Lanszweert en schrijfster
Katrien Vervaele, en bewerkt door Frieda
Vanslembrouck. Het geheel speelt zich af in een café
en kreeg de naam Visparlee op café.
Er zijn ook optredens van straatmuzikanten in het
kader van de visserij.

Na de voorstelling wordt aan alle bezoekers een
receptie aangeboden in de tent.
Op zondagmiddag is er op dezelfde locatie van 12
tot 14 u. ook visbuffet (enkel na inschrijving, 25 euro,
drank niet inbegrepen). Kaarten in de dienst Toerisme
(T 058 51 29 10) en bij het feestcomité OostduinkerkeBad (T 058 51 12 47).
Zaterdag 6 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten /
om 15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
Zondag 7 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet / 14.30 u.
straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater en
receptie

Garnalen in het museum op 20 oktober!
Op zaterdag 20 oktober viert NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke het einde van het garnaalseizoen met de gekende ingrediënten: de paardenvissers en hun vangst, een thematische rondleiding Alles
wat je ooit wilde weten over garnaal, maar nooit durfde vragen, een workshop Kokerellen met garnaal en
een bijzondere garnaalpelwedstrijd.
Als klap op de vuurpijl zorgt Marino Punk voor de sfeer
en wordt ook het boek Garnalen. Verhalen en recepten van vroeger en nu van Katrien Vervaele en Nancy
Fockedey publiek voorgesteld. De auteurs houden
een signeersessie van 14.30 tot 16.30 u. Uiteraard kan
je het museum die dag gratis bezoeken.
De paardenvissers - Om 14 u. komen de garnaalvissers te paard op het museumplein aan. Daar zullen
ze hun vangst koken, waarna de aanwezigen van de
verse delicatesse kunnen proeven!
Doorlopend wedstrijd blind pellen - Ben jij kampioen garnaalpellen? Kom het bewijzen tijdens de
bijzondere blindpelwedstrijd! De deelnemers moeten
hun portie garnaal blind pellen! Meld je nu aan als
deelnemer! Eerste prijs een garnalenarrangement in
Estaminet De Peerdevisscher, tweede prijs een gesig-

neerd exemplaar Garnalen. Verhalen en recepten
van vroeger en nu, derde een fles exclusief
Roesschaert elexir.
Kokerellen met garnaal - Een gezellige kookworkshop voor het gezin, ideaal voor kinderen tussen 5 en
9 jaar, in het gezelschap van de (groot)ouders. Start
om 15 u., duur anderhalf uur, 3 euro per persoon.
Inschrijven is noodzakelijk.
Rondleiding - Gratis thematische gidsbeurt Alles wat
je ooit wilde weten over garnaal, maar nooit durfde
vragen. Deze rondleiding over de cragnon cragnon
(de grijze noordzeegarnaal) start om 16 u. Vooraf
inschrijven is gewenst.
Inschrijven voor de wedstrijd, workshop en rondleiding
kan vooraf aan de balie van het museum of via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.

Saint-Marteau se fait Gainsbourg

Gainsbourg zoals u hem nog nooit zag
Twintig jaar na het overlijden van Serge
Gainsbourg schittert Saint-Marteau in een
grote theatershow rond het œuvre van de
legendarische auteur en componist Serge
Gainsbourg. Zelfs de grootste Gainsbourgfans zullen verrast zijn door de originele aanpak en de keuze van de nummers, gaande
van grote hits tot onbekend en zelfs onuitgegeven werk. Saint-Marteau se fait Gainsbourg is een uitbundig feest, op zaterdag
13 oktober om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde.
Geboren in Gent als jongste telg van een
kunstenaarsfamilie, leek Saint-Marteau
voorbestemd om kunstschilder te worden.
Geheel onverwacht bevindt hij zich op
16-jarige leeftijd aan de keyboards van een
Saint-Marteau, in het echt Anton Janssens, vertolkt Serge Gainsbourg.
rockband. Hij blijft nieuwe horizonten erkennen, maakt even deel uit van een toneelgezelschap en ontdekt zo zijn stem. Op dat moment
z’n sporen bij o.a. Noordkaap en Mauro Pawlowski.
beslist hij zanger te worden. Geleidelijk aan vindt Saint- Samen met topmuzikanten Bruno Coussée, Ban Van
Marteau zijn eigen stijl, sterk beïnvloed door het Franse Camp, Luk Vermeir (afkomstig uit Koksijde) en Isolde
chanson van de jaren ‘20 en ‘30.
Lasoen palmt hij het podium in!
De show volledig gewijd aan Serge Gainsbourg is
Gainsbourg herleeft op zaterdag 13 oktober om 20 u.
voorlopig het orgelpunt van zijn carrière. Saint-MarTickets kosten 12 / 10,50 / 9 euro, te bestellen op
teau, het alter ego van Anton Janssens, verdiende al
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Jonas Van Thielen over Jonas Van Thielen

Ode aan een fantastisch acteur
Jonas Van Thielen is vooral bekend vanwege z’n hilarische interviews uit De Laatste Show. Daarin bracht hij op
geheel eigen wijze een ode aan Hollywoodacteurs door een stukje uit een van hun films na te spelen, waarin
hij alle rollen voor z’n rekening nam. Van Thielen is echter een veelzijdig acteur. In z’n nieuwe show Live Achievement brengt hij een ode aan zichzelf, of net niet..?
Dat Van Thielen niet voor de
gemakkelijke weg kiest, toonde
hij door als afstudeerproject in
z’n eentje de film De Leeuw van
Vlaanderen na te spelen. Ook
hier nam hij alle rollen voor z’n
rekening. Dat z’n allereerste stuk
dan ook nog eens bejubeld
werd, bewijst dat hij heel wat
in z’n mars heeft. In z’n tweede
show Live Achievement neemt
hij op ironische wijze z’n eigen
ego op de korrel.
Van Thielen: “Er is geen enkele
acteur met een klein ego. Als
acteur moet je ego constant
gestreeld worden. Als een
voorstelling niet goed is gegaan, heb je iemand nodig die
het allemaal relativeert, want
zelf lukt je dat niet. Je hebt dus

heel veel bevestiging nodig.
De grootste uitdaging is ervoor
te zorgen dat mensen niet
buitengaan, denkende: ik heb
hier mijn tijd verspild. Alles wat
we nodig hebben, hebben we
binnen handbereik als we in
onze living zitten. Maar theater dwingt je om naar buiten
te gaan, om sociaal te zijn,…
Allemaal barrières die je moet
overwinnen. Dus als ik dat kan
inlossen, en de mensen een
soort energie kan geven is mijn
voorstelling al heel geslaagd.”
Jonas Van Thielen belooft uw
tijd niet te verspillen op donderdag 18 oktober om 20 u. in
c.c. CasinoKoksijde. Tickets 12 /
10,50 / 9 euro, te bestellen op
www.casinokoksijde.be of
T 058 53 29 99.

Spirits- en
whiskyfestival
Whiskyclub Ambrosius en Ambrosius BVBA
organiseren op zaterdag 27 en zondag 28
oktober weer het Spirits- en Whiskyfestival in
c.c. CasinoKoksijde. Meer dan 500 soorten
whisky, rum, cognac en andere spirits worden geproefd en door een tiental importeurs
of producenten van uitleg voorzien. Dit jaar
komt de Belgische distilleerderij uit Biercée
met een wereldprimeur naar het Festival!
Mits het betalen van uw toegangsticket krijgt elke bezoeker een proefglas en 5 drams (het betaalmiddel op
het festival ) waarmee hij van stand tot stand kan proeven. Er zijn er gidsen die de beginner leert proeven
en ontdekken. Men zich ook inschrijven voor “Masterclasses” waar men onder begeleiding van een ervaren
spreker in kleine groepen kan proeven en leren… Verder is er de mogelijkheid om met Filippo Baldan, één
van ‘s werelds beste cocktailmakers, uw favoriete cocktail te maken.
In de VIP-Lounge kan men genieten van verfijnde gerechtjes met hedendaagse smaakcombinaties, verzorgd door Willem Hiele, jong Koksijds culinair talent. Op zondag is er muzikale animatie met een gastoptreden van de Ierse zanger Daithi Rua.
Verschillende horecazaken bieden tijdens het festivalweekend een speciaal samengesteld “SOS”-menu
aan. Wie het festival wil bezoeken zonder te proeven geniet van een speciaal BOB-tarief.
Info en tickets: www.spiritsofthesea.be.

Jeugdharmonie Aerofoon in
dubbelconcert met Sonore
Op zaterdag 27 oktober verbroederen de Aerofoners uit Koksijde met hun Ledegemse tegenhangers van
Jeugdharmonie Sonore. Aerofoon is de jongerenafdeling van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Koksijde, Sonore die van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem.
De jongeren repeteren de hele dag samen aan een concertprogramma, onder leiding van hun dirigenten Luc Note en Bert Soete. Uiteraard zal het harde repetitiewerk regelmatig onderbroken worden door de
nodige ludieke en sportieve activiteiten.
’s Avonds volgt dan om 20 u. in zaal Witte Burg het dubbelconcert, dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

Seniorenfeest op 14 en 15 november
In het najaar pakt het Sociaal Huis weer uit met
het klassieke Seniorenfeest. Op woensdag 14
en donderdag 15 november vinden de twee
feestnamiddagen plaats (twee keer hetzelfde
programma). Vorig jaar genoten meer dan 440
senioren van de optredens van o.a. Paul Bruna en
Mieke D., Les Affolantes en Luc Acke. Kruis alvast
de data aan in uw agenda. Het Sociaal Huis heeft
opnieuw gezorgd voor een mooi en goed gevuld
programma. Meer informatie in de volgende Tijdingen.
Kaarten zijn vanaf begin november verkrijgbaar in
het toeristisch onthaalkantoor in Koksijde-Bad en
in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.

Koksijde in de ban van Halloween
Tijdens de herfstvakantie is Koksijde ook dit jaar volledig in de ban van Halloween! Maar liefst een hele week
lang worden tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.

Halloween Spookhuizen

Van zaterdag 27 oktober tot en met zaterdag 3 november
wordt Sint-Idesbald ingepalmd door spookhuizen. Burg
Frankenstein staat opgesteld op het Grardplein. Het drie
verdiepingen tellende spookhuis The Thriller en de Halloween Express staan op de parking van de Kerkepannezaal in de Strandlaan. Tickets te koop in de toerismekantoren. Ook gratis te verkrijgen bij aankoop van waren in de
deelnemende handelszaken van Sint-Idesbald.

Halloweenspektakel en vuurwerk

Halloweenstoet

Op woensdag 31 oktober vindt in Sint-Idesbald voor
de 12de keer de grote Halloweenstoet plaats. Vanaf
14 u. kunnen de kinderen hun pompoenen uithollen
en versieren (pompoenen kunnen ter plaatse aangekocht worden) en is er mogelijkheid tot schminken
op de Zeedijk. Om 18 u. start de jurering van mooiste pompoen en het origineelste kostuum op het G.
Grardplein met een optreden van Jong El Fuerté om
18.30 uur. Om 19 u. start op het Grardplein de stoet
met muziekgroepen, versierde wagens en heel wat
straatanimatie. Bij aankomst aan de Kerkepannezaal
vindt de heksenverbranding plaats en kan iedereen
genieten van pompoensoep en heksendrank.

Halloweenspookwandeling

Ook op woensdag 31 oktober is er voor de 8ste keer
de Spookwandeling, een griezeltocht langs een geheim parcours. Start tussen 21 & 22.30 u. aan zaal Witte
Burg in Oostduinkerke. Tijdens deze spooknacht leggen de deelnemers een parcours af van ongeveer 16
kilometer. Onderweg ontmoeten ze griezelfiguren en
is er animatie. Elke deelnemer krijgt bovendien enkele
drankjes en hapjes. Vooraf inschrijven (verplicht!) vóór
26 oktober bij de dienst Toerisme (6 euro). Inschrijvingsformulieren ook op www.koksijde.be.

Als afsluit van de Halloweenactiviteiten vindt op
zaterdagavond 3 november om 19 u. op de Zeedijk in
Sint-Idesbald een groots Halloweenspektakel plaats. Een
vuurstoet met vehikels, overal met vuur behangen, zal op
de Zeedijk komen aanrijden. Het vuurplatform, een verwoestende machinale wereld van duistere doelen, donkere bestemmingen, vol vuur met zwoegende wezens,
wordt ongetwijfeld het hoogtepunt van het spektakel.
Een hevige show die zorgt voor kippenvel, die u de haren
ten berge doet rijzen, en die uw hartritme op hol brengt!
Na het spektakel kunt u nog genieten van een spetterend vuurwerk op het strand van Sint-Idesbald.
Info:
dienst Toerisme, Zeelaan 303,
T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
www.koksijde.be,
toerisme@koksijde.be
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02 Dinsdag
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Markt 7 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO
Info: NAVIGO

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde

Vioolconcert 20 u.

‘Trends voor het volgende
decennium’ Herman Konings 20.30 u.

Visie op onze huidige levenswijze en
ontvouwt zijn
Info en org: Davidsfonds Koksijde

Voorstelling boek “Alzheimer, een
ongevraagde, ongewenste verwenste bezoeker” 19 u.
Door M. Borms
Koksijde-Bad, Gemeentehuis

Markt
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
WAC, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90:
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Word op donderdag 18, vrijdag
19, dinsdag 23 en mandag 29 oktober,
13.30-16 uur.
Deelname: € 20, Vooraf inschrijven
Info: bibliotheek Koksijde
Getij-Dingen02
Kunst op strandpalen
Van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald
17/03 – 17/11/2012
Deelnemende kunstenaars: Adelbert,
Anita Fleerackers, Wim Galicia, Martine
hennebel, Elke Lanno, Herbert Monsieur, Frank Mortier, Nathalie Pontegnies,
Mia Reynaert en Monique Schaetsaert,
Gilbert Tyberghien, Suleika Van de Jeugdt,
Guy Van Leemput, Bert Verstraert, Gino
Verberckmoes, Martine Vyvey
Koksijde-bad, Bibliotheek
Cursus gsm op dinsdag 9 oktober,
9-11.30 u en 13.30-16 u. Deelname: € 10
Info: bibliotheek Koksijde
Oostduinkerke, Duinparklaan 33
Meditatiereeks
Dinsdag 9 oktober, 6 november,
27 november, 18 december 2012,
8 januari, 29 januari, 19 februari,
12 maart, 16 april en 7 mei 2013.
Telkens van 14 tot 16 uur, € 85 voor de
gehele reeks van 10 bijeenkomsten
Info en inschrijvingen: Reini Verheyen,
T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22,
verheydenreini@hotmail.com
Wulpen, aanlegsteiger Florizoonebrug
Elektrobootje Koksijde01 - tot 15/11
Info: Wielrijdersrust Het Dorstige hart
T 0474 40 99 69

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.

03 Woensdag
Causerie ‘geloof en bijgeloof in de
visserij’ door dhr. Willem
Lanszweert 14.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Deelname: € 2, niet-leden: € 4
Org. vl@s - Vlaamse Actieve senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: mevrouw Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43

Film ‘de rouille et d’os’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 6 en
zondag 7 oktober
Stormfeesten

Zie Tij-dingen blz 37
Oostduinkerke-Bad
Organisatie: feestcomité Oostduinkerke-Bad
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 6 en
zondag 7 oktober
Toeristen- en streekproductenbeurs

Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
- F. Mendelssohn, Violin Concerto nr 2 in e,
Op. 64: soliste: Mona Verhas
- M.A. Mozart, Piano Concertro No 20 in d.
K.V. 466. 466: solist George Tyriard
- E. Grieg, Holberg Suite, Op. 40
(Aus Holbergs Zeit of Fra Holbergs tid)
Vvk: toerisme Koksijde: € 10 ,
studententarief: € 6. ADD € 12

Theater Het Kip
‘Gepokt en gemazeld’ 20.30 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99 of Het Bedrijf, T 058 51 18 37,
reservatie@hetbedrijf.be

07 Zondag
Klassiek op zondag – Liebrecht
Vanbeckvoort 11 u.

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Info: c.c. CasinoKoksijde, t 058 53 29 99

09 Dinsdag
Initiatie bowling voorafgegaan
door stone grill 12 u.

Oostduinkerke, Northsea Bowl
Org: Neos Koksijde
Info en reservatie:
Judith Ranson, t 058 51 40 60 of Jeanine
Nowé: T 058 51 33 01

10 Woensdag
Film De andere film ‘King of Devils
Island’ 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zie Tij-dingen blz 36
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

11 Donderdag

06 Zaterdag

Stoute meisjes, gevaarlijke
vrouwen
Lezing door Prof. Dr. Stef Decoene,
Vrije Universiteit Brussel 14.30 u.

Koksijde, Monument van de Geallieerde
Vliegeniers

Plechtigheid bloemenhulde ter
gelegenheid van de 66ste
verjaardag van de Luchtmacht,
gevolgd door een optocht en
défilé met de Vaderlandlievende
verenigingen 10.30 u.
Gratis geleide wandeling ‘ervaar
de natuur met al je zintuigen’ 14 u.

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Info: bezoekerscentrum, bezoekerscentrum
@iwva.be, www.iwva.be, T 058 53 38 33

Koksijde, Ter Duinenlaan 34, zaal De Burg
(Sociaal Huis)
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Kennismakingsbijeenkomst van ATD
Vierde Wereld, antenne Koksijde.
20 tot 22 u.
Pierre Deleu, Zeelaan 28 in Koksijde
Info: 0499 71 58 12, pierre.deleu@telenet.be

13 Zaterdag
Saint-Marteau – Saint-Marteau se
fait Gainsbourg 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde

De film “Joseph, de rebel” die op 3 juni in c.c.
CasinoKoksijde werd vertoond, wordt op vandaag om 14 u. uitgezonden op Canvas film.

14 Zondag
Gratis geleide wandeling ‘een
andere kijk op het Schipgat’,
natuur & historie… en de gevolgen
14.30 u.
Koksijde-Bad, einde Zeedijk,
parking Elisabethplein
Info: dienst Toerisme

17 Woensdag

Koksijde, zaal De Burg, Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 32
Info: Bob Rossel, voorzitter VOC-Westhoek/
Koksijde, vanmuylem@skynet.be

Bloemschikken 13.30 u.

22 Maandag
Causerie ‘Euro(pa) in ons dagelijks
leven’ 14 u.
door ex-Europarlementslid Dirk Sterckx
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Org: Neos Koksijde
Info en reservatie:
Judith Ranson, T 058 51 40 60 of Jeanine
Nowe, T 058 51 33 01

Bezoek aan de Brandweer 19 u.

Hoe werkt de brandweer, hoe werkt de
ambulancedienst, hoe gaat men tewerk in
de meldkamer?
Deskundige uitleg door Danny Geryl
Koksijde-Dorp, brandweerkazerne
Info: Gezinsbond Koksijde,
Marianne Vandenberghe

Federatiequiz 14.30 u.

Oostduinkerke-Dorp, zaal Witte Burg
Info en org.: Vl@s - Vlaamse Actieve
Senioren-Oostduinkerke,
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

23 Dinsdag

Film ‘Elena’ 20 u.

Oostduinkerke, Witte Burg
Inschrijven bij Norbert Boeve,
Isid. Florizoonestraat 8, Oostduinkerke
Iban Be30751203289711

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

18 Donderdag
Lezing door Jan Florizoone 20 u.

Beeldhouwkunst van de twintisgst eeuw in
het museum Middelheim
Sint-Idesbald, Veurnelaan 109,
Westhoekacademie
Gratis toegang

Jonas Van Thielen - Live
Achievement 20 u.

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde

20 Zaterdag
Gratis geleide wandeling
‘ontspoorde zwammen’ 14 u.

Herfstfeest SOW (senioren
Oostduinkerke-Wulpen) 14 u.

14.30 u.
Verkoop van producten, gemaakt door
mensen met een mentale handicap
Gelegenheid tot koffie met taart en
pannenkoek.
Gratis inkom.
Opbrengst ten voordele van de eigen
werking
De Bollaard is het dagcentrum van Huize
Rozenwingerd
Oostduinkerke-Dorp, Hof Ter Hillestraat 1

24 Woensdag
Bespreking van het boek ‘Zeitoun’
van Dave Eggers 14.30 u.

Leesclub
Org. Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: mevrouw Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43

Afsluit garnaalseizoen 14-18 u.

Film De Andere Film ‘Restless’ 20 u.

21 Zondag
‘Pijn- een knooppunt van lichaam,
geest, omgeving, cultuur’
Spreker: Anna-Flor Vanmeenen,
Vrijzinnige Humanistich
Consulente 11 u.

Koksijde-Bad, Parochiaal centrum,
Tulpenlaan
Leden: € 7; niet-leden; € 10
Info en inlichtingen: Gerda Van den Steen,
Zeelaan 47, T 058 51 17 97

Toneelvoorstelling Einstein
‘Au coeur volant’ 20 u.

Met o.a. acteur Kurt Defrancq en professor
Jean-Paul Van Bendegem
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Toegang: € 12, ADD: € 15
Organisatie: Vrijzinnige koepel van de
Westhoek
Info: mmortier@base.be, T 0475 97 21 98

Personal shopping-kleurenadvies,
maquillagetips 20 u.

Sint-Idesbald, weekend mode, Strandlaan
Toegang: leden Markant: € 8
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37,
jacques.proot@skynet.be

26 Vrijdag
Piv Huvluv - Speeltijd 20 u.

Stand up comedy voor de hele familie
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde

Herfstnamiddag in de ‘Bollaard’

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Info: bezoekerscentrum, info@iwva.be,
www.iwva.be, T 058 53 38 33
Zie Tij-dingen blz 37
Oostduinkerke-Dorp, Navigomuseum
Info: Navigomuseum

Deelname: € 30, busreis, gids en toegang
inbegrepen
Info: lode.demey@koksijde.be,
T 0491 35 62 67

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

25 Donderdag
Daguitstap met de bus naar
Antwerpen 9 u.

Openluchtmuseum Middelhein en Museum
van Hedendaagse Kust
Sint-Idesbald, Veurnelaan 109,
westhoekacademie

Zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
Whisky- en Spirit festival
Zie Tij-dingen blz 39
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Ambrosius Koksijde

Zaterdag 27 oktober tot
zondag 3 november
Koksijde in de ban van Halloween
Zie Tij-dingen blz 40
Sint-Idesbald
Info: dienst Toerisme

27 Zaterdag
Herfstconcert 2012 20 u.

Symphonie orkest Zuiderkempen
Solist: Aäron Blomme (viool)
Filmmuziek met soundtracks van o.a. John
Williams, Pablo de Sarasate, Ennio Moricone,
Nino Rota en Henry Mancini
Nadien receptie in het Atrium van het
gemeentehuis van Koksijde.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, kerkplein
VVK € 25, ADD € 30
Info en org.: Rotary Nieuwpoort-Westende
& Rotary Diksmuide-Westkust,
info@herfstconcert.com

Tentoonstellingen

Dubbelconcert jeugdharmonie
Aerofoon Koksijde en
Sonore Ledegem 20 u.

Oostduinkerke, Witte Burg.
Gratis toegang.
Info: Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Koksijde, serge.saubain@gmail.com

08/06-15/11
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO/Nationaal
Visserijmuseum

Muzikaal theater Bodixel & Herman
de Winné 20.30 u.

Info: NAVIGO

Zeeschatten: Vinden. Veroveren.
Verliezen.

À la Française
Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99, Het Bedrijf, T 058 51 18 37 of
reservatie@hetbedrijf.be

08/09-09/12
Koksijde-Bad,
Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Nacht van de Ziel 20.30-0.30 uur

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Schatten van de Duinenabdij
Gegeerd. Onbegrepen.
Onbekend.

Oostduinkerke-Dorp, Kerkhof, A. Geryllaan
Info: Dis, dienst Internationale Samenwerking

30 Dinsdag

31/03/2012-09/01/2013
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum,
Delvauxlaan 42

30 jaar Paul Delvauxmuseum

Toegang Paul Delvaux Museum gratis
inwoners Koksijde.
Naast de permanente tentoonstelling
organiseert het museum diverse
evenementen en tentoonstellingen.
Vertrekkend vanuit het ontstaan van de
Paul Delvauxstichting in 1979, vertelt zij
over de talrijke verbouwingen die het museum heeft ondergaan vanaf 1982 tot op
heden. Een historisch overzicht van een
uniek museum in België!
Het museum brengt ook hulde aan de
Stichting en haar realisaties sinds de oprichting ervan
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

Kinderfilm 14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Toegang: �2,50 (drankje inbegrepen)
Info: Jeugddienst

31 Woensdag
Bezoek aan het Sociaal Huis, met
uitleg over de werking van de
verschillende diensten voor
senioren 14.30 u.

Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan
Org. Vl@s - Vlaamse actieve senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info en inschrijvingen:
mevr. Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

Jan Verheyen
Lights! Camera! Action! 20 u.
100 jaar film in 100 minuten
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
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29/09-25/11
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor,
Astridplein 6, galerie Welnis

Expo Alwyn Vyvey en Kenny
Cotman (fotografie en hedendaagse sculpturen)

26/10-04/11
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan

Info: dienst Toerisme

Expo Chantal Borremans,
schilderkunst en terracotta

04/10-11/11
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery,
Strandlaan 239c

Info: dienst Toerisme

Kris Vercruysse (B): hedendaags
figuratief (mixed media op doek)
Arthur Bernard (B): abstract
figuratief (mixed media op doek)
Sylvie Andrieu (F): sculpturen

17/03-17/11
Koksijde, Oostduinkerke- Sint-Idesbald

Getij-Dingen II-012
Info: dienst Cultuur

01/10-30/11
Elke weekdag 9-12 & 13-16.30 u.
Koksijde-bad, Duinenhuis, educatief
centrum, Bettystraat 7

Info: YESARTGALLERY, Strandlaan 239c

07/09-06/01/2013
Oostduinkerke, bezoekerscenturm De
Doornpanne

Tentoonstelling Interactieve
energie
He-Watt-je!

Tentoonstelling Kriebelbeestjes

Info: bezoekerscentrum De Doornpanne,
bezoekerscentrum@iwva.be,
www.iwva.be, T 058 53 38 33
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan

Info: dienst Toerisme

2-10/10/2012
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Tentoonstelling Raymond
Smessaert, keramiek en brons,
Veurne

Expo transcript

Info: jeugddienst Koksijde

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 51 18 37

T 058 53 34 44

info@tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

Info:
NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke,
T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

Verdere realisatie

Short course (9 holes): opening uiterlijk Pasen 2013
Championship course en clubhuis: opening uiterlijk Pasen 2014

©johan vandenberge

