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Eddy Wellens uit Kontich is de maker van onderstaande foto ter gelegenheid van Cabin Art in Baaldje. De jury vond de combinatie van
compositie en onderwerp heel bijzonder: de zeehorizon die in de werkelijkheid en op het schilderij naadloos in elkaar overgaat, en idem wat de
baren eronder betreft. Bovendien is er ook nog het bevreemdende effect van het masker (op de trui van de schilder) dat de kijker uitdagend
als een zeeschedel aanstaart… Prachtige foto en dus de prijs waard.
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
woensdag 7 november. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn..

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove - tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
november-december 2012”
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02.09 en 14.21
02.40 en 14.50
03.05 en 15.18
03.32 en 15.49
04.04 en 16.28
04.46 en 17.20
05.47 en 18.41
07.22 en 20.03
08.34 en 21.08
09.34 en 22.05
10.26 en 22.55
11.14 en 23.41
11.59
00.25 en 12.44
01.09 en 13.29
01.54 en 14.15
02.40 en 15.03
03.29 en 15.55
04.23 en 16.55
05.26 en 18.03
06.33 en 19.11
07.41 en 20.22
08.50 en 21.34
09.58 en 22.37
10.55 en 23.27
11.42
00.09 en 12.22
00.47 en 12.59
01.22 en 13.34
01.54 en 14.04

08.45 en 21.00
09.14 en 21.27
09.41 en 21.55
10.12 en 22.26
10.48 en 23.06
11.39
00.08 en 13.03
01.32 en 14.14
02.39 en 15.17
03.43 en 16.19
04.47 en 17.19
05.45 en 18.12
06.35 en 18.59
07.22 en 19.45
08.07 en 20.30
08.53 en 21.15
09.39 en 22.01
10.26 en 22.49
11.17 en 23.41
12.13
00.37 en 13.13
01.39 en 14.18
02.51 en 15.37
04.24 en 16.51
05.24 en 17.44
06.10 en 18.28
06.50 en 19.06
07.26 en 19.40
07.58 en 20.10
08.28 en 20.36

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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.
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Schatten uit de bodem..!
De archeologische bedrijvigheid
beleeft vruchtbare dagen in onze
gemeente! Het revolutionaire
scanonderzoek op het golfdomein
wordt nu ook toegepast op de
wereldsite van Stonehenge in
Engeland! Bovendien zijn bij de hoeve
Hof ter Hille middeleeuwse muren
ontdekt!

10-11
Groene Stroom…
Onze inwoners krijgen opnieuw
de kans om in te schrijven voor
groepsaankoop van 100% groene
stroom, waardoor ook een
goedkopere prijs kan bedongen
worden. In de vorige campagne
schreven zich liefst 887 Koksijdse
gezinnen in! Samen op weg naar
minder betalen en een beter milieu…

13
En verder:

Zes bladzijden
verkiezingsnieuws
De zesjaarlijkse stembusslag voor de
gemeenteraad is opnieuw voorbij. In
dit nummer zes bladzijden uitslagen,
coalitienieuws, verkozenen. U kan
het aantal voorkeurstemmen ook
vergelijken met de resultaten van
2006…

18-23
Koksijdse Zwemweek
De populaire Koksijdse Zwemweek is al
aan zijn 28ste editie toe! Van vrijdag 16 tot
zondag 25 november serveert de dienst
Zwembaden naar goeie gewoonte
een rijkgevuld menu zwemactiviteiten
voor jong en oud, voor alle lagen van de
bevolking!

Bestuur
De burgemeester aan het woord
Openbare werken:
een stand van zaken

5
15

Sociaal
Fitnesscentrum Wave wint
8ste Drempelpijs

7
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35
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Bericht aan de abonnees
van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over twee
maanden zijn 18de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn
gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken?
Welke projecten organiseren de vele gemeentelijke
diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het
allemaal in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met
de ontvangsten en huldigingen in het gemeentehuis!
De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle
geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om
het jaarabonnement voor 2013 te willen hernieuwen.
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10
euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde,

dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde
(BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke
maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres
dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in
Koksijde. Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet
in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.
Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
De West-Vlaamse provincieraad heeft in zitting van 28 juni 2012 het ontwerp addendum van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld. De deputatie onderwerpt dit ontwerp
addendum thans aan een openbaar onderzoek van 17 oktober tot 14 januari 2013.
Het betrokken ontwerp is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening en ligt ter inzage
op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 SintAndries. Het plan ligt ook ter inzage in ons gemeentehuis.
Wie bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, moet die per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (adres cfr. supra), uiterlijk
op 14 januari 2013. Men kan de bezwaren tegen ontvangstbewijs ook afgeven uiterlijk op 14 januari 2013 bij
de genoemde provinciale commissie of in het gemeentehuis.

Infoavond brandpreventie
De brandweer organiseert op woensdag 21 november
om 19.30 u. in het Duinenhuis (Bettystraat 7 in Koksijde)
een avond over het voorkomen van brand in de woning.
Spreker van dienst is 1ste sergeant en brandpreventieadviseur Danny Geryl van de brandweer Koksijde.
Een woningbrand is snel gebeurd. Als u de juiste voorzorgen neemt, kan brand gemakkelijk voorkomen worden.
De brandpreventieadviseurs staan u hiervoor graag bij
met gratis advies!
Brandveiligheid begint bij goede gewoontes. Een blusdeken voorzien in de keuken, elektrische toestellen
volledig uitzetten in plaats van in wacht, enz., dit zijn maar enkele eenvoudige tips.
Kom zelf ontdekken tijdens deze interactieve sessie hoe brandveilig uw eigen woning is, van kelder tot zolder, en hoe u op eenvoudige wijze uw woning brandveilig kan maken. Wist u trouwens dat u premies kunt
ontvangen door maatregelen te nemen ter voorkoming van brand.
Wees erbij op deze boeiende avond vol praktische en bruikbare tips!

De burgemeester aan het woord
Midden herfst als dit nummer verschijnt, en nog amper twee maanden die ons scheiden van de jaarwende
en van een nieuwe legislatuur. Half oktober vonden inderdaad de zesjaarlijkse verkiezingen voor de nieuwe
gemeente- en provincieraden plaats. Burgemeester Marc Vanden Bussche blikt er even op terug, maar tegelijk kijkt hij ook vooruit naar de dichte en verre Koksijdse toekomst…

T-d: “Burgemeester, u bent opnieuw verkozen, bovendien met
3.829 stemmen, een persoonlijk
record!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad, het feit dat ik
zo’n mooi aantal voorkeursstemmen kreeg, geeft veel nieuwe energie om met volle moed een vierde
bestuursperiode te beginnen. Ik
ben ook bijzonder blij dat we zo’n
grote meerderheid hebben om
de uitdagingen voor de komende
jaren aan te gaan. De reconversie
van de luchtmachtbasis, het belangrijkste dossier voor de komende
zes jaar heeft zo’n groot aantal
schouders en steun broodnodig.”
T-d: “Welke conclusie trekt u nog
uit de stembusgang?”
Burgemeester: “Deze verkiezingsuitslag is ook een pluim voor het volledige gemeentepersoneel. Onze
ambtenaren zetten steevast hun
beste beentje voor. Dat stemt de
burgers tot tevredenheid wat zich
eveneens in de stemmen vertaalt.
Zoals de meeste mensen wel weten
is ook een personeelslid verkozen,
nl. Lander Van Hove, met 1.185
stemmen. Lander is nu directeur
van de gemeentelijke basisschool
van Koksijde. Hij zal schepen worden en ontslag nemen als directeur
omdat een gemeentelijk politiek
mandaat en een job bij hetzelfde
gemeentebestuur onverenigbaar
zijn. Maar Lander zal vanuit het college de gemeenteschool verder
opvolgen, en daarnaast kan ik de
mensen verzekeren dat we voor
een goeie nieuwe directeur zullen
zorgen.”
T-d: “Inmiddels gaat het maatschappelijk leven verder. In
november staan de senioren
centraal?”
Burgemeester: “Juist, met het
seniorenfeest, een organisatie van
het Sociaal Huis, dat jaarlijks twee

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wie houdt van show, muziek, dans en vriendschap
mag zeker niet ontbreken op het jaarlijks seniorenfeest!”

volle zalen trekt. Deze keer zorgt
niemand minder dan de Vlaamse
topactrice Lisa Del Bo voor de
hoofdact. Deze Tij-dingen bevat de
inschrijfstrook. Dus beste mensen,
niet wachten, onmiddellijk invullen
en inschrijven! Ons seniorenfeest is
telkens opnieuw een echte voltreffer. Wie houdt van “dans en ambians” mag er zeker niet ontbreken!”

verankerd zou blijven, zelfs bij de
kinderen. In die zin bezoeken de
gemeentesecretaris en ikzelf de
5de klassen van de gemeentescholen om er die geschiedenis
in de kijker te zetten. We stellen
telkens vast dat de kinderen er wel
belangstelling voor hebben.”

T-d: “Maar behalve voor ernst, is
er in november ook plaats voor
T-d: “November doet ons evenwel luim?”
ook terugdenken aan de grootste Burgemeester: “Dat spreekt vanramp van de vorige eeuw?”
zelf. Eind oktober tot 3 november
Burgemeester: “Ach ja, natuurlijk.
was/is er de ondertussen klassiek
Op zondag 11 november is het
geworden Halloweenreeks, vooral
94 jaar geleden dat de wapens
in Baaldje, met de spookhuizen, de
zwegen op de Europese fronten.
stoet, de spooknacht en het grote
De Wapenstilstand betekende
Halloweenspektakel met vuurhet einde van vier jaren gruwelijke
werk op zaterdag 3 november. De
oorlog die ook in onze regio zijn
sportievelingen komen ook aan de
onuitwisbare sporen heeft nagebak: er is de 28ste Koksijdse Zwemlaten. De huidige en komende
week van 16 tot 25 november, en
generaties mogen die waanzinnige de grote Vlaamse Duinencross op
wereldbrand nooit vergeten. Ook
zaterdag 24 november! Alles daarin Koksijde doen we ons best opdat over in dit nummer!”
‘14-’18 in ons collectief geheugen

Herdenking Wapenstilstand
Programma:

Op zondag 11 november is het 94 jaar geleden dat
de wapens na meer dan vier jaar vreselijke oorlog
zwegen. De Eerste Wereldoorlog liet diepe sporen na,
ook in onze Westhoek en in Koksijde. Met de jaarlijkse
11-novemberplechtigheid wordt herinnerd aan de
vele slachtoffers, zowel militairen als burgers, die gevallen zijn tijdens de twee wereldoorlogen, maar ook aan
alle slachtoffers van zinloos oorlogsgeweld overal ter
wereld. Een thema dat nog brandend actueel is.

- 9.30 u., bloemenhulde op het ereplein van de oudstrijders en aan de Britse militaire begraafplaats op
het kerkhof van Oostduinkerke
- 10 u., plechtige kerkelijke dienst in de Sint-Niklaaskerk
in Oostduinkerke opgedragen voor de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen, onmiddellijk daarna
uitreiking van de eretekens op het voorplein van de
Sint-Niklaaskerk, gevolgd door een bloemenhulde
aan het gedenkteken voor de burgerlijke en militaire
oorlogsslachtoffers op de parking Sint-Niklaaskerk
- optocht naar de zaal Witte Burg voor het defilé in
aanwezigheid van de Koninklijke Harmonie Vrienden
van de Brandweer, de brandweer, vaandeldragers,
oudstrijders en genodigden, na het defilé receptie in
zaal Witte Burg
Wie wenst bloemen neer te leggen, kan dit meedelen
aan Christiane Moncarey, T 058 51 29 10.

Te Deum

Het Feest van de Dynastie met Te Deum vindt plaats
op zondag 18 november om 10.30 u. in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen. De dienst wordt beëindigd met
een bloemenhulde aan het monument van de 4de
legerafdeling in de Veurnekeiweg.

Gratis sleutelhangers graveren
Sinds 2011 graveert de dienst Veiligheid en Preventie
gratis sleutelhangers op talrijke evenementen. Deze
actie kwam er nadat bleek dat er wekelijks gevonden
sleutels op het politiekantoor binnengebracht worden,
die nooit opgehaald of terugbezorgd worden. Het
is inderdaad bijna onmogelijk om de eigenaar van
sleutels te achterhalen.
Dit bracht de dienst Veiligheid en Preventie op het
idee om, naar analogie van de fietsgraveringen, ook
sleutelhangers met het rijksregisternummer te graveren. Aan de hand van dit uniek nationaal nummer kan
de politie de eigenaar ervan terugvinden.
De betrokken dienst kocht sleutelhangers aan waarop
de voorgeschreven tekst staat “Gevonden? Breng mij
naar de politie.” Op de keerzijde wordt het rijksregisternummer gegraveerd. De sleutelhangers zien er heel
mooi uit, waardoor de actie nu al een groot succes is.
Wie interesse heeft in een gegraveerde sleutelhanger kan zich aanmelden aan de preventiestand op

woensdag 14 november tussen 13.30 en 15.30 u. op
het Theaterplein voor het gemeentehuis, Zeelaan 303.
Breng uw rijksregisternummer mee. Dit nummer staat
op de identiteits- of SIS-kaart.
Info: Stefanie Weerbrouck, T 058 53 38 96

Dag van de Horeca:
gemeentelijke infonamiddag voor horecauitbaters
Op dinsdag 27 november organiseert het gemeentebestuur om 15 u. in c.c. CasinoKoksijde een gratis infosessie voor horeca-uitbaters. Dat gebeurt in samenwerking met Horeca Vlaanderen, Horeca Koksijde–SintIdesbald en Horeca Oostduinkerke. Vanaf 2013 wordt de geregistreerde kassa met blackbox in de horeca
geïntroduceerd. Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen, zal het nieuwe systeem
toelichten. Daarnaast wordt er ook een korte toelichting gegeven door de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling over de nieuwe geluidsnormen voor muziek die vanaf 1 januari 2013 van kracht zullen zijn. Na
de toelichtingen volgt om 16.15 u. een receptie en netwerkmoment. Deelname is gratis, vooraf reserveren is
noodzakelijk. Inschrijven via economie@koksijde.be, F 058 53 34 16, T 058 53 30 41 met vermelding van naam
en handelszaak.

De 8ste Drempelprijs werd gewonnen door Johan en Sabine Vanhoutte-De Leeuw van fitnesscentrum Wave, Hazebeekstraat 13 in
Oostduinkerke. We zien de zaakvoerders zittend in het midden naast mevr. Marleen Verslype, secretaris van de andersvalidenadviesraad.
Op de foto verder burgemeester, schepenen, raadsleden en bestuursleden van de raad voor andersvaliden.

8ste Drempelprijs: fitness Wave!
Het gemeentebestuur heeft de 8ste Drempelprijs op maandag 8 oktober toegekend aan Wave, Health & Fitness
(Hazebeekstraat in Oostduinkerke) van zaakvoerders Johan Vanhoutte en Sabine De Leeuw. Zij schenken hun
prijs, 500 euro, meteen aan de vzw To walk again, die ijvert voor toegankelijke sportcentra voor andersvaliden.
De Drempelprijs is een initiatief van
de gemeentelijke andersvalidenraad. De onderscheiding gaat
naar een eigenaar of huurder van
privégebouwen met een openbaar karakter, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt om hun gebouw
echt toegankelijk te maken voor
personen met een handicap.

winkels, vrijetijdscentra, enz…
Als eigenaars of huurders voor de
prijs in aanmerking willen komen,
dan moeten ze kunnen aantonen
dat in hun gebouw de faciliteiten
voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Na een plaatsbezoek
beoordeelt de jury de kandidaturen en wordt de prijs toegekend.

Nog een lange weg

Drempelverlagend

De gemakkelijke toegankelijkheid
van vele gebouwen voor andersvaliden is nog in veel gevallen een
dode letter, zowel bij bestaande
gebouwen als na nieuwbouw,
zowel in de openbare als in de
privé-sector. Altijd opnieuw worden
andersvaliden op dat vlak geconfronteerd met bepaalde tekortkomingen. Het is dus van belang
dat de gehandicapten, als sociale
groep, er blijven op hameren dat
ook zij op een normale manier aan
het maatschappelijke leven willen
deelnemen.
In onze gemeente zijn er nog
honderden plaatsen, gebouwen,
panden enz. die een ingreep voor
betere toegankelijkheid best verdienen: hotels, restaurants, cafés,

Deze keer heeft de jury eenparig
de zaak “Wave, Health & Fitness”
uitgeroepen tot laureaat van de
Drempelprijs 2012. Dit fitnesscentrum aan de Hazebeekstraat in
Oostduinkerke is een nieuwbouw
uit 2011. Het geheelconcept en
de toegankelijkheid is goed. Alle
ingangen en buitendeuren zijn vlot
toegankelijk. Het centrum biedt
iedereen de mogelijkheid om te
fitnessen, met aangepast programma naar eigen mogelijkheden.
De jury oordeelde dat de eigenaar
goed nagedacht heeft over het
concept van de nieuwbouw en alles gedaan heeft ten voordele van
het comfort van zijn klanten met
mobiliteitsproblemen. De doelstelling van de drempelprijs is dus zeker

bereikt: namelijk drempelverlagend
zijn zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.

Schenking aan vzw

Het waren dus gelukkige zaakvoerders, Johan en Sabine VanhoutteDe Leeuw, die de prijs, 500 euro
en een oorkonde, uit handen van
burgemeester Marc Vanden Bussche in ontvangst mochten nemen.
Op de gevel en in de briefwisseling
mag de zaak ook de vermelding
gebruiken “Laureaat Drempelprijs
2012 gemeente Koksijde”
Vermeldenswaard is ook dat de
winnaars de cheque van 500 euro
schenken aan de stichting “To walk
again”. Deze vzw is de jongste telg
binnen de Sporta-groep en werd
opgericht door Marc Herremans,
de bekende triatleetkampioen die
in 2002 tijdens een trainingsrit ten
val kwam en verlamd geraakte.
Over heel Vlaanderen wenst de
stichting een netwerk van sportcentra uit te bouwen die gebruiksvriendelijk zijn voor mensen met
beperkingen zoals fitnesscentrum
Wave. Een mooi gebaar!

Lezing door Jan Van Acker: middeleeuwse
archieven
Op uitnodiging van de bibliotheek
en de afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen is mediëvist
Jan Van Acker op zondag 9 december om 10.30 u. te gast in de
bibliotheek voor een lezing Werken
met middeleeuwse archieven.
Middeleeuwse bronnen zijn vaak
moeilijk te lezen wegens in het Latijn opgesteld, en de gebruiken en
regels waren in die tijd ook anders.
Jan Van Acker kan er boeiend
over spreken: over de vorm van de
de tijdsrekening, het handschrift zelf. maar wel vooral inschrijven via
oorkonden, de vervaardiging van
T 058 53 29 53, persoonlijk aan de
handgeschreven boeken in perka- De lezing wordt geïllustreerd met
ment of papier, de mooie illustraties, sprekende beelden. Gratis toegang balie of via net-bibbing@koksijde.be.
Kathleen Amant

Voorlezen, het leukste
kwartiertje van de dag

De Stichting Lezen organiseert weer de Voorleesweek van 17 tot
25 november. In onze bieb komen de jeugdauteurs Geert De
Kockere, Guy Didelez, Els Beerten en Dirk Nielandt voorlezen aan
de klassen van de Koksijdse basisscholen. Kinderen houden van
een kwartiertje voorlezen voor het slapengaan, ook al kunnen ze
zelf al goed lezen. De klassiekers zijn de boeken Jip en Janneke,
die net 60 jaar geworden zijn en Pluk van de Petteflet. Maar is veel
meer in de bibliotheek te vinden. Met haar herkenbare boekjes
over Anna verovert Kathleen Amant de harten van vele peuters
en hun (groot)ouders. De verhaaltjes spelen zich af in hun eigen
leefwereld, er ligt veel nadruk op emoties én er zit altijd een vleugje humor in. De tekeningen zijn warm van
kleur en sober van beeld. Dit voorjaar kwam Kathleen Amant zelf voorlezen in de bibliotheek voor de kinderen
van de tweede kleuterklassen. Ze is afkomstig van Aalst, maar heeft een tweede verblijf in Oostduinkerke.

Netbibbing: digitaal netwerken in de bieb
Praktijknamiddag digitale camera

Op maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag
7 december kan iedereen die al een cursus digitale
fotografie in de bieb volgde, deelnemen aan een
praktijknamiddag digitale camera. Er worden foto’s
binnen en buiten genomen. De gelegenheid om een
oplossing te vinden voor vragen of kleine problemen!
Vooraf inschrijven voor één van de namiddagen (beperkt aantal deelnemers per namiddag). Twee euro
per namiddag. Deel bij de inschrijving het juiste en
volledige type van camera mee.
Afspraak om 13.45 u. in de inkomhall van de bibliotheek. Einde om 16 u. Inschrijven vanaf maandag 5
november aan de balie van de bibliotheek. Men
moet lid zijn van de bib en persoonlijk inschrijven. Beta-

Gesloten

len via de betaalautomaat (geen biljetten hoger dan
20 euro).

Cursus Word 2010

In deze cursus komt de basis van het tekstverwerken
en het opmaken van teksten uitgebreid aan bod.
Start met een initiatie om het programma Word te ontdekken en in te stellen naar eigen wens. De volgende
cursusnamiddagen verdere kennismaking met een
nieuwe manier van werken in Word 2010. Voorkennis: pc basisvaardigheden en vertrouwd zijn met het
toetsenbord en de muis. Op dinsdag 4, donderdag 13,
vrijdag 14 en dinsdag 18 december, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 20 euro. Inschrijven vanaf maandag 5 november aan de balie van de bibliotheek.

De bibliotheek is gesloten op donderdag 1 (Allerheiligen) en vrijdag 2 november (Allerzielen).

Programma Dinsdag: biebdag!
De vijf openbare gemeentelijke bibliotheken pakken
opnieuw uit met het initiatief Dinsdag: biebdag! Op
vijf dinsdagen van 13 november 2012 tot 12 maart
2013 vallen vijf boeiende voordrachten te beleven in
telkens één regionale bibliotheek, nl. achtereenvolgens in Nieuwpoort, Veurne, Koksijde, De Panne en
Alveringem. De toegang is vijf keer gratis, aanvang
telkens 19.30 u.!
Dinsdag 13 november,
bibliotheek Nieuwpoort,
Kokstraat 18a: Oorlog
in mijn hoofd door Ann
Driessen
Oorlog in mijn hoofd is het
waargebeurde verhaal van
Karen, een psychiatrische
patiënte die lijdt aan de
zeldzame en erg belastende
ziekte DIS of dissociatieve
persoonlijkheidsstoornis. Ze
leeft met binnenmensen.
Meer dan 20 goede en kwade alters zorgen voor een
heuse oorlog in haar hoofd. Ze heeft geen controle
over wat die zeggen en doen. Het was haar wens er
een boek over te schrijven en journalist Ann Driessen
heeft haar hierbij geholpen.
Info: T 058 22 30 40, bibliotheek@nieuwpoort.be
Dinsdag 11 december, bibliotheek Veurne, SintDenijsplein 16: Veurne
en de IJslandvaarders.
De witte moruwe van
Duinkerke, ook deels de
verdienste van Veurnse
kuipers door Johan
Depotter
Halverwege de 19de eeuw
kende de Duinkerkse haven
een beduidende expansie
van zijn IJslandvloot. Meer
dan 120 zeilschepen werden
ingezet voor de kabeljauwvangst op IJsland. Massa’s kabeljauw werden in de
oceaan tot moruwe verwerkt. De kroon op het werk
was natuurlijk het inpekelen. Het bewaren in eiken tonnen was het werk van de kuiper. Laat het nu precies
Veurne zijn die het tekort aan bekwame tonneliers in
Duinkerke hielp oplossen.
Info: T 058 33 55 81, bibliotheek@veurne.be
Dinsdag 15 januari, bibliotheek Koksijde,
Casinoplein 10: De Westhoek XL: verrassend
veelzijdig Frans- en
West-Vlaanderen door Jan Yperman
In de causerie gaat Jan Yperman in op wat de

Vlaamse en Franse Westhoek gemeen hebben
en wat ons scheidt. Jan
Yperman is historicus en
fotograaf, en werkt al dertig
jaar in de culturele sector.
Zijn verhaal illustreert hij met
tientallen beelden. Hij is de
auteur van het gelijknamig
boek De Westhoek XL, de
eerste cultuurhistorische
gids over de Westhoek aan
beide zijden van de schreve.
Info: T 058 53 29 53, koksijde@bibliotheek.be
Dinsdag 5 februari (poëziedag), gemeentehuis De
Panne, Zeelaan 21: Lokale dichters brengen hun
mooiste creaties en dingen mee voor het gedicht
van De Panne 2012-2013
Elke Pannenaar die haiku’s, limericks, ollebollekes of
levensechte liefdespoëzie schrijft, kan op de avond
zijn creaties voorstellen. Het publiek kiest op het einde
van de avond Het gedicht van 2012-2013. Het geheel
wordt door een professioneel woordkunstenaar aan
elkaar gepraat. Info: T 058 42 97 50,
bibliotheek@depanne.be
Dinsdag 12 maart,
bibliotheek Alveringem,
Dorp 1:
De Westhoekdialecten
in het Vlaamse
dialectlandschap door
Roxane Vandenberghe
Roxane Vandenberghe
spreekt over de historische
ontwikkeling van het WestVlaamse dialect, over de
typische kenmerken en
verschillen met het OostVlaams, en over de verschillen binnen het West-Vlaams
zelf. Ze zal in het bijzonder het typisch Kustwestgermaanse (of ingwaeoonse) karakter van de dialecten
van de Westhoek aantonen, met woorden als elder
(uier) en kulten (oude lappen, kleren) en meervoudsvormen als zwiens en kats. De lezing is ruim geïllustreerd
met voorbeelden en woordkaarten. Info: T 058 28 98 28

Technieken archeologie
Golf ter Hille toegepast op
wereldsite Stonehenge
Archeologische technieken die voor het eerst toegepast werden op de site Golf ter Hille in Oostduinkerke werden recent op vraag van een internationaal team archeologen thans ook in Stonehenge aangewend. Stonehenge, gelegen in het graafschap Wiltshire in Engeland, is het wereldberoemde prehistorisch megalitisch
heiligdom van ca. 6.000 jaar oud.
In 2009 hebben wetenschappers van de vakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent
samen met gemeentelijk archeoloog Alexander Lehouck, de bodem van Golf ter Hille
onderzocht.
Hierbij werden de nieuwste technieken aangewend”, legt Alexander Lehouck uit. “Dit moest
ons helpen de archeologisch waardevolle
zones beter te lokaliseren. Mijn aanpak op Golf
ter Hille was op dat moment een primeur in
Vlaanderen. Heel wat archeologen waren aanvankelijk eerder sceptisch.”

Hoogtechnologische sensor
Prof. Marc Van Meirvenne (RU Gent): “Golf
De zeer gevoelige en hoogtechnologische sensor zit in een slede en wordt
ter Hille was de eerste plaats in België waar
over het terrein voortgetrokken door een terreinvoertuig met GPS.
men landbouwgronden op grote schaal ingescand heeft en bodemsporen zowel horizontaal als in
de diepte in kaart heeft gebracht. Zo’n bodemscan
gebeurde met een niet-destructieve bodemsensor.
De resultaten overtroffen alle verwachtingen. De beDe zeer gevoelige en hoogtechnologische sensor zit
vindingen werden in internationale publicaties en op
in een slede en wordt over het terrein voortgetrokken
wetenschappelijke congressen verspreid. Het is daar
door een terreinvoertuig met GPS. Zo kunnen we snel
dat het internationaal onderzoeksteam, dat de site
en heel precies variaties in de bodemsamenstelling
van Stonehenge bestudeert, de mogelijkheden voor
meten. Doel is om zoveel mogelijk informatie te verStonehenge ervan inzag. Ze nodigden het Gentse
zamelen over de ondergrond en daarmee ook een
team uit om hun techniek ook op de wereldwijd
zicht te krijgen op de natuurlijke en menselijke sporen
bekende site toe te passen. Stonehenge is sinds 1986
uit het verleden die erin verborgen liggen. Vervolgens
werelderfgoed. Archeologisch onderzoek op het terkan dit door middel van gericht graafwerk verder
rein is hoogst uitzonderlijk. Er worden daarvoor maar
onderzocht worden.”
weinig vergunningen afgeleverd.

Van Ter Hille naar Stonehenge

De techniek, in België voor het eerst toegepast op de site van
het golfterrein ter Hille, werd vervolgens ook aangewend op de
wereldsite Stonehenge in Engeland.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Veel inwoners konden al met dit soort onderzoek kennismaken
op Golf ter Hille. We zijn opgetogen om te horen dat
het pioniersonderzoek bij ons, de toepassingen van
deze nieuwe methode zo heeft gestimuleerd, ja zelfs
tot een wereldsite zoals Stonehenge. De resultaten uit
het onderzoek in Oostduinkerke zullen volgend jaar
beschikbaar zijn in het boek over de golf.”
De VRT wijdde aan dit unieke bodemonderzoek op de
site van Stonehenge een opvallende reportage. Die
kan men herbekijken op http://www.deredactie.be/
permalink/1.1433346.
Info: gemeentearcheoloog Alexander Lehouck, abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058 53 39 58, alexander.
lehouck@koksijde.be

Middeleeuwse muren ontdekt op
vroegere hofstede Golf ter Hille
Op de vroegere hofstede Hof ter Hille, waar op zaterdag 8 september de eerstesteenlegging voor de bouw
van het golfclubhuis plaatsvond, hebben archeologen de voorbije weken gegraven naar het verleden van
de site. Daarbij kwamen onder meer de grondvesten van twee middeleeuwse gebouwen aan het licht.
Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck: “De zware
baksteenmuren zijn de overblijfselen van een poortgebouw. Ze dateren vermoedelijk uit de 14de eeuw. De
hofstede was lang volledig met grachten omwald en
deze poort was de enige toegang.”
Volgens historicus Jan Van Acker van het Abdijmuseum Ten Duinen gaan de oudste sporen van de hofstede minstens terug tot ca. 1330. “Geschreven bronnen kunnen dat ondersteunen. In 1342 werd het goed
door een Picardische edelman, die het een tiental
jaar eerder zelf verworven had van een grafelijke dienaar, verkocht aan de abdij. Er werden uit die periode
gebruiksvoorwerpen geborgen zoals aardewerk, leren
schoeisel en metalen objecten zoals een muurkandelaar”, aldus Jan Van Acker. Het hof kende een bewogen geschiedenis. Tijdens de opgravingen werden kleiafzettingen teruggevonden van overstromingen uit de
17de eeuw. Onderwaterzettingen gebeurden geregeld
tijdens oorlogen om de vijand op afstand te houden.
Burgemeester Marc Vanden Bussche is opgetogen
over de vondsten: “Al kan niet alles behouden blijven,
het golfclubhuis zal met de renovatie van de bestaande 17de-eeuwse hoevewoning en het heruitgraven

Burgemeester Marc Vanden Bussche en gemeentearcheoloog
Alexander Lehouck bij sporen van een middeleeuwse waterput op
Hof ter Hille.

van de oude walgrachten haar historisch karakter
blijven behouden.”
Info: gemeentearcheoloog
Alexander Lehouck, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 58, alexander.lehouck@koksijde.be.

De Martha’s weer op tournee
met Vesche vis en nieuwe liefde
Rond de jaarwisseling 2011-2012 brachten De Martha’s, -dat zijn Frieda Vanslembrouck en haar dochter Lise
Bouttery uit Oostduinkerke-, over heel de Vlaamse kust een reeks opvoeringen van hun theaterspel Vesche vis
en nieuwe liefde. Maar nog steeds is de honger van het publiek niet gestild…
Wegens de aanhoudende vraag begonnen de dames op 20 september een nieuwe reeks van twaalf voorstellingen. Vijf daarvan
zijn al voorbij: in Bredene, Menen, De Panne, Knokke en Steenkerke.
Er volgen er thans nog zeven van 3 november tot 8 december.
Op vraag van de provincie interviewde actrice en gemeentelijk
cultureel ambassadrice Frieda Vanslembrouck 26 vissersvrouwen
langs de kust. Doel was het bewaren van de verhalen van de vissersvrouwen. Uit die levende getuigenissen en uit het boek Vissersvrouwen van Katrien Vervaele puurden Frieda en dochter Lise een
theatervoorstelling. Lise speelt de jonge vissersvrouw Marlies die
over haar eigen ervaringen en die van haar moeder vertelt. Frieda
speelt Mariette, de 80-jarige vissersvrouw die over haar moeder en
haar dochter vertelt. Grotmoeder Mariette en kleindochter Marlies,
in hetzelfde schuitje. En ‘t is niet altijd platte zee…
Veurne: zaterdag 3 november, 20 u., zaal Zonnebloem, Zuidstraat 67
(T 058 31 32 10 of 31 57 09)
Oostduinkerke: vrijdag 16 en zaterdag 17 november, 20.30 u. /
zondag 18 november, 17 u., Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
(T 058 53 29 99, reservatie@hetbedrijf.be, 8 euro, add 10 euro)
Zeebrugge: donderdag 22 en vrijdag 23 november, 20 u.,
Gemeenschapshuis, Marktplein 12 (T 050 44 30 60)
Nieuwpoort: zaterdag 8 december, 20 u., Ysara, Dienstweg
Havengeul 14 (T 058 22 44 26)

Dag van de Natuur 2012
Op zaterdag 17 november vindt in de Oostvoorduinen in
Oostduinkerke tussen 9 en 17 u. naar jaarlijkse gewoonte
de Dag van de Natuur plaats. Deze lichtglooiende middeleeuwse binnenduinen liggen achter het kerkhof. De
plantengroei en het insectenleven zijn er zeer bijzonder.
Het verwijderen van het maaisel tijdens de Dag van de
Natuur gebeurt met paard en kar en maakt de bodem
schraler (voedselarmer) zodat er zich waardevolle duinplanten kunnen vestigen. Alle helpende handen zijn meer
dan welkom, zelfs al is het maar voor een uurtje… Kom af,
met of zonder kinderen, en geniet daarna van het voortot het najaar van bloeiende Oostvoorduinen.
Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de
gemeente zorgen voor een goed verloop van de dag. De
Oostvoorduinen zijn te bereiken via de Farasijnstraat. Meer
info - www.west-vlaanderen.be/dagvandenatuur.be

Sluitingsdagen containerpark

Het containerpark is gesloten op donderdag 1 november,
vrijdag 2 november en zaterdag 24 november (onbereikbaar door Cyclocross).

PMD-weetje

Lege metalen houdertjes van theelichtjes mogen in de
PMD zak.

Actie afvalarm winkelen 2012
Koop zonder verpakkingen met de K-boodschappentas en krijg van 8 oktober tot 3 december stempels bij
de deelnemende handelaars. Zo maak je kans op hulpmiddelen om afval te voorkomen of op een citytrip.
Koksijde-Bad - Algemene voeding De Block / Schoenen Albert Sports / Lingerie Caline / Bloemen-planten
Artiflora / Boetiek Sharok / Kapsalon Ozee / Boetiek Aspetto / Krantenwinkel Do Re Mi / Broodjeszaak Pieko
Bello / Bakkerij Leterme / Standaard boekhandel / Fotograaf Peter Blanckaert / Canoen Optics / Slagerij
Dubois / Frituur Pacha / Bakkerij Charlotte / Krantenwinkel Press shop Koksijde Casino / Apotheek Saelen /
Supermarkt Spar Koksijde / Apotheek Romapharm Bad / Slagerij Moerman / Groenten en fruit De Fruitmand
/ Krantenwinkel Press shop Koksijde Zee / Slagerij Eric / Salon Nordic / Lingerie Au Printemps / Schoonheidsinstituut Pascale / Apotheek Centra / Confisserie Bon Bon Babelutte.
Koksijde-Dorp - Slagerij Dirk / Frituur ’t Frietje / Bakkerij Dirk en Pascale / Slagerij Frank / Groenten, fruit en primeurs Velle / Apotheek Romapharm / Doe-het-zelf zaak Brico Dezutter / Brood en banket Helvetia / Bakkerij
Tyteca / Krantenwinkel De Boekerij.
Oostduinkerke - Optiek Katrien / Electro Dezwarte / Kaas en wijnhandel Fromavino / Groenten en Fruit Verhaest / Gevogelte–traiteur Filip & Nele / Supermarkt Proxy Delhaize / Bakkerij D’Oede Bakkerie / Natuurwinkel De Teunisbloem / Keurslager Suprado / Foto Bob.
Sint-Idesbald - Keukengerief Panache / Modewinkel Weekend Mode / Frituur Friet & Co / Selfservice Weekend Spar/ Bakkerij Kapelhof / Electro Star Plus Selexion / Slagerij Dierendonck / Apotheek Idesmedica / Krantenwinkel Foto Cine Oscar / Optiek Baes / Beenhouwerij Huize Blanckaert / Warme bakker Danny en Martine.
Deponeer volle stempelkaarten tot 3 december 16 u. in de urnes in:
- Koksijde: onthaal gemeentehuis / dienst Toerisme / dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling / bib
- Oostduinkerke: dienst Toerisme / Navigo Visserijmuseum
- Sint-Idesbald: dienst Toerisme
Opgelet: stempelkaarten met stempels van niet-deelnemende handelszaken komen niet in aanmerking
voor trekking.

Samen naar goedkopere en groene energie

2de groepsaankoop
Groene Stroom..!

Je steentje bijdragen tot een beter milieu, minder betalen voor energie en dat met weinig moeite? Het kan!
Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert voor de tweede keer een groepsaankoop van 100% groene
stroom voor zijn inwoners. Bij een groepsaankoop gaan zoveel mogelijk gebruikers zich verenigen om een
goedkopere prijs te bedingen. In de vorige campagne 2011-2012 schreven zich liefst 887 Koksijdse gezinnen in!
Groene energie komt voort uit
energiebronnen die hernieuwbaar
zijn, die dus niet uitgeput kunnen
geraken: zonne-energie, windenergie, energie door biomassa. De
provincie West-Vlaanderen stelde
opnieuw de firma iChoosr aan als
begeleider van de campagne.

Inschrijven

Vanaf 1 november tot 5 februari
2013 kan men gratis en vrijblijvend
inschrijven via de website www.
samengaanwegroener.be (doorklikken naar provincie West-Vlaanderen). Neem hiervoor uw laatste
eindafrekening (12 maanden) van
elektriciteit en aardgas bij de hand.
Hebt u geen internet? Dan helpen
de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (ma tot vrij van 9 tot 12 u.
en ma en woe van 13.30 tot 16 u.)
en het Sociaal Huis (woensdag van
9 tot 12 u. en vrijdag van 13.30 tot
16 u.) u verder. Breng ook dan uw
laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee.

Verloop van de campagne
Via een onlineveiling op 6 februari
2013 wordt de energieleverancier
met het beste aanbod bepaald.

Na de veiling krijgt u een persoonlijk
aanbod (berekend op het verbruik)
van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Vervolgens
beslist u om al dan niet in te gaan
op het aanbod. iChoosr en de
nieuwe energieleverancier regelen
de volledige overstap. De gunsttarieven van het contract van de
nieuwe energieleverancier gelden
voor 1 jaar. Deelnemers kunnen
kiezen voor een gecombineerd
leveringscontract voor groene elektriciteit én aardgas of voor elektriciteit of gas alleen.

Belangrijke data

met een jaarverbruik beperkt tot
50.000 kWh elektriciteit in laagspanning en 100.000 kWh gas. Bedrijven
met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij
de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
(POM) West-Vlaanderen (www.
pomwvl.be/groepsaankoop). Deze
groepsaankoop is echter niet gratis.

Verbrekingsvergoeding

De verbrekingsvergoeding voor
elektriciteit en gas vervalt met ingang van 13 september 2012 voor
huishoudelijke afnemers en KMO’s.
De enige voorwaarde die gesteld
wordt is het inachtnemen van één
maand opzegtermijn.

- gratis en vrijblijvend inschrijven
van 1 november 2012 tot en met
15 februari 2013 via www.samengaanwegroener.be
Meer info:
- op 6 februari 2013: online te vol- iChoosr: gratis infonummer 0800
gen veiling
18 711 of samengaanwegroe- vanaf 18 februari: wie zich inschreef,
ner@west-vlaanderen.be
ontvangt een persoonlijk voorstel
- gemeentehuis, Zeelaan 303 in
- voor 18 maart 2013: elke deelneKoksijde, dienst Milieu en DO,
mer beslist al dan niet in te gaan
heidi.vollon@koksijde.be,
op het voorstel
T 058 53 34 64
- Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in
Wie kan deelnemen?
Koksijde, huisvestingsambtenaar
Alle particulieren kunnen gratis deellinda.neuville@sociaalhuiskoksijnemen. Daarnaast ook bedrijven
de.be., T 058 53 43 57.

Persleiding
Sint-Idesbald
Op de coördinatievergadering werd beslist om in
november op de site een tijdelijke hoogspanningscabine met bedieningskasten te plaatsen. Zo kan de
oude hoogspanningscabine begin januari weggenomen worden. Pas dan kan gestart worden met de
eigenlijke werken, nl. een nieuwe droge kelder voor
de nieuwe persleiding met diameter 700 mm.
Om te garanderen dat het pompstation tijdens de
werken voldoende water kan wegpompen wordt er
tijdelijk een persleiding van diameter 600 mm geplaatst van het pompstation naar de Strandlaan toe.
Het leggen van de nieuwe persleiding van 700 mm
zal half februari beginnen. Hiervoor zullen in eerste
instantie de Zeepannelaan, het kruispunt Strandlaan en de Kerkepanneweg uitgebroken worden.
Er wordt gestreefd om die straten weer hersteld te
hebben tegen Pasen 2013. Tijdens de uitbraak van
de wegenis half februari zullen er ook diverse nutsleidingen vervangen worden.
Het doel van dit dossier is de optimalisatie van
de persleiding van het pompstation op de hoek

Myriamweg/Zeepannelaan (over de Strandlaan,
Kerkepanneweg, Christiaenlaan) tot de Koninklijke
Baan (ca. 600 m) om aan te sluiten aan de collector
(verzamelriool) die het afvalwater geleidt naar de
zuiveringsinstallatie in Wulpen.
Langsheen het traject van de nieuwe persleiding
worden ook bezinkputten voorzien om het hemelwater in de ondergrond te laten infiltreren.
Na de paasvakantie wordt er dan voortgewerkt via
de Christiaenlaan tot aan de Koninklijke Baan.

Opendeur Ecobouwers
In de weekends van 3/4 en 10/11 november is er weer opendeur bij ecobouwers. Verspreid over heel Vlaanderen kan men meer dan 140 inspirerende energievriendelijke woningen bezoeken. Milieu- en energiebewuste huiseigenaars doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken en tonen hoe hun bouwproject
verliep. Tijdens de rondleidingen kan u de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen beleven. Bezoekers krijgen een uitgebreid infopakket en een gratis toegangscode voor de beurs Hout & Groen
Wonen, de grootste beurs in Vlaanderen over hout, ecologisch bouwen, hernieuwbare energie en gezond
interieur.
Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven is verplicht via www.ecobouwers.be.

Mobie: Mobiliteit met
een blik op de toekomst
Op maandag 12 november organiseren Velt Westkust
(Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en het
Duinenhuis om 20 u. in het Duinenhuis de activiteit Mobie,
een avond over mobiliteit met een blik op de toekomst.
Stappen we over naar het openbaar vervoer? Maakt de
elektrische auto een kans? Of blijven we nog even benzine tanken? Een avondje samen onderweg met praktische
voorbeelden en objectieve informatie. Gesprekspartner is
Kris Bruneel van Bouwadvies. Gratis toegang.
Het Duinenhuis is per fiets en te voet bereikbaar langs de
Bettystraat. Parkeren op het Elisabethplein.
Meer info - Velt Westkust, 0478 51 43 60 /
inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Openbare werken:
stand van zaken
Zeelaan in Koksijde-Bad

De vernieuwing van het gedeelte Zeelaan (fase 2) tussen de Koninklijke Baan en de Westendestraat begon
half oktober met het herleggen van alle nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, diverse sturingskabels).
Hiervoor werd door de aannemer een deel van de
parkeerstroken uitgebroken zodat de handelszaken
langer comfortabel toegankelijk blijven.
Rond 15 november volgt de uitbraak van de rijweg, en
start de aanleg van de buizen voor opvang van het
regenwater.
Na de voltooiing van alle nutsleidingen, volgt de aanleg van alle funderingen voor de rijweg en de voetpaden. Tegen de kerstvakantie zal er op deze funderingen dan al betere toegankelijkheid zijn.
Onmiddellijk na Nieuwjaar volgt de start van de
aanleg van de voetpaden in blauwe hardsteen. Pas
daarna kan asfalt op de rijweg aangebracht worden.
Algemene voltooiing is voorzien bij de aanvang van
de paasvakantie 2013.

Nieuwe deklagen in Koksijde

Na de Duinenkranslaan, de Ranonkellaan, de Geitenen de Leeuwerikenweg, komt in dit dossier als laatste
de Jan Pootlaan aan de beurt.
Eerst worden de regenwaterafvoerstelsels (RWA), bestaande uit slik- en bezinkputten, aangelegd.
De bezinkputten zijn infiltratieputten zonder verharde
bodem om tijdens (hevige) regenvlagen het water te
bufferen en vertraagd af te voeren in de grond.
Opritten worden dan stelselmatig mee vernieuwd.
In een later stadium worden al die straten van een
nieuwe asfaltlaag voorzien.

Weg- en rioleringswerken
Vredestraat/G. Lejeunestraat

Na de uitbraak van de Vredestraat en een deeltje
Gaston Lejeunestraat, werden de nutsleidingen gelegd. De vervanging van de huidige vuilriool is begonnen. Daarna volgt het plaatsen van de nieuwe regenwaterriool. De appartementsgebouwen zullen ook op
dit regenwaterstelsel kunnen uitsluiten. Tegelijk worden
ook de huisaansluitingen op het openbaar domein
vervangen.
Begin december kan de aanleg van de nieuwe
bovenbouw starten. Er wordt gestreefd om tegen de
kerstvakantie via de funderingen toegang te geven.
In elk geval is het wachten tot maart 2013 voor asfaltering, omdat het in de winter te koud is voor dergelijke
materie.

Bosquetiastraat in Koksijde

Na het leggen van de resterende nutsleidingen is de
aannemer gestart met het plaatsen van de regenwaterriool aan de Vlaanderenstraat, richting Bliecklaan.
Recent werd ook aangevangen met het aanbrengen
van de wegfundering. Pas daarna kunnen de goten
en de voetpaden aangelegd worden.
Hopelijk kan de onderlaag asfalt nog net vòòr de
winter gegoten worden. In elk geval wordt het voor de
toplaag wachten tot maart.
De herinrichting van de Bosquetiastraat omvat een
aantal technische werkzaamheden zoals het vernieuwen van de nutsleidingen, alsook de aanleg van een
regenwaterriool voor opvang van het regenwater
op de openbare ruimte. Het huidig gemengd stelsel
was onvoldoende gedimensioneerd door de dichtere
bebouwing. De flatgebouwen en aaneengesloten
woningen krijgen hierop een aansluiting zodat de
overloop van het regenwater niet langer in het vuilstelsel maar in het RWA-stelsel terechtkomt.

Meer en actuele info:
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

2de appartement voor Kiekafobee

Een schort
voor elke
onthaalouder!
Op 12 oktober werd de Dag
van de Onthaalouder gevierd.
De dienstverantwoordelijken
brachten een bezoekje aan
alle onthaalouders van Koksijde
en dankten hen voor hun dagelijkse inzet, zorg, toewijding
en liefde voor de kinderen. In
samenwerking met het VVSG
schenkt de gemeentelijke
dienst voor Onthaalouders een
leuk schort aan alle Koksijdse
onthaalouders. De schort
draagt het opschrift “Mijn onthaalouder, de kers op de taart”.

De vzw Kiekafobee heeft in onze gemeente recent een tweede appartement gehuurd om als goedkoop vakantieverblijf door te verhuren aan
gezinnen met een kankerpatiëntje. Dit tweede appartement ligt in de
residentie Plaza in Oostduinkerke. Het eerste gezin kwam er op 28 september met vakantie.
Kiekafobee is de afkorting voor
“kinderkankerfonds benefiet”, een
groep vrijwilligers uit Lichtervelde
die in 2008 een werking begon om
fondsen te verzamelen voor het
Kinderkankerfonds van het UZ Gent.
Binnen die vzw ontstond het project
Noctiluca, d.w.z. Nachtlichtjes (ook
lichtgevende algen in zee), bedoeld om vakanties van één week
mogelijk te maken voor gezinnen
met een kind met kanker. “Iets wat
volgens de reguliere formules niet
meer mogelijk is als je in deze
situatie verkeert”, aldus voorzitter
Hans Hooyberg. “Echter, de nood
aan vakantie is net dan des te
groter. Via een uitgekiende laagdrempelige formule geven we die
gezinnen de mogelijkheid even van
een weekje “time-out” te genieten.”
In januari 2011 startte Kiekafabee

het project Noctiluca met een
eerste appartement in de residentie Paola in Koksijde. Thans beschikt
het project ook over een appartement in Oostduinkerke, in residentie
Plaza. Het betreft allebei luxe-appartementen voor zes personen. Ze
zijn ruim, eigentijds en voorzien van
alle gemakken. Zo kunnen die kinderen in gezinsverband genieten
van de frisse zeelucht. Vanuit beide
appartementen heeft men zicht op
zee of de duinen.
Zo’n project vergt een stevige basis
van activiteiten om de centen bij
elkaar te verzamelen en van talrijke
sponsors. Ondertussen steunen
tal van bedrijven, organisaties en
serviceclubs deze doelstelling. Ook
interesse? Contacteer vrijblijvend
Kiekafobee!
Info: www.kiekafobee.be

Winter aan Zee voor goed doel!
De damesserviceclub Inner Wheel Westkust organiseert op zaterdag 1 en zondag 2
december in c.c. CasinoKoksijde haar eindejaarshappening Winter aan Zee. Dit evenement tovert het cc om tot een gezellig dorp. De opbrengst gaat naar een goed
doel. Gratis toegang.
Achter elke hoek wacht een brede waaier van sfeervolle standen, culinaire geneugten, artistieke “verwennerijen”, smakelijke zaken van eigen makelij, muzikaal
talent en kunst. Juwelen, kerst en groen, wenskaarten, schilderen op zijde… een lust
voor het oog. Laat je verwennen en geniet van een pianorecital van George Tyriard,
jong talent uit Koksijde en de artistieke beelden van vrouwelijke kunstenaars. Een ontbijtbuffet, een hapje, een drankje, een cocktail… gezelligheid troef. Met de opbrengst verleent Inner Wheel
Westkust hulp en bijstand waar de officiële instanties niet tegemoet komen (o.a. voor kinderen met diabetes “Hippo & Friends”, voor vrouwen met kanker, voor minder bedeelde en zieke kinderen, voedselpakketten, moeders voor vrede). Info: 058 51 37 26.

Jongerententoonstelling Transcript
De opening (met receptie) van de jongerententoonstelling Transcript vindt plaats op vrijdag 2 november
om 19.30 u. in zaal JOC de PIT. Op Transcript krijgen jongeren de kans hun kunstwerken te tonen Alle genres
komen aan bod: schilderkunst, fotograﬁe, beeldhouwkunst, poëzie… Transcript is een project van de jeugddienst, de Westhoekacademie en c.c. CasinoKoksijde
De werken worden door een jongerenjury beoordeeld. Zij kiezen
de eerste en tweede laureaat die op de receptie bekendgemaakt worden. Er is dit jaar ook een publieksprijs én een bezoekerswedstrijd.
Om deel te nemen moet je een foto van jezelf met een kunstwerk
posten op de facebookpagina van Transcript.
De mezzanine toont werken van Sophie Vanhomwegen, winnares
van 2011.
Karikaturist Roger Verlinden maakt om de vijf minuten een portret
dat je mag meenemen. Gonzo is de dj van dienst
Transcript loopt van maandag 5 tot vrijdag 9 november in JOC
de PIT van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u., alsook in de Mezzanine van c.c. casinoKoksijde van 9.30 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
Workshop - Op woensdag 7 november organiseert de Westhoekacademie een workshop in de tentoonstellingsruimte.
Meer info op www.depit.be.
Afsluiter - Op 9 november is er van 19.30 tot 22 u. een slotmoment. De winnaars van de publieksprijs en bezoekerswedstrijd
worden dan bekendgemaakt. De PIT voorziet een drankje en
een hapje.
Info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be
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Op vrijdag 30 november kan je jezelf de onsterfelijkheid inzingen op de karaokeavond vanaf 21 u.,
ondertussen al een klassieker in het PIT-aanbod.
Toon je zangtalent of juist niet, een Bart Kaëlltje
of 50 Centje? Het is allemaal mogelijk. Alvast één
drempel die wegvalt… Gratis toegang.
Info: www.depit.be

In concert:
Chicagoxide

Indoorfestival The Mill
XXL

Technolovers worden op vrijdag 23 november om
21 u. in de PIT verwacht voor de tweede editie
van Chicagoxide, ideaal om de blokperiode in te
zetten en om in deze kille periode wat warmte te
brengen. De line up werd daarom wat uitgebreid:
Gonzo, Prohotec en Teknic waren al van de partij,
Bastian, Process en Second Vision komen de rangen versterken. Gratis toegang.
Info: www.depit.be

Het indoorfestival The Mill XXL vindt
plaats op zaterdag 3 november
vanaf 16 u. in c.c. CasinoKoksijde. In
drie zalen kan men een hele waaier
aan genres aan het werk zien: stand
up comedy, drum ‘n’ bass, dubstep, hip hop, rock,
hardcore, breakcore, minimal, cross breed enz.
Info: www.koksijde.be/cultfiction of
www.facebook.com/themillxxlindoorfestival.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Marc Vanden Bussche opnieuw verkozen tot
burgemeester van onze gemeente
Geachte inwoners, beste kiezers,
Als burgemeester van Koksijde maak ik van dit bijzonder verkiezingskatern in Tij-dingen graag gebruik om ten aanzien van alle kandidaten
van alle lijsten, en al hun campagnemedewerkers, mijn waardering en
dank uit te spreken. Koksijde heeft een sportieve, waardige en nette
campagne en verkiezingsdag achter de rug! Mijn dank ook aan al de
gemeentepersoneelsleden die instonden voor een vlekkeloze organisatie. Proficiat aan allen!
De Lijst Burgemeester behaalde met 16 zetels de absolute meerderheid. Gezien de belangrijke dossiers die ons bestuur te wachten staan,
zoals o.m. de nieuwe toekomst van de Basis Koksijde, werd in overleg
besloten om de meerderheid met de N-VA (7 zetels) te verruimen. Deze
nieuwe meerderheid telt dus 23 van de 27 raadsleden.
Dat bewijst dat Koksijde bestuurd wordt in een rustige en serene politieke sfeer, in een klimaat van verdraagzaamheid en overeenstemming.
In Koksijde is er véél méér dat de politici samenbrengt dan dat hen
scheidt. Ik meen dat onze bevolking niets beter kan wensen en dat dit
enkel kan bijdragen tot welvaart en welzijn voor onze gemeenschap.
Als burgemeester teken ik dus bij voor een vierde legislatuur, in nauw overleg met alle raadsleden van meerderheid én minderheid, adviesraden, comités, bevolking… We moeten blijven aan hetzelfde zeel trekken:
voor het geluk van alle medeburgers, tweederesidenten en bezoekers..!
Marc Vanden Bussche, Burgemeester
Totaal aantal kiezers ingeschreven
in het kiesregister:
Totaal uitgebrachte stemmen:
Totaal aantal geldige stemmen:
Totaal aantal blanco en
ongeldige stemmen:

18.848
16.738
16.146
592 of 3,53%

Totaal aantal stemmen, percentages en zetels per lijst
Lijst 2 – N-VA:
4.043 (25,04%)
7 zetels
Lijst 3 – Vlaams Belang
523 (3,23%)
0 zetels
Lijst 8 – !MPULS:
2.881 (17,84%)
4 zetels
Lijst 9 – LIJST BURGEMEESTER 8.699 (53,87%) 16 zetels
(noot: de percentages zijn berekend op het totaal
aantal geldige stemmen)

Bestuurscoalitie:
* Voor de volgende legislatuur (1 januari 2013 tot 31 december 2018) kwamen LIJST BURGEMEESTER (16 zetels), en N-VA (7 zetels) overeen samen de bestuurscoalitie te vormen. Deze fracties (of de meerderheid)
tellen samen 23 op 27 zetels. De minderheid telt 4 raadsleden (!MPULS).
* Zittend burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) zal voorgedragen worden als burgemeester voor deze
nieuwe bestuursperiode. Deze voordracht werd neergelegd bij de gouverneur.
* Luc Deltombe (LB) wordt opnieuw voorzitter van de gemeenteraad.
* De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op 2 januari 2013. De daar geïnstalleerde gemeenteraadsleden zullen de schepenen verkiezen. De fracties LB en N-VA kwamen overeen
volgende personen voor te dragen als kandidaat-schepen: Stéphanie Anseeuw (LB), Dirk Dawyndt (LB),
Lander Van Hove (LB), Guido Decorte (LB), Dorine Geersens (LB), Jan Loones (N-VA). Op 1 januari 2016
zal Rita Gantois (N-VA) Jan Loones als schepen opvolgen. Als Guido Decorte provinciaal gedeputeerde
wordt, wordt Albert Serpieters (LB) als schepen voorgedragen.
* Vervolgens zal de nieuwe gemeenteraad op 2 januari de OCMW-raadsleden verkiezen. De eerste vergadering van de OCMW-raad moet plaatsvinden uiterlijk 7 dagen na de samenstelling van die raad. Op die
eerste OCMW-raadszitting zal Greta Suber-Delie (LB) voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter van
het OCMW en schepen van rechtswege.
* Charlotte Castelein (LB) zal voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter van de VVV. Burgemeester
Marc Vanden Bussche zal voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 2 – N-VA
1. Gantois Rita
2. Hillewaere Peter
3. Verhaeghe Greta
4. Vandenbroucke Gerard
5. Hancke Adelheid
6. Govaerts Joe
7. Ringoot Willem
8. Beghein Annemie
9. Christiaen Gudrun
10. Vandekerckhove Eric
11. Vandenberghe Marianne
12. Van De Vyver Frank
13. De Graeve Hilde
14. D’Hulster Eddy
15. Vandicke Bruno
16. Bekaert Nele
17. Desaever Sven
18. Bicqué Evy
19. Sagaer Dirk
20. Berton Margriet
21. Lambersy Regdy
22. Leye Greta
23. Vermote Yvette
24. Samyn Ward
25. Baeselen Pascale
26. Cavyn Andreas
27. Loones Jan

2012
1.425
705
751
663
665
444
518
513
478
423
491
416
545
535
585
446
374
418
418
433
347
459
392
405
440
674
1.129

2006
429
352
284
226
204
181

219
261

202
253
211
213
164
204
208
419
855
Zijn verkozen (7): Rita Gantois, Jan Loones, Peter Hillewaere,
Greta Verhaeghe, Andreas Cavyn, Adelheid Hancke,
Gerard Vandenbroucke.
De eerste vier opvolgers zijn, in volgorde: 1. Joe Govaerts /
2. Bruno Vandicke / 3. Hilde De Graeve / 4. Eddy D’Hulster.

De Koksijdse N-VA-lijst behaalde 7 zetels, of een winst van
5 tegenover 2006 toen de lijst nog STeM/N-VA heette en
met 2 zetels vrede moest nemen.

Gejuich en applaus weerklinken als lijsttrekster Rita Gantois haar verschijning
maakt in Wielrijdersrust. (Foto Jan Van Den Broucke)

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 3 – VLAAMS BELANG
1. Vandenberghe Herman
2. Denissen Marleen
3. Boons Jos
4. Devriendt Jean-Marie
5. Saloun Veronique
6. Wybo Marc
7. D’Haenen Inga
8. Denhaerynck Christiane
9. De Moudt Gustaaf
10. Willequet Paul
11. Belpaeme Diana
12. Bohyn Roos
13. Ryckewaert Luc

2012
192
82
79
61
66
60
66
59
53
51
66
66
85

2006
243

Met 3,23% van de
stemmen (523) verloor
het Vlaams Belang z’n
2 zetels van 2006.

264

248

191
196

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 8 – !MPULS
1. Van Herck Elwin
2. Mouton Rosaline
3. Vancayseele Ivan
4. Van Rompaey Tom
5. Stals Sandra
6. De Waele Eliza
7. Lust Patrick
8. Verniers Yuri
9. Simoen Jeff
10. Duym Frederik
11. Antoniasse Sharon
12. Dupont Anne
13. Vanderstichelen Jan
14. De Ridder Robin
15. Cambier Greta
16. Stekelorum Rik
17. Gheldof Ann
18. Del Savio Jacqueline
19. Dujardin Linda
20. Braeme Jef
21. Storm Hervé
22. Vercruysse Francine
23. Braeme Corinne
24. Lingier Bernard
25. Van Den Broeck Julie
26. Rombouts Nancy
27. Dewulf Jean-Marie

2012
787
747
535
377
378
396
361
349
339
295
381
421
324
347
608
680
336
354
338
330
294
363
363
304
288
437
647

2006
438
555

390
520
248
234
219
253
244
282
262

Zijn verkozen (4): Elwin Van Herck, Rosaline Mouton, Rik Stekelorum en Jean Marie Dewulf.
De eerste drie opvolgers zijn, in volgorde: 1. Ivan Vancayseele / 2. Greta Cambier / 3. Nancy Rombouts.

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 9 – LIJST BURGEMEESTER
1. Vanden Bussche Marc
2. Anseeuw Stéphanie
3. Decorte Guido
4. Vollon Herwig
5. Geersens Dorine
6. Delie-Suber Greta
7. Casselman Paul
8. Devos Frédéric
9. Fagoo Claire
10. Castelein Charlotte
11. Dawyndt Dirk
12. Ghyselen Henk
13. Castelain Hylke
14. Supeley Kara
15. Deltombe Luc
16. Vandekeere Inge
17. Van Hove Lander
18. Vanden Broecke Céline
19. Vanheule Chris
20. Deburchgraeve Ine
21. Dalle Bieke
22. Bakeroot Christophe
23. Van Rossem Annick
24. Gunst Carol
25. D’Haveloose Katrien
26. Calcoen Ronny
27. Serpieters Albert

2012
3.829
2.284
2.065
979
1.160
1.239
771
1.182
724
1.250
1.271
783
664
730
1.089
743
1.185
540
624
663
737
757
453
721
573
675
802

2006
3.473
1.815
2.305
1.185
723
1.092
800
1.074
745
1.038
980
683

883
862
549
741
647
643
470
585
548
856

Open VLD en CD&V trokken in het kartel LIJST BURGEMEESTER
samen naar de verkiezingen onder leiding van resp.
burgemeester Marc Vanden Bussche en gedeputeerde
Guido Decorte. De LIJST BURGEMEESTER behaalde 16 zetels.

Zijn verkozen (16): Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dirk Dawyndt, Charlotte
Castelein, Greta Suber-Delie, Lander Van Hove, Frédéric Devos, Dorine Geersens, Luc Deltombe, Herwig
Vollon, Albert Serpieters, Henk Ghyselen, Paul Casselman, Christophe Bakeroot, Inge Vandekeere
De eerste vijf opvolgers zijn, in volgorde: 1. Claire Fagoo / 2. Bieke Dalle / 3. Kara Supeley / 4. Carol Gunst /
5. Ronny Calcoen

Provincieraad

Met 3.829 voorkeurstemmen is burgemeester
Marc Vanden Bussche opnieuw de absolute
triomfator van de gemeenteraadsverkiezingen. Schepen Stéphanie Anseeuw
en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe
glunderen mee.

Guido Decorte (CD&V) en Charlotte
Castelein (LB) zijn opnieuw verkozen
tot provincieraadslid. Guido Decorte
is door de provinciale CD&V-fractie
voorgedragen als gedeputeerde van
de provincie West-Vlaanderen.

DE 27 VERKOZENEN VOOR DE KOKSIJDSE
LIJST BURGEMEESTER

Marcus Vanden Bussche
Stéphanie Anseeuw
Dirk Dawyndt
Guido Decorte
(62 jaar, ere-notaris, thans burgemees- (35 jaar, zelfstandige, thans (57 jaar, thans gedeputeerde vd pro- (57 jaar, advocaat, thans
ter en Vlaams volksvertegenwoordiger) schepen)
vincie W-Vl. en gemeenteraadslid)
schepen)

Frédéric Devos
Charlotte Castelein
Greta Suber-Delie
Lander Van Hove
(32 jaar, zelfstandige, thans (61 jaar, zelfstandige, thans (34 jaar, directeur basisschool, (39 jaar, zelfstandige, thans
schepen)
VVV-voorzitter)
OCMW-voorzitter/schepen) thans OCMW-raadslid)

Dorine Geersens
Luc Deltombe
Herwig Vollon
(50 jaar, zelfstandige, thans (51 jaar, zaakvoerder, thans (56 jaar, chirurg, thans
OCMW-raadslid)
gemeenteraadsvoorzitter) schepen)

Henk Ghyselen
(44 jaar, landbouwer)

Christophe Bakeroot
Paul Casselman
(60 jaar, maatschappelijk assis- (46 jaar, ingenieur, thans
tent, thans gemeenteraadslid) gemeenteraadslid)

Albert Serpieters
(65 jaar, gepensioneerde,
thans gemeenteraadslid)

Inge Vandekeere
(46 jaar, licentiate
lichamelijke opvoeding)

GEMEENTERAAD 2013-2018
N-VA

Rita Declerck-Gantois
(54 jaar, bediende, thans
gemeenteraadslid)

Jan Loones
(62 jaar, advocaat, thans
1ste schepen)

Peter Hillewaere
(53 jaar, tandprothesetechnicus)

Andreas Cavyn
(62 jaar, gepensioneerde,
thans OCMW-raadslid)

Adelheid Hancke
(50 jaar , zelfstandige)

Gerard Vandenbroucke
(67 jaar, gepensioneerde)

Rosaline Mouton
(31 jaar, notarieel juriste,
thans OCMW-raadslid)

Jean Marie Dewulf
Rik Stekelorum
(69 jaar, gepensioneerde le(68 jaar, gepensioneerde
raar, thans gemeenteraadslid) kantoordirecteur)

Greta Verhaeghe
(49 jaar , informaticus)

!IMPULS

Elwin Van Herck
(34 jaar, zelfstandige)

Koksijdse top-10
Aan de Koksijdse gemeenteraadsverkiezingen namen 94 kandidaten deel. Hier volgt de top-10 van het
aantal behaalde voorkeurstemmen, perfect verdeeld over de geslachten: 5 heren en 5 dames...
1. Marc Vanden Bussche (LB)
2. Stephanie Anseeuw (LB)
3. Guido Decorte (LB)
4. Rita Gantois (N-VA)
5. Dirk Dawyndt (LB)

3.829
2.284
2.065
1.425
1.271

6. Charlotte Castelein (LB)
7. Greta Suber-Delie (LB)
8. Lander Van Hove (LB)
9. Frédéric Devos (LB)
10.Dorine Geersens (LB)

1.250
1.239
1.185
1.182
1.160

Van vrijdag 16 tot zondag 25 november:

28ste Koksijdse Zwemweek
De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van vrijdag 16
tot en met zondag 25 november zijn 28ste Koksijdse Zwemweek! Hoeven we u de accommodatie van het
Hoge-Blekkerbad nog voor te stellen..?
Het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker blijft een
voltreffer. De aangeboden variëteit van het aanbod
is uniek voor de Westkust en de Westhoek. Aan klantvriendelijke toegangsprijzen geniet u van het 25-meterbad, de extra verwarmde kinderbaden en het
instructiebad, het wildwaterbad verbonden met het
buitenbad, vier duowhirlpools met geurenkeuze en
een glijbaan met sterrenhemel…
Meer zelfs.., de dienst Zwembaden evolueert verder.
Het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf sloegen de handen in elkaar voor een ambitieus project. In september 2013 starten de werken
voor de restauratie van het beschermde gebouw en
de nieuwbouw van het openluchtbad Zeedijk Oostduinkerke. Omstreeks half juni 2014 is het gloednieuw
openluchtcomplex klaar. Er wordt dus geen enkel
zomerseizoen overgeslagen, een verrassend extraatje.
Deze keer focust het zwembad op de lagere scholen.
Ze krijgen een extra sensationeel programma: spelzonder-watergrenzen!
Voorzitter Freddy Beun van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, het directiecomité en de leden
van het AGB, schepen van Sport Dirk Dawyndt en het
zwembadpersoneel hopen u te mogen verwelkomen
op de 28ste Koksijdse Zwemweek!

Vrijdag 16 november

- geen tijdslimiet
- van 8.30 tot 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 15 u., aquagym 55+
- 16 u., alle baden open (vanaf 17.45 u. 25-meterbad
gesloten)
- 18.45 tot 19.30 u., zwemmarathon Koksijdse lagere
scholen
Gedurende 45 minuten wordt met estafettes van 25
meter, een zo groot mogelijke afstand gezwommen.
Het principe dat deelnemen belangrijker is dan winnen, wordt hoog in het vaandel gedragen. Vergeten
we niet dat het gemeentebestuur elk schooljaar, het
schoolzwemmen gratis aanbiedt aan de Koksijdse
scholen.
- 19.45 u., training jeugd Trapegeer; maak kennis met
deze recreatieve zwemclub
- 20.30 u., zwemclub volwassenen

Promotiecampagne Instituut voor
Sportbeheer
Zaterdag 17 november
- alle baden open
- 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Zondag 18 november

- alle baden open
- ontbijtzwemmen vanaf 8 u., info en inschrijven in de
cafetaria T 058 51 60 03.
- 8 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Maandag 19 november

- geen tijdslimiet
- van 8.30 en 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 16 u., alle baden open

Dinsdag 22 november

- geen tijdslimiet
- van 8.30 tot 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 14 u., cafetaria, namiddag voor de andersvaliden
van Koksijde
- 16 u., alle baden open
- 19.45 u., kennismaking met de zwemclub Trapegeer
- 20.45 u., zwemmarathon leerlingen Hotelschool (tot
22 u.)

Woensdag 21 november

- geen tijdslimiet
- Vanaf 8.30 u. spel zonder watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 9.15 tot 11.45 u., spel-zonder-watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 13 tot 14.15 u., brevetzwemmen 400, 800 en 1500
meter voor de Koksijdse lagere scholen, 1 euro
- 14.15 u., alle baden open
- 14.15 tot 16 u., de redder-duikers 40 Smd Heli brengen sensatie
Sedert 1984 verzekeren de redder-duikers van het
40ste Smaldeel hun medewerking. Het overlevingsmateriaal wordt ter beschikking gesteld. De redderduikers demonstreren en laten iedereen de materialen uitproberen…
- 19.30 u., training voor
kandidaat-redders (zee &
bloso)
De 10-beurtenkaart!
- 20.30 u., training van
Een voordelige en
de duikclub Guy
den
Serville (info ter
niet-persoonsgebon
je
plaatse)
toegang! Of wat denk

t
van een abonnemen
(6 of 12 maanden,
individueel
of per gezin)?

Vrijdag 23 november

Donderdag 22 november

- geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u., spel-zonder-watergrenzen voor de
Koksijdse scholen
- 16 u., alle baden open
- 18.45 tot 19.30 u., “Hoe overleef ik met gele jekker en
broek een val in het water?”
Voor alle garnaalvissers te voet en te paard hèt moment om jezelf te leren redden als je met jekker en
broek in het water valt. Het reddersteam zorgt voor
de opleiding en training. Met de nodige veiligheidsmaatregelen kan elke visser/kruier het uitproberen.
De gele kledij wordt als reddingsmiddel gebruikt.
Zeker meedoen: het kan uw leven redden!
- 19.30 tot 20 u., aquagymsessie (info ter plaatse)
- 20 u., training van de duikclub Diepzeeduivels (info
ter plaatse)

- geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u. activiteiten voor de
scholen o.l.v. zwembadredders
- 15 u., aquagym 55+
- 16 u., alle baden open
- 19 tot 19.30 u., zwemmarathon voor
verenigingen (maximum 8 ploegen)
Gedurende 30 minuten met estafettes van 25 m, een zo groot mogelijke
afstand zwemmen. Unieke kans voor
de verenigingen om zich sportief te
meten. Elke groep bestaat uit minstens 6 en hoogstens 12 deelnemers.
Het doorzakken na de geleverde
prestatie hoort er ook al jaren bij.
- 19.45 u., training jeugd Trapegeer,
maak kennis met deze recreatieve
zwemclub
- 20.30 u., zwemclub volwassenen (info ter plaatse)

Zaterdag 24 november

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

Zondag 25 november

Weekend van het Zwembad: promotiecampagne
van het Instituut voor Sportbeheer
- Alle baden zijn de gehele dag open, geen tijdslimiet
- 11.30 u., afsluit aangeboden door het gemeentebestuur

Info: www.zwembaden.koksijde.be, T 058 51 27 08, F 058 52 08 77, zwembaden@koksijde.be

De slimste gemeente
van Vlaanderen…

Leuke naam voor
golfpad?

Woestijnvis maakt binnenkort een nieuw programma met de voorlopige titel “De Slimste Gemeente
van Vlaanderen”. In dit nieuwe programma gaat
Woestijnvis op zoek naar de quizploeg die één jaar
lang die eretitel mag dragen. Alle 308 Vlaamse gemeenten worden uitgenodigd om 1 quizploeg af
te vaardigen naar de preselectie. Zo’n ploeg telt
twee kandidaten: een man en een vrouw, inwoners van de gemeente die ze vertegenwoordigen.
De preselecties vinden plaats op 1 december
2012. De 80 ploegen die als beste uit die selecties
komen, gaan door naar de opnames van het
tv-programma, begin 2013. In het tv-programma
worden de quizploegen dan aangevuld en aangevoerd door de burgemeester. Kent u ijzersterke
kwissers/kwiskoppels uit Koksijde? Of ziet u het zelf
zitten? Neem dan vliegensvlug contact op met Ilse
Chamon, T 058 53 34 05, ilse.chamon@koksijde.be

In de Hazebeekstraat, tussen het fitnesscentrum
Wave en Golf ter Hille ligt er een geasfalteerd pad
tot aan de driving range. Dit pad wordt nog tot
aan de Nieuwstraat doorgetrokken.
Zodra het clubhuis in Hof ter Hille klaar is, zal de
doorsteek naar de driving range gesloten worden.
Dit pad is aangelegd voor wandelaars, fietsers en
ruiters, en wat het gemotoriseerd verkeer betreft
enkel voor hulpdiensten en onderhoud van de
golf.
Het bestuur zoekt thans een originele naam voor
dit pad. Alle inzendingen zijn welkom bij
golfcoördinator Jan Deramoudt, gemeentehuis,
Zeelaan 303 in Koksijde,
of jan.deramoudt@koksijde.be

Wereldbeker cyclocross 2012

Wereldbekerwedstrijd:
Vlaamse duinencross op 24 november!
Op zaterdag 24 november vindt in de Liefoordduinen de traditionele Vlaamse duinencross plaats, de jaarlijkse
wereldbekerwedstrijd, een organisatie van de veloclub Koksijde i.s.m. het gemeentebestuur. Telkens opnieuw
een topcross.
Vorig jaar werd de X-duin aan
het parcours toegevoegd, sedert
29 januari 2012 Niels Albertduin
genoemd, na zijn legendarische
wereldzege! Wees er zeker bij op 24
november, alle binnen- en buitenlandse vedetten tekenen present.
Programma
De dag start om 9.15 u. met de
wedstrijd van de nieuwelingen. Om
10.15 u. tijd voor de wereldbekerrit
van de juniores (UCI). De wedstrijd
“wereldbeker UCI U23” start om
11.30 u.

Na de middag, om 13.30 u. starten de
dames elite aan hun wereldbekerwedstrijd. Top of the bill om 15 u. is uiteraard de wereldbekermanche van de
heren (elite). De podiumceremonie
voor de heren is voorzien om 16.10 u.
Voorverkoop
Inwoners van Koksijde en eigenaars
van een tweede verblijf betalen
slechts 5 euro toegang. Deze 5 eurokaarten kunnen van maandag 5 tot
en met zondag 18 november aangekocht worden in het toerismekantoor in Koksijde-Bad bij het ge-

meentehuis (enkel daar), zolang de
voorraad strekt. Voor inwoners één
kaart per persoon op vertoon van
de identiteitskaart, voor eigenaars
tweede verblijf max. twee kaarten
op vertoon van het aanslagbiljet.
Voor alle anderen bedraagt de
normale toegangsprijs 13 / 15 euro,
te koop in de toerismekantoren van
Koksijde, bij de gemeentelijke sportdienst en via www.veloclubkoksijde.
be. De voorverkoop eindigt op
vrijdag 23 november om 12 u.
Info: www.veloclubkoksijde.be

Koksijde is Sportelgemeente 2012
Op donderdag 20 september ontving de gemeentelijke sportdienst de titel “Sportelgemeente 2012” uit
handen van administrateur-generaal Carla Galle en
Bloso-inspecteur Ann De Bruycker.
Deze nationale actie was bedoeld om de 50+’ers
aan te zetten tot sporten, elk op z’n tempo. Onze
gemeente voldeed ruimschoots aan de voorwaarden. V.l.n.r. Carla Galle, diensthoofd sport Willy
Degraeuwe, sportfunctionaris Lynn Delanghe, sportpromotor Viviane Delanghe en Ann De Bruycker. In
het kader van de Week van de Sportclub won de
Koksijdse sportdienst bovendien ook een prachtige
Bloso-tent, die ter beschikking zal gesteld van de
clubs als accommodatie bij sportevenementen.
(Foto Eric Delanghe).

Sport overdag:
sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie
van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 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
Het is al het 14e jaar dat de sportdienst en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke organiseren voor jongens en meisjes
van het lager onderwijs. Op 14, 21 en 28 november vindt er een initiatie toestelturnen plaats en
op woensdag 5, 12 en 19 november staat tennis
op het programma. Voor kinderen van het 1ste tot
3de leerjaar is de groep al volzet. Voor de andere
leerjaren is er nog plaats! 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!

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Clement-Pirson
Charles Clement (°Izegem) en Octavienne Pirson (°Doornik) beleefden het geluk de 65ste huwelijksverjaardag (Doornik, 30 augustus 1947) te kunnen vieren! Charles was fabrikant en vertegenwoordiger in schoenen.
Ze hebben twee kinderen, drie kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Het college van burgemeester en
schepenen feliciteerde de kranige briljanten jubilarissen op zaterdag 22 september in wzc Dunecluze.

Echtpaar Van Elk-Verstraeten
Johannes Van Elk (°Nieuwpoort) en Rosette Verstraeten (°Oostduinkerke) vierden op zaterdag 22 september
hun gouden bruiloftsfeest. Ze huwden op 15 september 1962 in Oostduinkerke. Johannes was zelfstandig
elektricien. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Derycke-Coopman
Het derde jubilerende echtpaar dat op zaterdag 22 september in het gemeentehuis werd ontvangen naar
aanleiding van het gouden bruiloftsfeest was het koppel Joël Derycke (°Gijverinkhove) en Martha Coopman
(°Alveringem). Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Alveringem (13 september 1962) eeuwige trouw!
Joël was industrieel ingenieur in Antwerpen en Oostkamp, Martha was verpleegster. De jubilarissen hebben
drie dochters en zeven kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Decarne-Bonte
Zaterdag 29 september was een gezellige feestdag voor het echtpaar Willem Decarne (°Stavele) en
Margareta Bonte (°Stavele) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Stavele, 31 juli
1962). Willem was beëdigd landmeter, en Greta regentes Germaanse talen. Ze zijn de trotse (groot)ouders
van twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Claeys-Vandeperre

Op zaterdag
29 september waren er
gouden palmen voor
de echtgenoten Wilfried
Claeys (°Mechelen) en
Anna-Maria Vandeperre
(°Geel) die huwden op
12 september 1962 in
Evere. Wilfried was
industrieel ingenieur in
MBLE en Recticel. Ze
hebben drie kinderen en
vier kleinkinderen.

Echtpaar Van Cauwenberge-Claes
Een tweede briljanten feest in dit novembernummer vond plaats op zaterdag 6 oktober voor het echtpaar
Gerard Van Cauwenberge (°Merelbeke) en Liliane Claes (°Ronse). Gerard was rijkswachter,
o.a. brigadecommandant in Gent. Ze hebben twee kinderen, twee kleinkinderen en een achterkleinkind.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Legein-Mahieu
Zelfs een derde briljanten bruiloft in deze reeks, bovendien niemand minder dan Georges Legein en Nelly
Mahieu, beiden echte Oostduinkerkenaars die elkaar huwden op 4 oktober 1947. Georges was de vaderlijke
veldwachter. Beide jubilarissen waren/zijn zeer goed gekend in het Koksijdse verenigingsleven. Ze hebben
twee zonen en twee kleinkinderen.

Frans Verriest (°Kortrijk)
en Christiane Vandenbulcke (°Brugge)
beloofden elkaar 50 jaar
geleden (Brugge,
2 oktober 1962) eeuwige
trouw! Frans was met
wijlen zijn broer Albert
zaakvoerder van het
vastgoedbedrijf Essor. Ze
hebben drie kinderen en
zeven kleinkinderen.

Echtpaar Verriest-Vandenbulcke

Echtpaar Huyghe-Garreyn
Diamanten palmen waren er op zaterdag 13 oktober voor de echtgenoten André Huyghe (°Komen) en
Jeannine Garreyn (°Voormezele) die huwden op 10 oktober 1952 in Komen. De jubilarissen waren uitbaters
van een groenten- en fruitwinkel. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Gilson-Jacobs
Het echtpaar Prosper Gilson (°Gent) en Irena Jacobs (°Oordegem) smaakte het geluk op zaterdag
13 oktober het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren. Ze huwden in Oordegem op 4 september 1952.
Prosper was werkzaam bij het hoofdbestuur van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn. De jubilarissen
hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Dlovan Massiha

Jean D’Haese en Francine
Maurissen, beiden uit Koksijde

Veurne, 20 augustus, zoon van Dejwar
en Hayfaa Murad uit Koksijde

(21 september)

Leuven, 22 augustus, zoon van Jimmi en
van Joanna Van Deyck uit Koksijde

(27 september)

Sebastian Hendrickx
Ferre Depasse

Willem Elbers uit Koksijde en
Warunya Chonnabot uit Thailand
Filip Vanfraechem en Kelly Lafere
uit Koksijde (28 september)

Veurne, 29 augustus, zoon van Nadege
Depasse uit Koksijde

Rafaël Lequeux en Delphine
Hennebel, beiden uit Frankrijk,

Oostende, 4 september, zoon van Tom
en van Wendy Debeer uit Oostduinkerke

Bruno Courtens uit Hooglede en
Esther Vermeersch uit Koksijde

Mathis Van Herck
Quinten Bossu

Roeselare, 10 september, zoon van
Edwin en van Kanja Lucy uit Koksijde

Tuur Loones

Jette, 12 september, zoon van Sander
en Ilse Van Coillie uit Oostduinkerke

voorheen Koksijde (29 september)
(5 oktober)

Dries Kimpe uit Zedelgem en
Nathalie Galle uit Koksijde (5 oktober)
Bernard De Sadeleer en Chantal
Duyck, beiden uit Koksijde (5 oktober)

Elle Vandelanotte

OVERLIJDENS

Fleur Degeselle

Roland Onderet - 58 jaar

Veurne, 13 september, dochter van
Ramses en Bianca Boi uit Koksijde
Oostende, 19 september, dochter
van Glenn en van Cindy Schrijvers uit
Oostduinkerke

Emiel Vandewalle

Veurne, 21 september, zoon van Ward
en van Charlotte Deltombe uit Koksijde

Ralf Loncke

Roeselare, 22 september, zoon van Niels
en van Sofie Timmerman uit Koksijde

Casey Verburgh

Oostende, 22 september, dochter van
Dimitri en van Tanya Murty uit Koksijde

HUWELIJKEN

Karim Vliegen en Joke Dierickx,
beiden uit Koksijde (14 september)
Koen Beullens en Sofie Van
Nieuwenhuyse, beiden uit Koksijde
(15 september)
Jurgen Luyckx uit Koksijde en K.C.
Bimala uit Roosdaal (15 september)
Michel Coutteau en Valérie
Pelfrene, beiden uit Koksijde
(19 september)

Marcel Beun - 60 jaar

echtgenoot van Dina Cools

echtgenoot vann Béatrice Maréchal

Françoise Pillon - 60 jaar

weduwe van Pierre Doublet
Lena Notredame - 77 jaar
echtgenote van Gerard Devacht
Antoine Van Poucke - 83 jaar
echtgenoot van Christiane Debrun
Gabrielle Hoflack - 83 jaar
weduwe van Hilaire Debou
Robert Vervenne - 80 jaar
weduwnaar van Agnes Lefever
François Cassimans - 65 jaar
Yvette Pieters - 78 jaar
weduwe van Jules Truant
André Marmenout - 78 jaar
echtgenoot van Jacqueline Verhasselt
Simonne Vermoote - 83 jaar
weduwe van Joseph Bos
Godelieve Van Marcke - 68 jaar
echtgenote van Arnold Defrancq
Georges Ramaël - 88 jaar
echtgenoot van Aldegonda Manderveld
Simone Vlieghe - 91 jaar
weduwe van Omer Bloeyaert

Georges Decroix - 69 jaar
echtgenoot van Viviane Vergote
Walter Vanhyfte - 79 jaar
echtgenoot van Monique Debandt
John Vanhee - 57 jaar
echtgenoot van Martine Knockaert
Ivan Vanhoutte - 73 jaar
wedwnaar van Jacqueline Vlaeminck
Aline Rousseau - 85 jaar
echtgenote van Jean Peeters
Léon Tajchman - 82 jaar
Jacob Janssens - 80 jaar
weduwnaar van Olga Matysiak
Solange Boens - 90 jaar
weduwe van Roger Debooser
Charles Van Nielandt - 90 jaar
weduwnaar van Yvonne Van der Linden
René Vermeire - 91 jaar
Willy De Laeter - 74 jaar, echtgenoot
van Julienne Van Cauwenberge
Godelieve Traen - 90 jaar
weduwe van Leo Surmont
Gilbert Tratsaert - 85 jaar
weduwnaar van Judith Hennaert
Ludovica Neetens - 90 jaar
weduwe van Alphonse Bugler
Frédéric Coppé - 74 jaar
André Houthoofd - 78 jaar
echtgenoot van Liliane Maes
Rita De Meersman - 71 jaar
weduwe van Armand Van der Haegen
Georgette Tacquenier - 89 jaar
weduwe van François Vanstalle
Stéphanie Bolomé - 84 jaar
weduwe van Florent Cauliez
Alfonsina Lewyllie - 97 jaar
weduwe van Valére Verstraete
Idien Counye - 79 jaar
echtgenoot Elza Viaene
Simonne Vermoote - 90 jaar
weduwe van André Thieren
Monique Benit - 86 jaar
weduwe van Xavier Van Hoof
Lia Feryn - 83 jaar
echtgenote van Isidoor Cambier
Maria Buylaert - 81 jaar
echtgenote van Camiel Deygers

De voorbije maand in woord en beeld

Kunstenaar William Sweetlove uit Oostduinkerke mag zich voortaan Ridder in de Leopoldsorde noemen.
Schepen van Cultuur Jan Loones overhandigde de kunstenaar de oorkonde en de onderscheiding van het
Koninklijk Paleis. Sweetlove is bekend als lid van het kunstcollectief Cracking Art Group. Die Noord-Italiaanse
kunstgroep gebruikt een soort plastic als basismateriaal van hun gezamenlijke oeuvre. Sweetlove is de maker
van o.m. de reusachtige rode monniken, de dito zeerobben en konijnen, allemaal in plastic en in felle kleuren.

In aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden
Bussche reisde de Orde van de Paardenvisser op
woensdag 10 oktober naar Brussel om er Manneken
Pis na 42 jaar opnieuw de toga van de Orde van de
Paardenvisser aan te trekken. De plechtigheid werd
bijgewoond door burgemeester Freddy Thielemans
van Brussel, door de leden van de Orde van Manneken Pis en door ambassadeur Howard Gutman
van de USA. Voorzitter Edmond Vandenhaute van de
Orde van Manneken Pis werd meteen ook aangesteld tot ambassadeur van de Orde van de Paardenvisser.

Onder grote belangstelling heeft het bestuur
van FVV Vrouwenstemmen de opbrengst (500
euro) van de lezing (9 februari) van wereldreizigsters Nicole en Ingrid, overhandigd aan
voorzitter Marc Vanthienen en bestuursleden
van de vzw Marowijne in Suriname. Dat gebeurde op vrijdag 28 september ter gelegenheid van de kaas- en wijnavond ten voordele
het Senegalees project La Palabre van streekgenote Els Leye.

Op vrijdag 21 september vond in de Paardehoeve de
officiële prijsuitreiking plaats van de wedstrijd verbonden aan Koket Koksijde – Floralia. Zittend v.l.n.r. schepen
van Toerisme Stéphanie Anseeuw, het echtpaar Karel
Saenen-Agnes Wijnen wiens zoon Peter de 1ste prijs
won (verblijfsarrangement van 250 euro).
Staand diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière,
Gonde Keppens uit Koksijde (2de prijs, bonnen t.w.v.
100 euro), Bruno Van den Bulck uit Oostduinkerke (3de
prijs, bonnen t.w.v. 100 euro), VVV-ondervoorzitters Ivan
Vancayseele en Luc Deltombe, voorzitter Jean-Marie
D’haenen van het Comité Koksijde in de Bloemen,
VVV-voorzitter Charlotte Castelein, mevr. Van den Bulck
en Dominique Vandendriessche van de Paardehoeve.

De voorbije maand in woord en beeld
Het Sociaal Huis heeft twee nieuwe dienstwagens. Ze staan ter beschikking van de
maatschappelijk werkers voor huisbezoeken,
opleidingen, dienstverplaatsingen en controlebezoeken. Tot dusver dienden zij hiervoor
hun eigen wagen te gebruiken. Daarnaast zijn
er voor kortere afstanden ook dienstfietsen.
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie kreeg de
sleutels overhandigd van Davy Vansteenland
van de gelijknamige garage in Oostduinkerke.
Op de foto verder OCMW-secretaris Pascale
Feys, diensthoofden Carine Desaever,
Sieglinde Dewaele en Soetkin Terras.

Stiene@zee is een nieuw evenement in het kader van de visserijfolklore met als een van de belangrijkste ingrediënten garnaalkruiende dames onder de noemer Stienestekers! Initiatiefneemsters zijn Dorine Geersens,
Paule Domingo, Christine Verstraete, Chris Bailleul, Suzy Mahieu en Annick De Pecker. Meters van deze vrouwelijke kruiersclub zijn de dames Johanna Haentjens en Ingrid Devos. De Stienestekers “trekken” het net niet,
ze “steken” het zoals zowat een eeuw geleden. Op zondag 16 september werd de vereniging na een ochtendlijke garnaaljacht officieel gesticht. Sterrenchef Stéphane Buyens bakte overheerlijke Stiene-omeletten,
en ‘s namiddags was er een gezellige braderie met modeshow.
Op dinsdag 2 oktober vond in het gemeentehuis de voorstelling plaats van het boek
Alzheimer, een ongevraagde, ongewenste,
verwenste bezoeker, geschreven door gemeentegenote Magda Borms en uitgegeven
door de uitgeverij van de cultuurbeweging
Davidsfonds. Het boek is de neerslag van
een levensverhaal rond Alzheimer in een zeer
complexe menselijke context. Schepen (en
arts) Herwig Vollon sprak een heel lovend
woord namens het gemeentebestuur, in aanwezigheid van o.a. DF-voorzitter Peter Peene
(midden), DF-Koksijde-voorzitter Paul Rosseel,
auteur Magda Borms (midden) en vertegenwoordigers van de DF-uitgeverij. Magda
Borms schenkt de opbrengst van de verkoop
integraal aan de Vlaamse Alzheimerliga.

De voorbije maand in woord en beeld

Het nieuwe voelaquarium in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum opende op zaterdag 6 oktober. In dit aquarium kan je de vissen (hondshaaitjes, roggen en diklipharders) aanraken met de vingertoppen! Als uiterst
nieuwsgierige beestjes zijn het wellicht vooral de roggen die dat zullen toelaten! Koksijdse prominenten
waaronder 1ste schepen Jan Loones, museumdirecteur Maja Wolny, burgemeester Marc Vanden Bussche en
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe namen onbevreesd de proef op de som. Dit derde aquarium werd
gerealiseerd met steun van het Europese AS4-fonds.
Op dinsdag 9 oktober werd de nieuwe
kleuterafdeling van de gemeenteschool
van Oostduinkerke in gebruik genomen. Voor het eerst konden de kleuters
en hun ouders een kijkje nemen in dit
prachtige gebouw. De voorbije weken
hadden de directeur, de kleuterjuffen,
de collega’s en de gemeentelijke diensten hun beste beentje voorgezet om
de verhuis zo vlot als mogelijk te laten
verlopen. Alleen glunderende gezichten
dus op die eerste schooldag in deze
verbluffend mooie kleuterschool. Op 9
november volgt de officiële opening!

Halloweenstoetwagens
met levende
figuranten..!
De gemeentelijke technische dienst heeft elk jaar
een stevig aandeel in het succes van de Halloweenstoet in Sint-Idesbald (dit jaar op woensdag 31
oktober). De voorbereiding van de Halloweenstoetwagens gebeurt o.l.v. Rudi Baelen, Rudi Marvellie,
Pascal Mairesse, Hubert Cuveele, Piet De Clerck en
Edwig Dolphen. Dit jaar werken ze ook met levende
figuranten, die zowel in de stoet als tussen het publiek opduiken! Bij de jongste editie worden/werden
vernieuwde stoetwagens gebruikt met griezelige
enge klanken en lichteffecten.

Musical, maar ook weer niet

While Things Can Change
David is niet de beste zanger van de wereld, maar
waagt toch zijn kans in Hollywood. Ruby zit al jaren in
de business en is inmiddels de premièrefeestjes beu.
De choreografen Koen De Preter en Maria Ibarretxe
slaan opnieuw de handen in elkaar en laten zich inspireren door een heleboel ﬁlmmusicals. Op zaterdag
10 november staan ze op de planken van c.c. CasinoKoksijde met While Things Can Change.
De jonge choreograaf en danser Koen De Preter
heeft intussen een mooi parcours afgelegd. Van bij
zijn afstuderen was meteen duidelijk dat hij een groot
talent was. Hij ging aan de slag bij grote namen uit de
hedendaagse dans, o.m. bij Raimund Hoghe en bij de
Duitse grootmeester Sasha Waltz & Guests.
In 2007 brak hij door met het schitterend duet We
dance to forget, met de Baskische Maria Ibarretxe. De
samenwerking was een schot in de roos. Deze voorstelling speelde van Kortrijk tot Montreal.
Koen maakte met haar een vervolg op deze succesvolle voorstelling: While Things Can Change. Samen
met enkele plaatselijke figuranten gaan ze op zoek
naar hun moment van glorie in deze intieme doe-hetzelfmusical. Een muzikaal verhaal vol intimistische duetten, vrolijke groepschoreografieën, ontroerende zang
en fris acteerwerk. Een lach en een traan zijn nooit ver
weg in deze voorstelling vol fantasie en absurdisme.

While Things Can Change op zaterdag 10 november
om 20 u. Tickets 12 / 10,50 / 9 euro te bestellen op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Vier figuranten gezocht!

C.c. CasinoKoksijde zoekt vier figuranten (een jonge
vrouw en een jonge man, een dame en een heer)
die willen meespelen in deze vrolijke doe-het-zelfmusical. Iedereen met enige podiumervaring (= je
vindt het fijn om op een podium te staan met een
publiek voor je neus) en een warm hart voor dans is
van harte welkom. Op vrijdagavond is er een
repetitie met Koen en Maria en op zaterdag sta je
al op de planken. Geïnteresseerd?
Mail naar sylvie.vereecken@koksijde.be.

Wannes Capelle, ofwel Het Zesde Metaal

Songs boetseren in ‘t West-Vlaams
Wannes Cappelle speelt op zaterdag 24 november in
c.c. CasinoKoksijde. Wannes bracht als Het Zesde Metaal onlangs z’n tweede cd Ploegsteert uit. “Hier spreekt
een hoogst gevoelig man die met grote ogen naar de
wereld kijkt, en daar het zijne bij denkt, en toch zo snijdend herkenbaar dat het pijn doet”, aldus De Morgen.
Wannes Cappelle maakt muziek, maar is ook een performer op het podium, zelfs danser. Hij trok ’s avonds
op met Kristien Hemmerechts. Naast het Zesde Metaal
startte hij met Dries Helsen ook nog een nieuwe groep,
en bracht met de Hollandse Roosbeef ook al twee
cd’s uit. En daarnaast schrijft hij ook nog mee aan
een fictiereeks voor televisie. Al die activiteiten staan
garant voor een overvolle agenda.
Wannes Cappelle: “Ja, het is teveel. Maar ik kan
moeilijk plannen. Wanneer ik vooruitkijk in mijn agenda,
denk ik altijd dat het wel zal lukken. Als kind had ik ook
al te veel hobby’s. Mijn moeder zei me al dat ik moest
kiezen. Maar daar heb ik nog altijd moeite mee.”
De vergelijking met Willem Vermandere valt dikwijls omwille van het West-Vlaams dialect en het verhalende
aspect van de muziek. Cappelle bedient zich echter
van een eigen idioom en lekker weerbarstige outro’s. Al
zijn beide heren wel grote fan van elkaars muziek.

In het lied Ploegsteert brengt Wannes Cappelle een
ode aan wielrenner Frank Vandenbroucke. “Ik kende
hem niet persoonlijk, ben ook geen fan. Ik heb wel z’n
biografie gelezen. Dat is bijna een Grieks drama. Ik
vond het een interessante oefening om een portretlied te maken. En het was eens een nummer dat niet
over mezelf gaat.”
Mis dit wondermooi concert niet! Het Zesde Metaal
op zaterdag 24 november om 20 u. Tickets 12 / 10,50 /
9 euro op www.casinokoksijde.be of T op 058 53 29 99.

Daguitstap Rochester en Londen
De volgende daguitstap van de dienst Toerisme gaat op dinsdag 18 december naar de sporen van
Charles Dickens in Rochester en naar de drukke kerstsfeer in Londen.
De bus vertrekt om 8 u. op de parking bij de OLV-ter-Duinenkerk in de Van Buggenhoutlaan in Koksijde-Bad.
Met de shuttle naar Dover en aankomst in Rochester om 10.30 u., lokale tijd. In Rochester wordt de 200ste
verjaardag van Charles Dickens gevierd. Hij was de schrijver van vele ontroerende kerstverhalen. Er zijn veel
gezellige restaurantjes en leuke winkeltjes. Vrij middagmaal.
Om 13 u. vertrek naar Londen om er te genieten van de Engelse kerstsfeer in deze wereldstad. Vertrek uit
Londen om 17.30 u. en thuiskomst rond 23.15 u.
Prijs per persoon: 43 euro (busreis, shuttle, gids en drinkgeld). Programma onder voorbehoud.
Een geldige identiteitskaart, ook voor kinderen, is verplicht. Hetzelfde geldt voor een internationale reispas
voor niet-Belgen. Zonder kan u Engeland niet in! De controle maakt geen uitzonderingen.
Info en inschrijven vanaf 5 november bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
erika.leuridan@koksijde.be.

Woensdag 14 en donderdag 15 november

Tweedaags seniorenfeest!
Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse
seniorenfeest van het Sociaal Huis plaats op woensdag
14 november en donderdag 15 november in c.c. CasinoKoksijde. Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden, in presentatie van Johan Bouttery.
Het feest begint om 14 u. (deuren open om 13 u.) en
eindigt om 20 u.
- 14 u., opening door voorzitter Greta Suber-Delie van
het Sociaal Huis en door burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche
- 14.15 u., ambiance en dans met live Orkest Johnny
Clarysse en gastzangeres Corina
- 16.15 u., optreden van Lisa Del Bo
- 17.30 u., warm avondmaal (waterzooi) met muzikale
omlijsting van Luc Acke
- 18.30 u., optreden van het personeel Talent van eigen bodem
- 19.00 u., dans en muziek met orgelist Luc Acke

Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn op het feest welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in
de bevolkingsregisters van de gemeente Koksijde en woonachtig te zijn in Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke
of Wulpen.
Deelname in de kosten: 10 euro per persoon. Vanaf 29 oktober zijn kaarten uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34 in Koksijde, nabij het Marktplein) en aan de balie van
de dienst Toerisme (gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde).
---------------------------------------------------------- INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------------------Gelieve met deze strook in te schrijven tegen uiterlijk 12 november.
Maximum 2 kaarten per strookje.
Naam en voornaam:
1..................................................

geboortedatum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

geboortedatum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................................................................
Verklaart te wonen op vermeld adres en wenst in te schrijven voor
❏ woensdag 14 november of voor ❏ donderdag 15 november, en betaalt ……………… x 10 euro.

Folkloristische Sint-Maartensstoet
Op zaterdag 10 november vindt in Koksijde-dorp de 47ste jaarlijkse
folkloristische Sint-Maartensstoet plaats. De kinderen komen weer
massaal met hun uitgeholde bieten waarin brandende kaarsen
grillige en grijnzende vormen op straten en gevels toveren. Er zijn
lekkere Sint-Maartenskoeken en het vuur zal hoog oplaaien rond de
brandstapel van Pietje Pek. Een feeërieke gebeurtenis waar droom
en kinderlijke blijheid in verweven zijn.

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

Van 9 tot 14 u. liggen er gratis bieten ter beschikking en is er tijd om de
bieten te versieren op het Sint Pietersplein en in zaal ‘t Oud Schooltje.
Daar begint om 14 u. ook een kindernamiddag met papa Chico.
De sint komt om 18 u. aan in de Kerkstraat bij zaal ‘t Oud Schooltje.
Eerst worden de uitgeholde bieten gekeurd met prijzen voor de 10
mooiste. Ook de 10 mooist gekleurde tekeningen kunnen een prijs
winnen (tekeningen worden via de scholen verdeeld).
De stoet vertrekt om 18 u. met o.m. volgende groepen: de gemeentelijke harmonie, de wagen Sint-Maarten, Sint-Maarten te paard en Zwarte Pieten met fakkels, de wagen met
Pietje-Pek, de Berrewulf en een reusachtige Sint-Maartenskoek, de Koksijdse kinderen met uitgeholde biet
en kaarsen. Start in de Kerkstraat, korte wandeling door de straten, via Kerkstraat naar zaal ’t Oud Schooltje.
Daar wordt Pietje Pek op de brandstapel verbrand. De ommegang wordt besloten met de uitdeling van
Sint-Maartenskoeken in de zaal, waar ook de prijsuitreiking plaatsvindt van de mooist uitgesneden bieten.
Org.: feestcomité Koksijde-dorp in samenwerking met de dienst Toerisme.

23ste hobbyfestival
Gouden Handen
Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert op zaterdag 10 en zondag
11 november in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde de 23ste editie van het
jaarlijks hobbyfestival Gouden Handen. De standplaatsen zijn gratis. Een 50tal deelnemers demonstreren er hun hobby en stellen hun gemaakte werkjes
voor. Het festival vindt plaats op zaterdag van 14 tot 18 u., en op zondag van
10 tot 17 u. Gratis toegang!
Info en inschrijvingen: Pierre Rottiers, Fazantenparkstraat 5,
T 0486 40 29 28 na 18 u.

Sinterklaas en Zwarte Piet
voor kinderen en senioren!
Op initiatief van de seniorenadviesraad en in het kader van het project Samen Sterk, komen Sinterklaas en Zwarte Piet op woensdag 5 december om
14.30 u. op bezoek in de gemeenschapszaal De Brug van het Sociaal Huis, Ter
Duinenlaan 34 in Koksijde.
Zijn van harte welkom:
- alle senioren van heel de gemeente met hun klein- of achterkleinkinderen
tot 7 jaar
- elke vrijwilliger van het project Samen Sterk
- iedereen die graag sociaal contact wil maken of die interesse betoont om
zich in te zetten als vrijwilliger voor de projecten van het Sociaal Huis
Onder de noemer Zie ginds komt de stoomboot, wordt het een gezellige namiddag voor groot en klein met koffie, versnaperingen en animatie!
Gratis toegang, inschrijven tot uiterlijk 16 november is nodig bij seniorenconsulent Katleen Calcoen,
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10.
Duidelijk het aantal volwassenen en het aantal kinderen vermelden.

Agenda NOVEMBER
Markt
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, Koninklijke West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Wulpen, aanlegsteiger Florizoonebrug
Elektrobootje Koksijde01 - tot 15/11
Info: Wielrijdersrust Het Dorstige hart
T 0474 40 99 69

01 donderdag
Halloween Spookhuizen 10-18 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein en parking
Kerkepannezaal
Info: dienst Toerisme

02 vrijdag
Halloween Spookhuizen 10-18 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein en parking
Kerkepannezaal
Info: dienst Toerisme
Sint-Hubertusviering met wijding
van huisdieren en paarden 10 u.

Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan
Info: dienst Toerisme

03 zaterdag
Halloween Spookhuizen 10-22 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein en parking
Kerkepannezaal
Info: dienst Toerisme
Sycod Cup

Oostduinkerke-Bad, strand, SYCOD
Internationale zeilwedstrijd, parcours tussen
Windekind en St André
beachmaster@sycod.be

Gratis geleide wandeling
‘natuurlijke winterjas’ 14 u.

Infoavonden ‘pak een stoel en zet je bij’
Koksijde-Dorp, Zaal Ligerius, Zeelaan,
19.30-21.30u.
05/11/2012: eindeloopbaan en brugpensioen
03/12/2012: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
04/02/2013: je loon en je loonfiche
04/03/2013: jobstudenten en schoolverlaters
Org.: ACV Koksijde, Lena Devacht
Vooraf inschrijven via pdebaenst@acvcsc.be of via T 0476 95 90 11

The Mill XXL 16u.-04u.

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Jeugddienst - kaarten
c.c.CasinoKoksijde

Halloweenspektakel 19 u.

Sint-Idesbald, Zeedijk centrum
Dit is een groots spektakel, vuurstoet met
vehikels, met acts die zorgen voor tal van
verrassingen. Een hevige show op een bedje
van magische klanken. Percussie met vuur
en water zorgen voor een ruime afwisseling.
Dit alles wordt afgesloten met een
spetterend vuurwerk.
Info: dienst Toerisme

‘Even de tijd stilzetten en genieten’
20 u.
Koksijde-Bad, Normandie
Feestmaal: € 45/50/55
Info en org: Davidsfonds Koksijde,
erik_devos@base.be

Raymond van het Groenenwoud –
Memoires van een balmuzikant 20u.

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

Dimitri Baeteman nodigt uit –
Muzikale reis voor hobotrio 11 u.

Opening kleuterafdeling 18 u.
Oostduinkerke-Dorp, gemeentelijke
Basisschool Oostduinkerke
Info: Comop

07 woensdag

10 zaterdag

Federatiequiz over 5 onderwerpen

Hobbyfestival ‘Gouden handen’

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde

14.30 u.
Org: Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde, Roger Claes, T 058 51 03 93,
www.vlas.koksijde.be

De andere film ‘Under the
Hawthorn tree’ 20 u.

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

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.

Mis voor de overleden leden met
koorzang en poëtische teksten 11 u.

KSIJD
WWW.KO DER
KALEN

Koksijde-Bad, gemeentehuis Koksijde

09 vrijdag

08 donderdag

ALLE
ITEN
ACTIVITE
OP E.BE/

Feestprogramma n.a.v. 75 jaar
Davidsfonds Koksijde 18 u.

04 zondag

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

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

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 Verstraete, Gino
Verberckmoes, Martine Vyvey

Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan
Nadien broodjesmaaltijd voor de leden in
de Kerkepannezaal, Org. Vl@s - Vlaamse
Actieve Senioren - Koksijde
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

Facts and fiction. Waar krijgen we
kanker van?
Lezing door Prof. Dr. Rik Schots,
UZ Brussel 14.30 u.

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

14-18 u.
Zie Tij-dingen blz 36
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst toerisme

Sint-Maartenstoet 18 u.

Zie Tij-dingen blz 36
Koksijde-dorp
Info: dienst Toerisme

Koen De Preter & Maria Ibarettxe While Things can change 20 u.

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

11 zondag
11-novemberviering

Zie Tij-dingen blz 6
Oostduinkerke
Info: dienst Toerisme Koksijde

Hobbyfestival ‘Gouden handen’
10-17 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide vrouwenwandeling
in de Noordduinen en in het park
van het Abdijmuseum Ten Duinen
1138: een boeiend verhaal over
kruidenvrouwen, zeemeerminnen
en zeegodinnen… 14 u.
Koksijde-Bad, J. van Buggenhoutlaan t.h.v
de Zuid-Abdijmolen
Info: dienst Toerisme

13 dinsdag
Wereldcongres

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen

14 woensdag
Brood en spelen 11.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Deelname: € 15 voor apero, buffet en koffie
met gebak. Volksspelen
Reknr. Be31 4764 3255 8155
Info en org.: vl@s - Vlaamse Actieve senioren
- Oostduinkerke,
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20
Film ‘Tyrannosaur’ 20 u.

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

15 donderdag
Finissage ‘Zeeschatten in NAVIGO’

Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO
Rondleiding om 19 uur, glaasje aangeboden
door het museum en elke aanwezige krijgt
een souvenir. Inschrijven via balie T 058 51 24 68
of via info@navigomuseum.be

16 vrijdag
Voordracht over ‘Buthan Koninkrijk
in de Himalaya’ 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
En fototentoonstelling ‘de maat van geluk’
door Nand Fiems
Toegang 10 euro, opbrengst o.a. voor het
project “Licht in het Duister-Rwanda”.
Info: Rotary Nieuwpoort-Westhoek

‘De Martha’s hernemen
Vesche vis en nieuwe liefde 20.30 u.

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,
reservatie@hetbedrijf.be

17 zaterdag
Humor, Guga, Maestroloog uitverkocht 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: c.c. casinokoksijde

De Martha’s hernemen
Vesche vis en nieuwe liefde 20.30 u.

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,
reservatie@hetbedrijf.be

18 zondag

22 donderdag

Sint-Hubertus Club Westhoekruiters

Discussienamiddag ‘Is er toekomst
voor Europa?’ 14.30 u.

Oostduinkerke-Dorp

10 u. - Mis in de Sint-Niklaaskerk
10.45 u. - Zegening van paarden en hun
ruiters, van honden en hun baasjes
11.15 u. - Sint Hubertusoptocht aangevoerd
door Jachthoornblazers te paard
12.15 u. - Sint Hubertusrit langs strand en
duinen
13.30 u. - Sint Hubertusdrink en eetfestijn in
manege Ter Duinen

TE DEUM n.a.v feest van de
Dynastie 10.30 u.
Zie Tij-dingen blz 6
Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Info: dienst Toerisme Koksijde

1ste Kunstendag

Koksijde
Info: dienst Toerisme Koksijde

Gratis geleide duinenwandeling
kom meer te weten over wat we
kunnen doen voor onze gevederde
vrienden in de barre winterperiode
14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Info: dienst Toerisme

4hoog – Wanikan (3+) 15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Woordeloze fantasie voor kleuters
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde
De Martha’s hernemen
Vesche vis en nieuwe liefde 17 u.

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,
reservatie@hetbedrijf.be

21 woensdag
Eucharistieviering, gevolgd door
receptie in de Witte Burg 10 u.

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Deelname: € 4 p.p.
Org.: SOW, senioren Oostduinkerke-Wulpen
Info: eric.caeyzeele@telenet.be

Bezoek aan de tentoonstelling
‘Romy Schneider’ 14.30 u.

Craemersklooster - Vrouwebroersstraat 6 te
Gent
Deelname: € 4 gids + € 4 toegang + treinreis
(individueel)
Org. Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde
Info en inschrijvingen: mevr. Jacquemyn,
T 058 51 62 33 (vóór november)

De Andere Film ‘Terraferma’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32
Ingeleid door de heer Marc Mortier
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Info en organisatie: A. Vermeylenfonds
Koksijde, T 058 51 98 65,
depicker.maurits@skynet.be

Koksijde-Dorp, hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan

Lekker en gezellig tafelen in de
Koksijdse hotelschool

Wilt u in aanwezigheid van uw favoriete
striptekenaar een avondje in de watten gelegd worden door de toekomstige groten
van ‘keuken en zaal’, reserveer vlug, beperkt
aantal plaatsen.
Uitgebreid menu, aangepaste wijnen en
leuke acties rond strips zoals o.m. tentoonstelling rond voeding in strips door Paul
Verstappen, ontmoeting met tekenaars,
exclusieve menu-kaart met tekening van de
drie reeksen, handtekeningsessie + fotomoment, gratis tombola en souvenirbag
Info en inschrijvingen via
kathy@yesartgallery.com, met naam en
aantal volwassenen, kinderen.
Overschrijven op reknr. BE13 6528 0386 3839
Art & Finance, Capucijnenlaan 34
Prijs: volwassenen: € 50, jongeren t.e.m.
15 jaar: € 25

23 vrijdag
Claribel Clarinet Choir o.l.v. Guido
Six
Six O’Clock Jazz Band o.l.v. Jef Six

20 u.
Claribel Clarinet Choir bestaat uit professionele en amateurmusici van het Oostends
conservatorium, die allen klarinet spelen.
Het orkest heeft een sterke internationale
reputatie en concerteerde op vele festivals
in binnen- en buitenland. Het was verschillende malen te gast op de TMEA-conventie
in San Antonio (USA), het grootste muziekcongres ter wereld.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Toegang: € 10, VVK: € 8
Info en org.: Davidsfonds Oostduinkerke en
Wulpen, Paul Depondt,
depondt.paul@gmail.com, T 058 51 49 20

24 zaterdag
Internationale cyclo-cross wereldbeker
Koksijde
Info: dienst Toerisme

Muziek, Het zesde metaal Ploegsteert 20 u.

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

25 zondag
Ontbijt voor iedereen met bezoek
van de Sint 8.30-10.30 u.

Tentoonstellingen

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Leden Gezinsbond: € 2,5, niet-leden: € 6,
kinderen tot 12 jaar gratis.
Inschrijvingen Danny Desmet, liefjeslaan 11,
Koksijde, T 058 51 67 26
Info: Gezinsbond Koksijde,
gerdavandensteen@telenet.be

Op zondag in gesprek met…
Voordracht over ‘Kritisch denken
bij volwassenen 11 u.

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

ZEESCHATTEN. Vinden. Veroveren.
Verliezen.
Info: NAVIGO

Koksijde-Bad, nieuw lokaal VOC-Westhoek,
zaal De Burg (sociaal huis), Ter Duinenlaan 32
Spreker: Prof. Dr. Johan Braeckman - UG
Org.: VOC Westhoek, Bob Rossel
Info: Marc Van Muylem, Coosemanslaan 2
GV 01 - T 058 51 90 94, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be

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

Schatten van de Duinenabdij
Info: Abdijmuseum ten Duinen 1138

26 maandag

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

Causerie ‘samenleven na 55 plus,
een verhaal dat nooit eindigt’ 14 u.

Info: dienst Toerisme

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Door prof. Alfons Vansteenwegen
Organisatie: Neos Koksijde
Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeanine Nowe,
T 058 51 33 01, ederynck35@hotmail.com

28 woensdag

Expo Chantal Borremans, schilderkunst en terracotta

16-25/11
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan

Expo Azim Hamayunmohd, schilderkunst

Voetbalkwis, KVV Coxyde 20 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info: supportersclubkvvc@hotmail.com
Meer info: Gilles: T 0472 68 67 67, Pieter:
T 0473 85 34 36, Dries: T 0474 49 30 69

Muziek, Kristen Cornwell 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde

Info: kapsalon Livieno

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

Info: dienst Cultuur

Bloedafname Rode Kruis 17-20 u.

30 vrijdag

Tentoonstelling Raymond Smessaert, keramiek en brons, Veurne

Tentoonstelling Kriebelbeestjes

Getij-Dingen 2012

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56

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 sedert de
oprichting ervan
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

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

17/03-10/11
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald,
strand

29 donderdag

30 jaar Paul Delvauxmuseum

November
Open elke dag uitgezonderd zondag of
maandag
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan

Info: dienst Toerisme

Film ‘The Angels’ share’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

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

29/09-25/11
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor,
Astridplein 6, galerie Welnis

15/11/2012-09/01/2013
Sint-Idesbald, YESARTGALLERY, Strandlaan
239c

Expo ‘Framed Objects’ Alwyn
Vyvey en Kenny Cotman
(fotografie en hedendaagse
sculpturen)

Groepstentoonstelling met o.a.
Maria Paz Araya (Chili), Arthur
Ameel (B), Jorge Castro Gomez
(B/SP), Marc Barendse (NL),
Jean-Pierre Félix (B), Pol Declercq (B), Jan Bosschaert (B),
Johan Herman (B), ….

Info: dienst Toerisme

16-24/11
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Fototentoonstelling Rotary Nieuwpoort-Westhoek

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

UURROOSTER

09u15
10u15
11u30
13u30

NIEUWELINGEN
Wereldbeker UCI JUNIORES
Wereldbeker UCI U23
Wereldbeker UCI DAMES

15u00 Wereldbeker UCI
Elite Heren
VLAAMSE DUINENCROSS
TOEGANG
Toegang: 15 euro
Voorverkoop: 13 euro
Kinderen tot 12 jaar gratis
Inwoners en
2de verblijvers: zie pagina 26

INLICHTINGEN
www.veloclubkoksijde.be
VOORVERKOOPPUNTEN
Toerismekantoren Koksijde
Sportdienst Koksijde

KBC presenteert:

Vlaamse Duinencross
Koksijde
Zaterdag 24 november 2012

