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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 we u door met de 
gewenste dienst.

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

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie 
Lander Van Hove

Eindredactie: 
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Hoofdredactie: 
Jan Huyghe
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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 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot 
eind 2013”

Getijden november
dag hoogwater laagwater

vr 1 11.09 en 23.32 05.33 en 17.59
za 2 11.48 06.18 en 18.41
zo 3 00.11 en 12.26 07.00 en 19.23
ma 4 00.49 en 13.06 07.42 en 20.05
di 5 01.29 en 13.47 08.25 en 20.48
wo 6 02.10 en 14.30 09.08 en 21.31
do 7 02.54 en 15.16 09.53 en 22.16
vr 8 03.40 en 16.05 10.40 en 23.04
za 9 04.32 en 17.05 11.32 en 23.58
zo 10 05.40 en 18.22 12.32
ma 11 06.58 en 19.37 01.00 en 13.36
di 12 08.10 en 20.50 02.06 en 14.46
wo 13 09.19 en 22.00 03.24 en 16.10
do 14 10.22 en 22.59 04.50 en 17.16
vr 15 11.14 en 23.45 05.45 en 18.06
za 16 11.58 06.29 en 18.48
zo 17 00.26 en 12.39 07.09 en 19.28
ma 18 01.05 en 13.18 07.47 en 20.06
di 19 01.43 en 13.57 08.24 en 20.42
wo 20 02.20 en 14.35 09.00 en 21.15
do 21 02.56 en 15.11 09.34 en 21.45
vr 22 03.28 en 15.43 10.06 en 22.13
za 23 03.57 en 16.16 10.37 en 22.44
zo 24 04.30 en 16.56 11.17 en 23.28
ma 25 05.13 en 17.53 12.17
di 26 06.24 en 19.09 00.37 en 13.25
wo 27 07.40 en 20.16 01.47 en 14.26
do 28 08.43 en 21.17 02.50 en 15.25
vr 29 09.40 en 22.11 03.51 en 16.25
za 30 10.32 en 23.00 04.53 en 17.22

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Ken je dit beeld?
De aflevering oktober van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen door Jean-
Pierre Dannau uit Koksijde. De foto in 
vorig nummer toont een fragment uit het 
beeld Haasje over van Jan Dieusaert in de 
Jordaensstraat in Koksijde-Bad. Er waren 9 
geldige inzendingen waarvan 6 correct. 
Onder die inzenders gokte Jean-Pierre 19 
en benadert aldus het dichtst het aantal 9.

De nieuwe opgave. Uit welk beeld komt 
bijgaand detail? (Precies omschrijven: 
straat, plein, enz.). Antwoorden uiterlijk 
11 november via kenjeditbeeld@koksijde.
be, of via post naar Gemeentehuis, Ken je 
dit beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. 
Slechts één inzending per persoon. 

Schiftingsvraag: hoeveel geldige 
inzendingen zal de redactie ontvangen? 
Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of 
GSM-nr. Veel succes! 
Mooie prijs voor wie wint!

DOE MEE
EN WIN



11Vrijetijdsparticipatie
Mensen die het niet breed hebben 
vinden moeilijk de weg naar het 
gemeenschapsleven op het vlak 
van cultuurtoerisme, sport en jeugd. 
Het gemeentebestuur wil daar iets 
aan doen, in samenwerking met de 
Vlaamse overheid. Samen op weg 
voor sociale vrijetijdsparticipatie.

Openbare werken
De gemeenteraad keurde het 
ontwerp voor nieuwe projecten 
goed: de herinrichting van het 
Hegerplein, de omgevingswerken 
bij het clubhuis van Koksijde 
Golf ter Hille. De restauratie van 
het stranddienstencentrum en 
bouw nieuw openluchtzwembad 
op de Oostduinkerkse Zeedijk is 
begonnen…

Seniorenfeest
Op woensdag 20 en donderdag 
21 november vindt in c.c. 
CasinoKoksijde het grote jaarlijkse 
Seniorenfeest van het Sociaal Huis 
plaats voor alle dames vanaf 55 en 
heren vanaf 60 jaar.Op de affiche 
niemand minder dan topster 
Connie Neefs en moppentapper 
Hugo Symons! Schrijf in! Doe het nu!

Jong geweld…
In onze reeks Gemeentelijke 
adviesorganen geven we 
deze maand het woord aan 
Karel Ghysel, voorzitter van de 
Koksijdse jeugdraad. Zijn doel: 
van de jeugdraad weer een fris 
inspraakorgaan voor de Koksijdse 
kinderen en jongeren maken!
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Nieuw type reispaspoorten en
elektronische verblijftitels inwoners

Nieuwe voorlopige rijbewijzen
nu ook in bankkaartformaat

Op 23 oktober is de dienst Burgerzaken gestart met de afgifte van biometrische reispaspoorten aan Belgen 
en elektronische verblijftitels voor vreemdelingen afkomstig uit een niet-EU land met biometrische gegevens. 
Tegen eind januari 2014 moet elke Belgische gemeente deze documenten aan zijn inwoners afleveren.

Op 8 april 2013 startte het gemeentebestuur met de afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel. Vanaf 
1 oktober worden thans ook alle voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Dit is het gevolg 
van een Europese richtlijn die de lidstaten van de Europese Unie verplicht om een nieuw rijbewijs uit te 
vaardigen en te verdelen.

Op de dienst Burgerzaken zal naast een recente pasfoto en 
handtekening, ook gevraagd worden om vingerafdrukken 
af te nemen. In principe neemt men de afdruk van 
beide wijsvingers. De pasfoto zal gescand worden en de 
handtekening plaatst u digitaal op een penpad. Deze 
biometrische gegevens worden opgeslagen op een 
contactloze RFID chip.
De foto voor de elektronische verblijfstitel en het biometrisch 
reispaspoort moet voldoen aan de ICAO normen 
(International Civil Aviation Organisation). Voor een 
reispaspoort moet deze foto in kleur zijn, voor een verblijfstitel 
kan dit ook in zwart-wit. Een kwalitatief hoogstaande foto van 
een fotograaf is aangewezen.
De geldigheidsduur en kostprijs blijven gelijk. Een reispas is 
geldig voor 5 jaar en kost 86 euro voor meerderjarigen, 41 
euro voor minderjarigen. Ook de kostprijs voor verblijftitels 
blijft 20 euro. Elke aanvraag moet strikt persoonlijk gebeuren.
Bestaande geldige reispaspoorten en verblijftitels moeten niet 
omgewisseld worden.
Info: dienst Burgerzaken, T 058 53 34 32, bevolking@koksijde.be

Het nieuwe voorlopige rijbewijs “bankkaartmodel” kost 25 euro, 
evenveel als een definitief rijbewijs. De foto en handtekening 
worden uit een databank voor elektronische identiteitskaarten 
opgeladen voor zover deze uiteraard nog gelijkend zijn. Een 
pasfoto is dus enkel nodig als de foto op uw elektronische 
identiteitskaart niet langer gelijkend of verouderd is.
Zowel het rijbewijs als het voorlopig rijbewijs bevat geen 
elektronische chip. In tegenstelling tot het vorige model gebeurt 
de productie niet door het gemeentebestuur, maar door de 
firma Zetes die ook de elektronische identiteitskaarten maakt. 
Tussen de datum van de aanvraag van een nieuw rijbewijs en 
de levering verlopen maximaal 5 werkdagen.
Info: www.mobilit.belgium.be/nl/ - rubriek wegverkeer – 
rijbewijzen

Het toestel om het nieuw type reispaspoorten aan te 
maken.

Verlenging namiddagmarkt in Oostduinkerke-Dorp
De streekproductenmarkt, sinds april georganiseerd op de parking achter het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-
Dorp, zal voortaan het jaar rond plaatsvinden. Voortaan dus elke vrijdag van 13 tot 17 u. ook van oktober 
tot eind december, en vanaf 2014 voor onbepaalde tijd van 1 januari tot 31 december. Dit besluit werd 
eenparig genomen tijdens de gemeenteraadszitting van 23 september.



De burgemeester aan het woord
Op amper 30 km van de grens ligt in het Noord-Franse Gravelines (Grevelingen) de op één na grootste 
kerncentrale ter wereld. Dit kernpark telt zes reactoren, produceert jaarlijks 38.000 GWh en zorgt daarmee 
voor 8,1% van het totale Franse energieverbruik. In de Westhoek en aan de Westkust vragen de mensen zich 
vaak (terecht) af of deze dichtbije nucleaire zone hen al dan niet zorgen moet baren. We hadden daarover 
een gesprek met burgemeester Marc Vanden Bussche.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wat betreft de kerncentrale in 
Gravelines zijn er geen signalen die tot ongerustheid kunnen leiden.”

Het kernpark van Gravelines ligt 42 km van 
centrum Koksijde en valt hiermee buiten 
de veiligheidszone die in België rond 
kerncentrales aangehouden wordt.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het 
item werd behandeld in onze veiligheidscel 
en leeft bij de bevolking. Gravelines heeft 
de stresstest die door de Franse overheid 
werd opgelegd met succes doorstaan. De 
mensen hoeven dus niet bezorgd te zijn, er 
zijn geen signalen die ons ongerust kunnen 
maken. Maar we blijven alert en willen op 
alles voorbereid zijn. Koksijde ligt niet binnen 
de gevarenzone, maar toch dichtbij. Daarom 
is er regelmatig overleg met onze Franse 
collega’s in de CLI, de Commission Locale 
d’Information. Korpschef Nicholas Paelinck 
van de Politie Westkust, veiligheidscoördinator 
Hanne Declerck en preventieadviseur Stefanie 
Weerbrouck wonen de vergaderingen van de 
CLI bij, een 4-tal keer per jaar.”
Op deze bijeenkomsten zijn heel wat partners 
aanwezig: mensen van de kerncentrale zelf, lokale 
en nationale beleidsverantwoordelijken, dokters, 
apothekers, actiegroepen, politie, brandweer,…. 
Onderzoek, metingen, infrastructuurwerken, 
preventiemaatregelen enz. worden er toegelicht.
In eigen land bestaat er een nationaal en een 
provinciaal nucleair noodplan om nucleaire 
incidenten op te vangen. Deze plannen bevatten 
o.a. afspraken rond coördinatie, communicatie naar 
en bescherming van de bevolking, taken van de 
hulpdiensten… Bovendien is er een afzonderlijke 
overeenkomst tussen de West-Vlaamse gouverneur 
en de prefect van de regio Nord-Pas-de-Calais over 
wederzijdse hulpverlening.

Jodiumpillen
Het innemen van jodiumpillen wordt vaak als 
wondermiddel voorgesteld maar beschermt 
slechts in beperkte mate. De schildklier neemt de 
jodium in de pillen op, raakt daardoor in die mate 
verzadigd dat de klier geen radioactieve jodium 
meer kan opnemen. De pillen helpen niet tegen de 
radioactieve straling of andere stoffen die gelost 
worden. Kinderen en zwangere vrouwen hebben baat 
bij de inname, bij de meerderheid van de rest van 
de bevolking is de schildklier al verzadigd en heeft 
het innemen van pillen dus geen zin meer. Het beste 
(enige) wat men kan doen is de blootstelling aan de 
straling en schadelijke jodium vermijden door binnen 
te blijven. Preventieve inname van de tabletten heeft 
geen zin. Koksijde bestelde eveneens een beperkte 
voorraad jodiumpillen voor noodgevallen en de 
specifieke doelgroepen.

Richtlijnen voor de bevolking: schuilen in het dichtst 
gelegen gebouw, ramen en deuren sluiten, luisteren 
naar radio en TV, niet onnodig telefoneren om de 
hulpverlening niet te storen, de kinderen op school 
laten.
Info: www.crisis.ibz.be of www.nucleairrisico.be

GRUP Strandlaan
T-d: “Goed nieuws voor Sint-Idesbald en weldra ook 
voor Oostduinkerke?”
Burgemeester: “We zijn heel blij dat het GRUP 
Strandlaan door de Raad van State grotendeels 
gevolgd is. Hiermee wordt het typische karakter 
van de kleinschalige villawijken in Sint-Idesbald 
stedenbouwkundig verankerd. Ik wil zeker de schepen 
van Stedenbouw en de betrokken dienst heel erg 
bedanken voor hun inzet. Het was een zwaar dossier, 
o.m. door de selectie van de huizen, waar jaren 
in sloop. We zijn tevreden dat dit dossier nu ook 
rechtskracht krijgt. (Nvdr: zie blz. 7) Verder zijn we ook 
in blijde verwachting voor de Unesco erkenning van 
onze paardenvissers, normaal krijgen we daar begin 
december nieuws over.

T-d: “Deze maand ook nog enkele klassiekers op het 
menu?”
Burgemeester: “Ja, in november staan de senioren 
altijd centraal. Denk maar aan het tweedaagse 
seniorenfestival in het c.c.CasinoKoksijde. Altijd volzet, 
dus snel zijn is de boodschap. De seniorenwerking in 
het Sociaal Huis werpt zijn vruchten af. Er is altijd heel 
veel interesse voor de activiteiten. Het programma 
“Samen sterk” loopt als een trein. Een andere vaste 
waarde is de Koksijdse zwemweek, we zijn er trots op! 
Ons Hoge Blekkerbad blijft een topper in de Westhoek 
en het nieuwe openluchtzwembad in Oostduinkerke 
wordt een nieuwe parel aan onze kroon!”



Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Rouwregister voor overleden
ereburger Wilfried Martens

Herdenking Wapenstilstand

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 19de 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 2014 te willen 
hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren 
ongewijzigd: amper 10 euro (niet eens 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.

Gewezen premier Wilfried Martens werd op 16 maart 1991 als trouwe 
vakantieganger van onze deelgemeente Oostduinkerke en fervent 
wielertoerist in onze Westhoek de erkenning van ereburger van de 
gemeente Koksijde verleend. Dit gebeurde tijdens een academische 
zitting ter gelegenheid van de officiële opening van de Vlaams-Waalse 
week tussen de provincie Namen en Koksijde.
De gemeente opende van donderdag 10 tot vrijdag 18 oktober een 
rouwregister uit respect voor de grote staatsman die hij was, maar 
uiteraard ook omwille van zijn bijzondere band met onze gemeente. 
Wilfried Martens was een gekend gezicht in Koksijde en Oostduinkerke. 
Eigenlijk in heel Veurne-Ambacht dat hij in de zomer op z’n vele 
fietstochten doorkruiste.
Ons gemeentebestuur wenste de familie van Wilfried Martens veel 
sterkte toe bij dit heengaan.

Op maandag 11 november is het 95 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 altijd brandend actueel is.
Programma:
-  10 u., plechtige kerkelijke dienst in de Sint-

Pieterskerk in Koksijde-Dorp opgedragen voor 
de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen, 
onmiddellijk daarna bloemenhulde op de 
militaire begraafplaatsen en aan het monument 

voor de Koksijdse gesneuvelden op het 
Hegerplein

-  11.30 u., defilé voor het Sint-Pietersplein en 
receptie in de feestzaal ’t Oud Schooltje in 
Koksijde-Dorp

Wie wenst bloemen neer te leggen, kan dit mede-
delen aan Christiane Moncarey, T 058 51 29 10.

Te Deum
Het Feest van de Dynastie met Te Deum vindt 
plaats op zondag 17 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.

Op 10 oktober overleed in zijn woning in Lokeren gewezen Eerste Minister Wilfried Martens op 77-jarige 
leeftijd. Hij was een groot Belgisch staatsman die van 1979 tot 1992 premier van negen Belgische 
regeringen was. Maar hij was ook ereburger van Koksijde en daarom werd na z’n overlijden een 
rouwregister in het gemeentehuis geopend.

Overleden staatsman en Koksijds 
ereburger Wilfried Martens.



In twee arresten van 2 oktober heeft de Raad van 
State geoordeeld dat het gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Strandlaan op een rechtsgeldige 
manier tot stand is gekomen. Hiermee wordt het 
typische karakter van de kleinschalige villawijken in 
Sint-Idesbald stedenbouwkundig verankerd en wordt 
op een bindende manier vastgelegd waar nog 
grootschaliger bebouwing (meergezinswoningen, 
horeca, etc.) mogelijk is. Enkel een kleine zone voor 
appartementenvilla’s langs de Koninklijke Baan 
(tussen de Zeepannelaan en de Christiaenslaan) 
werd vernietigd. Deze percelen blijven “gewoon” 
woongebied. De Raad van State oordeelde 
dat de bestemming meergezinswoning niet 
zou overeenkomen met de bepalingen in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, die voorzien dat 
meergezinswoningen bij voorkeur dienen te worden 
gebouwd ten noorden van de Koninklijke Baan. 
Nochtans is duidelijk dat het steeds de bedoeling is 
geweest dat de percelen, palend aan de Koninklijke 

Baan, potentieel in aanmerking dienen te komen 
voor de bouw van meergezinswoningen. Dit sluit 
ook aan op de reeds jarenlang bestaande realiteit 
van meergezinswoningen langs de Koninklijke 
Baan. Het gemeentebestuur werkt daarom ook 
aan een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, waarin de betrokken bepalingen 
zullen worden genuanceerd, in die zin dat 
langsheen de beide zijden van de Koninklijke Baan 
meergezinswoningen principieel mogelijk zullen 
worden. Het principe dat meergezinswoningen bij 
voorkeur dienen te worden voorzien ten noorden van 
de Koninklijke Baan blijft evenwel behouden.
Verder bevestigde de Raad van State ook dat er 
geen problemen zijn met het voorzitterschap van de 
heer Ives Feys van de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO). Alle in de betrokken 
procedures geuite insinuaties aangaande mogelijke 
belangenvermenging in zijn hoofde zijn hiermee 
onmiddellijk ook van de baan.

Jonge Nederlandse schrijfster
situeert thriller in Oostduinkerke
Op vrijdag 25 oktober werd in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke het boek Panty 
voorgesteld. Panty is de debuutroman van de jonge Nederlandse schrijfster-
journaliste Mijke Pol (°’s Hertogenbosch, 26 j.) die sinds haar geboorte elk jaar 
een periode in Oostduinkerke verblijft. In haar boek komt Oostduinkerke rijkelijk 
aan bod. In de duinen van de familiebadplaats staat een villa: het decor voor de 
ijselijke en zeer verwarrende apotheose…

Pieter de Wilde is hoofdredacteur 
van een provinciaal tv-station 
waarvan de nieuwsredactie zes 
leden telt. Maar Pieter is op z’n 
zachtst gezegd niet geliefd bij zijn 
ondergeschikte collega’s.
Tijdens een jaarwisseling komt 
Pieter met zijn redactieteam naar 
Oostduinkerke om zijn zilveren 
jubileum als journalist te vieren. En 
daar loopt het volkomen mis. Vier 
weken later wordt in een duinpan 

in Oostduinkerke zijn lijk gevonden. Hij 
blijkt vermoord..! In een bloedstollende apotheose 
worden zowel de lezers als de redactieleden 
volkomen verrast...

Herkenbaar
Welke rol speelt Oostduinkerke in de thriller?
Mijke Pol: “In het boek wordt gesproken over een 
oude villa, verscholen in een duinpan. Een villa 
zoals je er hier zoveel ziet. Een redactielid gaat op 
bezoek in Oostduinkerke en rijdt in het dorp voorbij 
Natuurslagerij Ronny en Hairstudio Rigi. Aan zee koopt 
hij een krant bij Sandrientje, en gaat iets drinken in  
een tea-room die niet benoemd is, maar waar ik de 
Rubens voor me zag. Daarnaast worden de kustlijn en 
de brede dijk geschetst.”

Een nauwe band
Mijke Pol heeft een heel nauwe band met 
Oostduinkerke: “Het is mijn tweede thuis. Ik kom er 
jaarlijks, al van toen ik nog een baby was. Ik hou 
van het prachtige, brede strand. Ik ben dol op 
de vriendelijke mensen en geniet van het dorp 
waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Mijn moeder, 
opgegroeid in Vlaanderen, kwam hier als meisje al. 
Inmiddels ben ik (net) getrouwd en kom ik hier met 
mijn echtgenoot nog steeds. En waarschijnlijk vind 
je ons over 20 jaar ook nog hier. Een jaar zonder 
Oostduinkerke is geen goed jaar. Het was voor 
mij volkomen logisch dat Oostduinkerke in mijn 
debuutroman een rol zou krijgen. Als eerbetoon aan 
deze prachtige plek.”

Info
Panty verscheen bij Uitgeverij De Geus in Brakel-
Michelbeke. Het boek telt 290 bladzijden en kost 14,95 
euro. Het is te koop in de boekhandel in Nederland en 
Vlaanderen, en uiteraard dus ook aan onze Westkust.
Contact: Uitgeverij De Geus, Meierij 68 in 9660 Brakel-
Michelbeke, T 055 42 06 76, r.vanlitsenburg@degeus.
be of email@degeus.nl, of www.degeus.nl, www.
mijkepol.nl, www.polvanoijen.nl

Raad van State bevestigt rechtsgeldigheid RUP Strandlaan



Voorleesweek van 16 tot 24 november

Schrijfster Griet Op de Beeck:
Vele hemels boven de zevende

WAK: lezing over 
Henry Van de Velde

De bibliotheek organiseert van 16 tot 24 november 
weer de jaarlijkse Voorleesweek. Geniet samen 
met uw (klein)kinderen van een intiem en gezellig 
moment door een spannend verhaal of een tof 
sprookje voor te lezen. Voorlezen versterkt de band 
tussen ouders en kinderen en is goed voor de 

taalontwikkeling, de fantasie en de schoolprestaties.
Tijdens de Voorleesweek kan u in de bib kiezen uit 
een gevarieerd aanbod. 
Binnenkort kan u in de bibliotheek ook terecht voor 
een gratis bladwijzer met leuke boekentips.
Info: www.voorlezen.be

Deze titel is ook de naam van de debuutroman van deze Vlaamse journaliste. Zij 
beschrijft hierin het verhaal van vijf met elkaar verbonden mensen. Elk van hen worstelt 
met levensvragen over geluk, liefde en eenzaamheid. Wat dit boek zo interessant maakt 
is de indringende manier waarop Op de Beeck ons een inkijk gunt in zowel de goede als de slechte kantjes 
van haar personages. Het boek is uiteraard ook te vinden in de collectie van de bibliotheek. Gratis toegang 
tot de lezing (duur ca. een uur) maar inschrijven vòòr 13 november is verplicht: bibliotheek, Casinoplein 10.
Info: T 058 53 29 53, bibliotheek@koksijde.be.

Henry Van de Velde stopt in 1893 met schilderen om een lange carrière 
in de toegepaste kunst en de architectuur te beginnen. In zijn werk 
kunnen we een groot deel van de architectuurgeschiedenis van de 
eerste helft van de 20ste eeuw bestuderen. Hét werkinstrument voor van 
de Velde is de lijn, die de ruimte structureert. Deze lijn zien we zowel in 
zijn plastisch werk, zijn Art Nouveau-interieurs, als in zijn modernistische 
architectuur opduiken. 
Info: Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be

Sluitings-
dagen

Een nieuwe cursus iPad

Op vrijdag 1, zaterdag 
2 en maandag 11 
november is de 
bibliotheek gesloten.

Op 3 en 10 december start in de bib een nieuwe cursus over de vele 
mogelijkheden van de iPad. Hebt u vragen over downloaden uit de app 
store? Lukt het niet om foto’s te nemen? Schrijf u dan in voor deze cursus. 
Breng uw iPad mee. De cursus vindt plaats van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 
euro. Inschrijven vanaf maandag 4 november aan de balie. Om deel te 
nemen moet u lid zijn van de bib, breng dus uw identiteitskaart mee. De 
betaalautomaat aanvaardt geen biljetten hoger dan 10 euro.
Bij de redactie van dit novembernummer waren nog enkele plaatsen vrij voor de 
cursussen Excel, Word 2010, Basispc en digitale fotografie. Info in de bib.

In samenwerking met het woonzorgcentrum Dunecluze en de seniorenraad 
presenteert de bib op 18 november om 14.30 u. in WZC Dunecluze de lezing Vele 
hemels boven de zevende van schrijfster Griet Op de Beeck.

Op zaterdag 9 november geeft Damien Deceuninck (gewezen Veurnaar 
en docent kunst-exploratie) om 14 u. in de WAK een gratis lezing over 
het werk van de veelzijdige figuur Henry Van de Velde. Hij was niet alleen 
kunstenaar maar ook architect en vormgever.



Kennisdag voor professionals in NAVIGO-museum:

Westhoek en Publieksbemiddeling 2014-2018

Voor professionals is de periode 2014-2018 een grote uitdaging: organisatorisch, 
maar ook op vlak van communicatie. Een mooi programma samenstellen is één 
facet, zonder publiek gaat men echter zijn doel voorbij...
Het NAVIGO-museum wil zijn know-how in publieksbemiddeling graag met de 
sector delen.
* Voormiddag: medialuik met Hendrik Coleman van Radio 2. De provinciale en 

toeristische invalshoek wordt belicht door Luc Abbeloos (Westtoer) en Emmely 
Boudry (deskundige 100 jaar WO I).

* In de namiddag volgende publieksprojecten: 
- Patrick Gyselinck, opleidingsmanager Toerisme SYNTRA West, zal spreken over 

Battlefield Toerisme.
- De cel publiekswerking van onze gemeentelijke musea heeft het over de 

sterktes en de valkuilen bij het werken voor verschillende musea.
- Sophie Serraris van iMuseum Consultancy focust zich op werken met 

kinderen rond oorlogsthema’s in een museale context.
- Frederik De Preester, handelsreiziger in ideeën en scenograaf Koen Bovée sluiten af met een presentatie 

over de herinrichting van het museum aan de IJzertoren.
Max. 100 deelnemers, kostprijs 25 euro incl. broodjeslunch en receptie, netwerkmoment in de namiddag, 
inschrijven vóór 24 november via info@navigomuseum.be.

Op vrijdag 29 november vindt in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke een kennisdag 
plaats met als thema De Westhoek en Publieksbemiddeling 2014-2018. Doelgroep zijn: West-Vlaamse 
erfgoedverenigingen, publiekswerkers van musea, communicatiemedewerkers van openbare besturen.

Uitbaters Patrick Stragier en Irka Morlion van het Casino Hotel hebben van Tripadvisor het Certificate of 
Excellence (2013) ontvangen en rangschikken zich daarmee in de top 25 hotels van België. Ze behaalden 
een score van 4,5 op 5. Het Casino Hotel is het viersterrenhotel naast het Casino Koksijde op slechts 
100 meter van het strand. Het hotel beschikt over 40 luxueuze kamers, een ruim terras en optionele 
wellnessfaciliteiten. Het Certificate of Excellence is zeker een uitzonderlijke en waardevolle bekroning waar 
de uitbaters trots op mogen zijn.

Ereparlementslid en eerste schepen Jan Loones was op donderdag 
10 en vrijdag 11 oktober aanwezig op het internationaal congres 
“Peacemaking starting at the local level” in Donostia-San Sebastian 
in Spaans Baskenland. Op het einde van het congres voerde 
hij er het woord als Deputy Mayor van Koksijde, wat in Spaans 
Baskenland de Engelse vertaling is van afgevaardigd 1ste schepen.
Al veel jaren maakt Jan Loones deel uit van een Vlaams-Baskische 
contactgroep, ijverend voor meer rechten voor Baskenland. 
Enkele jaren geleden was hij als Vlaams parlementslid en 
advocaat, spreker op een congres in Guernika, met een bezoek 
aan gevangenen der Baskische Beweging, o.m. Ornaldo Otega 
(voorzitter van de links-nationalistische partij Herri Batasuna) in de 
gevangenis van Donostia.
Op dit breed congres, ook passend binnen de werking “mayors for 
peace”, had Jan Loones het over de lokale vertaling van het Vlaams 
beleid rond “100 jaar na de Groote Oorlog”, een modelvoorbeeld 
van een globaal uitgewerkt beleid rond vredesbewustzijn en 
belevingstoerisme.

Schepen Jan Loones in Baskenland

Onderscheiding voor Casino Hotel

Eerste schepen Jan Loones met links burgemeester Juan Karlos Izagirre 
van Donostia-San Sebastian en burgemeester Abdallah Saleh van een 
Palestijnse stad bij Ramallah.



Expo Erbij over sociale en
emotionele eenzaamheid

Workshop op 19 november

Fit in je hoofd in tien stappen

Tehuis Kompani zoekt steungezinnen

Eenzaamheid kan iedereen overkomen, ongeacht leeftijd, sociaal-
economische achtergrond, opleiding, … . 
Helaas leeft het beeld van “de eenzame mens als een teruggetrokken 
zonderling” nog te veel in de samenleving. Onderzoek toont aan dat maar 
liefst 28% van de Belgen zich eerder tot zeer sterk sociaal eenzaam voelt. Liefst 
1 op 5 Belgen voelt zich emotioneel eenzaam.
De expo Erbij kadert in een campagne van de Bond Zonder Naam. De 
tentoonstelling vertelt genuanceerde verhalen over vereenzaming bij 
bekende en minder bekende mensen. 
Naast de tentoonstelling is er ook de webstek www.erbij.be waar bezoekers 
tools vinden om eenzaamheid bij zichzelf en bij anderen te herkennen. Er 
worden tips gegeven om snel en gemakkelijk anderen een beetje aandacht 
te geven. De site bevat ook veel getuigenissen van bekende en minder 
bekende Vlamingen. De verhalen kunnen gedeeld worden op Facebook en 
Twitter. Zo wordt het thema bespreekbaar gemaakt.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Fit in je hoofd, goed in je vel is een methodiek waarbij je aan de hand van tien eenvoudige stappen aan 
de slag kan gaan met je eigen geestelijke gezondheid. De workshop richt zich tot alle 16-plussers die 
hun geestelijke gezondheid willen verbeteren. De tips zijn geen toverformules, maar wel middelen die een 
houvast bieden en je vooruithelpen naar een gezonder en gelukkiger leven.
Aanvang 19 u., duur ca. 1,5 uur. Vooraf inschrijven nodig, het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis, Zeelaan 303 of via T 058 53 30 30 of communicatie@koksijde.be.

Sommige toevertrouwde kinderen kunnen, 
om uiteenlopende redenen, weinig of niet 
terugvallen op hun natuurlijk milieu. Voor hen 
is het echter ook belangrijk iemand te hebben 
buiten Kompani waar ze naartoe kunnen voor 
bezoek, weekends, vakanties, enz. Frequentie 
en type contact is te bepalen in overleg met 
alle betrokken partijen.
Wenst u meer uitleg neem dan vrijblijvend 
contact met Kompani vzw, T 058 52 08 15, info@
kompani.be (vragen naar gezinsbegeleidster, 
pedagogisch coördinator of directeur).

Van vrijdag 15 tot woensdag 20 november loopt in het gemeentehuis de 
tentoonstelling Erbij. Deze tentoonstelling handelt over sociale en emotionele 
eenzaamheid. Ons gemeentebestuur en het Sociaal Huis willen deze 
problematiek uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken.

Op dinsdag 19 november vindt in zaal De Brug in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, Koksijde) de gratis 
workshop plaats: Fit in je hoofd in tien stappen.

Als erkend begeleidingstehuis staat het tehuis Kompani vzw (Guldenzandstraat 43a in Oostduinkerke) in 
voor de opvang van 15 kinderen tussen de 2,5 en 18 jaar. Binnen deze organisatie is Kompani op zoek 
naar vrijwilligers die zich als “steungezinnen” willen inzetten.



Gemeente, Sociaal Huis en partners
samen voor sociale vrijetijdsparticipatie
Op dinsdag 24 september vond in het gemeentehuis de officiële ondertekening plaats van de 
Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 Gemeente Koksijde. Deze nota is een overeenkomst onder 
diverse partners om Koksijdse kansarmen en personen in armoede te stimuleren tot een hogere deelname 
aan allerhande vrijetijdsactiviteiten.

De gemeente Koksijde biedt al vele jaren een indruk-
wekkend cultuur-, sport- en jeugdprogramma aan. 
De lokale vrijetijdssector verleidt echter weinig 
mensen in armoede. De participatiedrempels 
zijn hoog. De Vlaamse overheid moedigt daarom 
gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch 
beleid uit te bouwen voor mensen die het niet 
breed hebben. Daarom zet de Vlaamse overheid 
via het Participatiedecreet bewust in op de creatie 
van lokale netwerken. Die krijgen als opdracht de 
deelnamedrempels voor personen in armoede op het 
vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport weg te werken.
Om dit te realiseren biedt de Vlaamse overheid 
via het Participatiedecreet subsidies aan. Een 
gemeente die zo’n toelage wil moet bij de 
Vlaamse administratie wel een Afsprakennota 
Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 indienen. De gemeente 
Koksijde heeft dat dus gedaan. De betrokken nota werd 
samengesteld door afdelingshoofd Cultuur en Jeugd/
cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun van de 
gemeente, en door diensthoofd Algemeen Welzijnswerk 
Sociaal Huis Sieglinde Dewaele van het Sociaal Huis.

Doel
Ann-Sofie Beun: “Dit is niet de eerste keer dat de 
gemeente en het Sociaal Huis rond kansengroepen 
samenwerken. Beide instellingen stellen al enkele 
jaren middelen ter beschikking om diverse acties 
te ondernemen om personen in armoede te laten 
meedoen aan vrijetijdsactiviteiten. Die samenwerking 
gebeurde echter eerder ad hoc en sporadisch, en 
dus te weinig vanuit een gestructureerde, integrale 
visie. Nu gaan we naar een verdieping van die 
samenwerking en geven we ze een formeel karakter.”

Partners
De deelnemende partners in het lokaal netwerk 
zijn: het gemeentebestuur (bibliotheek, c.c. 

CasinoKoksijde, dienst Cultuur, sportdienst, 
jeugddienst, dienst Toerisme, dienst Zwembaden, 
Westhoekacademie, de gemeentelijke musea / 
het Sociaal Huis (OCMW) / de seniorenadviesraad 
(SAR) / de liberale mutualiteit / Kledingbank 
Camino / ATD Vierde Wereldbeweging / Gezinsbond 
Koksijde / Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen / 
ervaringsdeskundigen (personen in armoede).

Accenten
Binnen de afsprakennota ligt de nadruk op vijf 
accenten met jaarlijkse acties. Enkele initiatieven 
die op stapel staan: een leesbare, viertalige folder 
met het Koksijdse vrijetijdsaanbod dat via de 
maatschappelijke werksters bij de cliënten ter sprake 
wordt gebracht, wijkgericht werken en netwerking, 
gratis lidgeld bij de bibliotheek, het invoeren van 
een K-kaart die een reeks voordelen geeft, het ter 
beschikking stellen van niet-verkochte tickets bij 
voorstellingen in c.c. CasinoKoksijde, tussenkomst 
in de opvangkosten voor kinderen die willen 
participeren aan een vrijetijdsactiviteit.

Budget
De doelstellingen en acties worden gefinancierd door 
de gemeente en door het Sociaal Huis. Hiervoor zal 
jaarlijks, bovenop de huidige reguliere werking, een 
bedrag van 8.088 euro worden voorzien. Ook het 
legaat van weduwe Louagie zal aangewend worden 
(actie i.s.m. de Westhoekacademie). De Vlaamse 
overheid verleent per jaar een subsidie van 4.044 euro.

Info: diensthoofd Alg. Welzijnswerk Sociaal Huis 
sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 
53 43 54 / afdelingshoofd Cultuur en Jeugd/
cultuurbeleidscoördinator annsofie.beun@koksijde.be, 
T 058 53 30 30

De ondertekening van de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 Gemeente Koksijde met v.l.n.r. notasamenstellers 
Ann-Sofie Beun en Sieglinde Dewaele, Katleen Calcoen (secretaris SAR), Mie Vanmarcke (Camino), Willy Plaetevoet 
(ondervoorzitter SAR), schepen en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, Rita Driesse (financieel beheerder OCMW), Magda Oorlynck (diensthoofd 
maatschappelijk werk Liberale Mutualiteit West-Vl.), Rik Stekelorum (secr. Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen), Pierre 
Deleu (ATD Vierdewereldbeweging), Patrick Descan (voorzitter Gezinsbond Koksijde).



Hoe vergiftiging voorkomen?
-  Elke kamer waar een verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed verlucht worden.
-  Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers altijd door een erkend installateur aansluiten.
-  Alle toestellen moeten op een schouw aangesloten worden of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten 

hebben.
-  Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
-  Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (een keer per jaar) nakijken en vegen.
-  Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een (verplaatsbaar) verwarmingstoestel 

brandt op gas of petroleum.
-  In een badkamer met een gasgeiser of verwarmingstoestel, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10 op 

15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
-  Laat jaarlijks de schoorsteen door een erkend schoorsteenveger nakijken.

Hoe kan u CO-vergiftiging toch herkennen?
U krijgt snel hoofdpijn, wordt misselijk, voelt zich moe, en soms valt u flauw.

Wat doen als iemand een CO-vergiftiging heeft?
-  Let eerst op uw eigen veiligheid!
-  Open eerst ramen en deuren
-  Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
-  Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
-  Breng hem uit de kamer.
-  Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
-  Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Vermoedt u een CO-probleem?
-  Bij dringende gevallen bel 112.
-  Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.
-  Installeer een CO-melder
-  Plaats tenminste één CO-melder in de buurt van of in elke 

afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u 
een CO-melder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand 
van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats 
CO-melders ook minstens 3 meter verwijderd van vochtige 
ruimtes zoals badkamers en douchecellen.

-  In een huis met twee verdiepingen installeert u een CO-
melder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer 
de CO-melder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP! Een CO melder vervangt NOOIT de 
veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-
vergiftiging te vermijden.

Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 
of T 058 53 43 42.

Koolstofmonoxide 
(CO), een sluipende 
moordenaar…

Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door CO-
vergiftiging. Meer dan 2.000 worden er ten gevolge van 
dergelijke vergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. CO 
is heel gevaarlijk omdat u het niet kan waarnemen: het is 
kleurloos, geurloos en smaakloos.

Plaats CO-melders minstens 3 meter 
verwijderd van vochtige ruimtes zoals 
badkamers en douchecellen.



Sociaal woonproject Sint-Pieter
in aanbouw in de Kerkstraat

Er komen 17 appartementen met twee 
slaapkamers voor gezinnen met twee tot vier 
personen. Drie appartementen hebben één 
slaapkamer voor gezinnen met één tot twee 
personen. Elk appartement bestaat uit een 
leefruimte met open keuken, berging, toilet en 
badkamer. Elk appartement heeft een zonnig terras. 
De appartementen zijn via een lift en passerelle 
gemakkelijk bereikbaar. Elf bewoners zullen hun 
auto kunnen parkeren in de garage achter 
het gebouw. Er is ook voldoende fietsenstalling 

voorzien. De achterzijde van het gebouw is 
om veiligheidsredenen afgesloten met een 
garagepoort met afstandsbediening.
Ontwerper van het gebouw is architect Johan 
Bonquet uit Koksijde. De mooie architectuur sluit 
naadloos aan bij het straatbeeld van de Kerkstraat. 
Veel aandacht werd ook geschonken aan een 
laag energieverbruik. Via de nieuwste isolatie- en 
ventilatietechnieken wordt het energieverbruik laag 
gehouden. Ook condenserende verwarmingsketels 
moeten de energiefactuur verder omlaag drukken.
Voorzitter Frans Verhegge van de 
woonmaatschappij en Ives Feys die Koksijde in de 
maatschappij vertegenwoordigt zijn opgetogen 
dat de appartementen al in het najaar van 2014 
klaar zouden zijn.
Personen die zich wensen in te schrijven voor een 
sociaal appartement kunnen zich wenden tot de 
loketten van Woonmaatschappij IJzer & Zee.
-  Kantoor Veurne, Zuidstraat 17: ma (16-18 u.),  

di (9-12 u.), wo (9-12 u.), do (9-12 u.)
-  Kantoor Nieuwpoort, Canadalaan 39:  

di (16-18 u.), wo (9-12 u.), vr (9-12 u.)
-  Kantoor Diksmuide Graanstraat 1: ma (9-12 u.), 

do (9-12 u.), do (17-19 u.), vr (9-12 u.)

In opdracht van de Woonmaatschappij IJzer & Zee startte aannemer Cosimco op 2 september de bouw 
van 20 sociale huurappartementen aan de Kerkstraat in Koksijde-Dorp. De appartementen heten samen 
Residentie Sint-Pieter, en zijn gelegen aan de Kerkstraat 7-11, waar tot voor kort de vroegere onderpastorie 
en parochiezaal Sint-Pieter stonden.

Door de vergrijzing van de maatschappij stijgt ook 
in onze gemeente de groep 80-plussers. In Koksijde 
wonen meer dan 800 alleenstaande 80-plussers. 
De senioren die alleen wonen en geen lid zijn van 
een seniorenvereniging lopen het meest risico op 
vereenzaming. Niet zoals hun leeftijdsgenoten die in 
een woonzorgcentrum verblijven, riskeren zij minder 
geïnformeerd te zijn over de sociale voorzieningen 
voor ouderen. Sommige van hen zijn zorgbehoevend.
Het seniorenloket en de seniorenadviesraad polsen 
graag naar de noden en vragen van deze doelgroep. 
Daarom wordt vanaf 1 november het project SAMEN 
TACHTIG opgestart waarbij vrijwilligers een vrijblijvend 
bezoekje brengen aan alle alleenstaande 80-plussers.
Vijfentwintig vrijwilligers zullen zich een half jaar 
inzetten om mee te werken aan de huisbezoeken. Ze 
luisteren naar de senioren, polsen naar de interesse 
om bijeenkomsten voor ouderen bij te wonen en 
geven uitleg o.a. over diverse thuiszorgdiensten. Bij het 
bezoek ontvangen alle ouderen een map met nuttige 
informatie.

Alle 80-plussers ontvangen vooraf een brief waarin 
het bezoekje wordt aangekondigd. Een vrijwilliger 
van het Sociaal Huis zal zich kenbaar maken aan de 
hand van een officiële badge.
Vragen? Contacteer vrijblijvend seniorenconsulent 
Katleen Calcoen 058/ 53 43 42, katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be.

Project Samen tachtig

Vrijwilligers bezoeken 800 alleenstaande 
80-plussers



Herinrichting Hegerplein

Omgevingswerken clubhuis golf

In zitting van 23 september heeft de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid het ontwerp 
goedgekeurd voor herinrichting van het Hegerplein en voor nieuwe voetpaden in de Noordstraat. De 
raming van het project bedraagt 592.098, BTW in. Doel is het geven van nieuwe stimulansen aan het 
gemeenschapsleven in Koksijde-Dorp.

De Hof ter Hillestraat waar het thans het golfclubhuis wordt gebouwd, dient van 3 naar 5 m verbreed om 
het veilig kruisen van voertuigen mogelijk te maken. Daarvoor wordt de gracht naast de straat verlegd. 
Ook is een bijkomende buffer nodig voor optimale opvang van hemelwater van opwaarts geleden 
gebieden. De gemeenteraad keurde het ontwerp goed op 23 september.

Het project omvat volgende bestanddelen:
-  uitbraak van het Hegerplein voor aanleg van 

een gescheiden rioolstelsel
-  heraanleg van het plein in asfalt, met 

parkeervakken in het midden; voetpaden in 
zandkleurige betonstraatstenen. Er worden zo 
weinig mogelijk obstakels aangelegd zodat er 
allerlei evenementen kunnen plaatsvinden.

-  heraanleg met zandkleurige 
betonstraatstenen van de voetpaden in de 
Noordstraat, en blindengeleiding aan de 
kruispunten.

-  het plein wordt afgesloten aan de kant van de 
Robert Vandammestraat.

De fractie !mpuls stemde tegen, ze vindt dat 
er eerst een grondige mobiliteitsstudie dient 
gemaakt. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
repliceerde dat het ontwerp zonder opmerkingen aanvaard is door de mobiliteitsdeskundigen en in de 
verkeerscommissie.
Volgende stap in dit dossier is het uitschrijven van de openbare aanbesteding.

Deze maatregelen voor goede waterhuishouding staan volledig los van de waterhuishouding van de golf. 
Aangezien op termijn ook nog riolering moet worden aangelegd in de Nieuwpoortsteenweg (subsidiedossier 
ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij), wordt de aansluiting van deze riolering op de collector 
van Aquafin die de Hof ter Hillestraat kruist, nu al meegenomen. Hierdoor zal de straat niet opnieuw 

moeten opengelegd worden bij 
toekomstige rioleringswerken in de 
Nieuwpoortsteenweg.
De raming bedraagt 1.904.690 euro 
(BTW in), waarvan 431.245 euro ten 
laste van de gemeente.
De !mpuls-fractie stemde tegen omdat 
er geen fietspaden voorzien zijn. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche 
en 1ste schepen Jan Loones voerden 
aan dat het onmogelijk is om op 
alle landbouwwegen comfortabele 
fietspaden aan te leggen. Ze zeiden 
ook dat de gemeente al veel heeft 
geïnvesteerd in fietspaden en er zelfs 
nominaties voor kreeg.
Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) 
wordt aangesteld als aanbestedende 
overheid. De aanbesteding kan thans 
plaatsvinden.

Het Hegerplein in Koksijde-Dorp zal eerlang volledig 
heraangelegd worden.

De Hof ter Hillestraat zal van 3 naar 5 m verbreed 
worden en de gracht naast de straat wordt verlegd.



Restauratie stranddienstencentrum
en bouw nieuw openluchtzwembad

Werken 3de fase Zeelaan uitgesteld

Op de Zeedijk van Oostduinkerke zijn op 30 september de werken aan het openluchtzwembad begonnen. 
Het project omvat zowel de restauratie van het stranddienstencentrum als de constructie van een nieuw 
openluchtzwembad.

Het stranddienstencentrum werd in september 
2008 een beschermd monument. Het is  
immers een zeldzaam bewaard voorbeeld van 
dienstgebouwen die in het 2de en 3de kwart 
van de 20ste eeuw in de badplaatsen opgericht 
werden. Dergelijke accommodatie bood in die tijd 
een antwoord op de modernere vrijetijdsactiviteiten 
en op de toenemende comforteisen van de toerist.
Dit unieke bouwwerk aan de Vlaamse kust zal 
gerenoveerd worden volgens het uitzicht uit zijn 
beginperiode met herstel van het oorspronkelijk 
metselwerk, tegels en ook de klokkentoren op het 
dak.
Het gerestaureerde dienstencentrum zal vooral 
de bestaande functies huisvesten: kleedhokjes 
met bergingen, grotere kleedkamers, sanitair (ook 
apart voor de strandgangers), ruimte voor de 
redders en een EHBO-lokaal. Het ontwerp houdt 
maximaal rekening met de toegankelijkheid voor 
andersvaliden en moderne comfortverlangens.
Het andere deel van het project is de facelift van 
het openluchtzwembad in een iets gewijzigde 
configuratie, maar vooral met een apart gelegen 
ploeter- en peuterbad.
De voltooiing van het project is voorzien op 30 
juni 2014 zodat het zwembad operationeel zal 
zijn tijdens het eerstkomend hoogseizoen. De prijs 
bedraagt 4,3 miljoen euro, waarvan 912.000 euro 
restauratiepremie voor het stranddienstengebouw.

Na de realisatie wordt de exploitatie van het 
vernieuwde stranddienstencentrum en zwembad 
aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 
toevertrouwd.

Naar aanleiding van de opmaak van de 
meerjarenplanning voor deze legislatuur, 
heeft de gemeente besloten de werken in de 
Zeelaan, tussen de Jorisstraat en rotonde Poort 
pas van start te laten gaan in september 2015 
in plaats van voorjaar 2014. De werken zouden 
dan klaar zijn tegen april 2016.
De hinder wordt op die manier beperkt tot 
een zo kort mogelijke periode. Omwille van 
die reden wordt ook de herinrichting van 
het stukje Boulognestraat (tussen Zeelaan 
en Kursaallaan) en deel Kursaallaan (tussen 
Vlaanderenstraat en Zeelaan) niet langer 
meegenomen in dit dossier.
Daarnaast biedt dit uitstel ook de mogelijkheid 
om voldoende tijd te nemen om aan te 
besteden, waardoor de aannemer die belast 
wordt met de uitvoering, meer tijd beschikbaar 
heeft om de nodige materialen op voorhand 
te bestellen.

V.l.n.r. zwembadenbeheerder Marc Supeley, burgemeester 
Marc Vanden Bussche, Karel Lambert van de THV Furnibo-
Visser & Smit Hanab - Van Laere en ing. Stephan Wydooghe.

De vernieuwing van de Zeelaan fase 3 wordt verdaagd tot 
september 2015 met geplande voltooiing tegen april 2016.



Openbare werken: stand van zaken
Bedekkingslagen dossier 2013
Dit dossier omvat het aanbrengen van nieuwe 
deklagen in de Tulpenlaan (tussen Begonialaan en 
Anemonenlaan), Hoge Duinenlaan, deel Renardlaan 
(tussen Tennislaan en Berthastraat, Annaweg 
inbegrepen). De Tulpenlaan is uitgevoerd. Na de 
vernieuwing van de waterleiding zullen de andere 
gemelde straten begin november ook uitgevoerd 
worden.

Omgevingswerken sporthal 
Hazebeek en parking Wave
Bij het verschijnen van dit nummer is ook de parking 
tussen de sporthal en de Bolledroom in dienst 
genomen. Er staan ook fietsrekken. Er resten enkel 
nog wat beplantingswerken. Om deze nieuwe 
infrastructuur ’s avonds te beveiligen werd er ook 
nieuwe openbare verlichting geplaatst.

Heraanleg Weldadigheid-
straat met KP Polderstraat / 
Aanpassing verkeersplateau 
Polderstraat bij de Noordzee-
dreef
In de Weldadigheidstraat hebben de 
nutsmaatschappijen hun leidingen aangelegd. Gas 
en elektriciteit zijn al overgekoppeld.
Na de aanleg van de diverse kabels en de 
regenwaterriool kan er begin november gestart 
worden met de bovenbouw. Hiervoor zal men eerst 
de kantstroken gieten (in beton). Dan volgt het 
aanbrengen van de steenslagfundering en het gieten 
van (enkel) de onderlaag asfalt. Voor de toplaag 
asfalt zal het immers al te koud zijn.
In dezelfde periode zal het verkeersplateau 
Polderstraat-Weldadigheidstraat uitgebroken en 
heraangelegd worden (voorlopig enkel onderlaag 
asfalt) in het kader van meer verkeersveiligheid. 
Daarna worden de opritten aangelegd. In het 

voorjaar 2014 volgt de volledige afwerking met de 
toplaag asfalt.
Het verkeersplateau Polderstraat-Noordzeedreef zal 
vermoedelijk pas in het voorjaar 2014 aangepakt 
worden. Er worden immers geen risico’s genomen 
om de zone eerst uit te breken en niet te kunnen 
heraanleggen voor de winter.

Potvisstraat en aanleg  
berm Jacquetlaan
Deze werken worden door dezelfde aannemer 
uitgevoerd als de Weldadigheidstraat. De uitvoering 
van het voetpadje in de Jacquetstraat is voorzien 
begin november. De Potvisstraat zal pas na de winter 
uitgevoerd worden.

Strandlaan
Na de aanleg van de nutsleidingen werden er filters 
geplaatst om de bouwsleuf klaar te krijgen voor de 
nieuw aan te leggen vuilriolering (DWA). De vordering 
van het project is sterk afhankelijk van het al dan niet 
droog krijgen van die bouwsleuf. Dit is immers niet 
evident wegens de grote waterdoorlaatbaarheid in 
zandige grond. Eens de bouwsleuf droog is, zullen 
de werken weer vlotter vorderen. Na de aanleg van 
de DWA-riolering wordt de RWA (regenwaterriool) 
geplaatst.
Nadien zullen de huisaansluitingen vernieuwd 
worden. Hopelijk kan er nog voor de winter steenslag 
aangebracht worden, met betere toegankelijkheid tot 
gevolg.
Na het winterreces wordt de bovenbouw verder 
afgewerkt, tegelijk met de andere fase.
De tweede fase is immers het gedeelte tussen de 
Elsschotlaan en de Hermesstraat, dat na de winter 
aangevangen wordt. De planning van deze tweede 
fase wordt meegedeeld in Tij-dingen van januari. Van 
zodra de planning gekend is, verschijnt die ook op de 
website www.koksijde.be/wegenwerken.

Afslag Toekomstlaan
Dit project is een samenwerkingsverband (of een 
zogeheten verbintenisdossier of koepelmodule) 
tussen de Administratie Wegen en Verkeer en de 
gemeente Koksijde.
De bouwvergunning is toegekend. Er dient nog 
gewacht op de definitieve goedkeuring van de 
subsidiërende overheid om te kunnen overgaan tot 
de coördinatievergadering.
Rekening houdend met deze procedure en tijd, zal de 
uitvoering van dit project zeker verschoven worden 
naar het voorjaar van 2014.



Persleiding in Sint-Idesbald
De betrokken straten zijn: Zeepannelaan, over de 
Strandlaan, Kerkepanneweg, Christiaenlaan tot de 
Koninklijke Baan - ca. 600 m.
De ingebruikneming van het wegenisgedeelte van 
dit project vond eind oktober plaats. De werken 
die nu nog moeten uitgevoerd worden situeren 
zich uitsluitend ter hoogte van het pompstation op 
de hoek Myriamweg-Zeepannelaan. Dit zal echter 
wel nog beperkte hinder met zich brengen, bv. het 
afsluiten van de straat.

Oplossen lokale problemen 
wateroverlast in Oostduin-
kerke / aanleg riolering Burg-
weg
Dit dossier bundelt een aantal kleine werken: 
1. Aanleg in de Guldenzandstraat van een 
drainageriool / 2. Herprofilering van de gracht 
Hazebeek tussen de Zouterweg en de Leopold II-
laan om wateroverlast te vermijden / 3. Bijkomende 
drainage als waterbuffer in de Lehoucklaan / 4. 
Bijkomende drainage als waterbuffer in de Huldelaan 
en de Doornlaan / 5. Aanleg van vuilwaterriolering in 
de Burgweg.
De aanbesteding vond eind oktober plaats.

Diverse bestratingswerken 
in Koksijde
Dit dossier bundelt volgende werken: 1. Heraanleg 
van de Rouzéstraat en een stukje Jorisstraat / 2. 
Aanleg van een schoolinrit in de Abdijstraat en de 
heraanleg van de speelplaats / 3. Kleine aanpassing 
ter hoogte van de school in de Helvetiastraat 
/ 4. Aanleg van een bushalte in de Zeelaan 
rechtover het politiekantoor / 5. Heraanleg van het 
Wilderozenvoetpad.
De aanbesteding vond eind oktober plaats.

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

Ecobouwers Opendeur
In de weekends van 1 tot 3 en van 9 tot 11 november stellen weer 
meer dan 150 inspirerende energievriendelijke en duurzame woningen 
gratis hun deuren open voor het geïnteresseerde publiek. Men 
kan er de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen 
beleven. Milieu- en energiebewuste bouwheren doen hun bouw - en 
woonervaringen gratis uit de doeken en tonen hoe een duurzaam 
bouwproject verloopt.
Deelnemende woningen zijn er o.a. in Brugge, Middelkerke, Lo-Reninge, 
Poperinge en… Koksijde. Deze laatste is een nieuwbouwproject in 
ruwbouwfase waarbij gebruik gemaakt wordt van een grote diversiteit 
aan materialen en bouwmethodes. Ingebouwde zonnepanelen 
worden er de kers op de taart. 
De rondleidingen starten telkens om 10 en/of 14 u.
Info: deelnemende woningen en inschrijving op www.ecobouwers.be

Het nieuwe kruispunt Christiaenlaan - Koninginnelaan bij 
de Keunekapel



Samen naar goedkopere en groene energie

3de groepsaankoop Groene Stroom..!

Correct compostgebruik

Uw steentje bijdragen tot een beter milieu, minder betalen voor energie en dat met weinig moeite? Het 
kan! Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop van 100% 
groene stroom voor zijn inwoners. Bij een groepsaankoop gaan zo veel mogelijk gebruikers zich verenigen 
om een goedkopere prijs te bedingen.

Groene energie komt voort uit energiebronnen die 
hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen 
geraken: zonne-energie, windenergie of energie door 
biomassa (door het vergisten van groenten -,  
fruit- en tuinafval). Zowel het provinciebestuur 
als ons gemeentebestuur willen de overstap 
naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en 
aantrekkelijker maken.

Inschrijven
Van 1 december tot 31 januari 2014 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. Inschrijven kan 
vanaf 1 december 2013 tot 31 januari 2014. Ook wie 
bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de 
groepsaankoop moet opnieuw inschrijven.

Geen internet?
Meldt u aan bij:
-  dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Heidi 

Vollon: elke voormiddag (ma-vrij) van 9 tot 12 u. in 
het gemeentehuis, Zeelaan 303

-  huisvestingsambtenaar Linda Neuville: 
maandagnamiddag van 13.30 tot 16 u. in het 
gemeentehuis en op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagnamiddag in het Sociaal Huis Koksijde, Ter 
Duinenlaan 34.

Breng zeker je laatste jaarafrekening elektriciteit en/
of aardgas mee.

Persoonlijk aanbod
Samen met een pak andere inwoners wordt u 
één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. 
Energieleveranciers geven op de online veiling 
hun beste bod. U hoeft dus zelf geen prijzen te 
vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk 
aanbod van de goedkoopste energieleverancier 
van de veiling. Pas dan beslist u of u van 
energieleverancier verandert. Sinds september 
2012 moet u ook geen verbrekingsvergoeding 
meer betalen bij het vroegtijdig opzeggen van uw 
contract.

Wie kan deelnemen?
Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. 
Daarnaast ook bedrijven 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. Deze 
groepsaankoop is echter niet gratis.

Meer info: 
Info: www.samengaanwegroener.
be, heidi.vollon@koksijde.be, T 
058 53 34 64 / linda.neuville@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 28.

Roger Van der Maelen van Vlaco vzw verzorgt op donderdag 7 november van 
19.30 tot 21.30 u. in het Duinenhuis (Bettystraat 7 in Koksijde) een uiteenzetting 
over het gebruik van compost in de juiste verhoudingen. In tuincentra heeft 
elke tuinliefhebber volop de keuze tussen tientallen soorten meststoffen, 
bodemverbeteraars en potgrond. Waarvoor kiest u? Wat hebben de planten in 
uw tuin nodig? Veel tuinliefhebbers kopen verkeerde producten omdat ze de 
verschillende eigenschappen verwarren.
Gratis inschrijven tot 3 november bij nathalie.haentjens@koksijde.be, 
T 058 53 30 97.



Start vereniging sterrenkunde

Maaidag in Oostvoorduinen

Verklein je eigen afvalberg!

De Vereniging voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en 
Aanverwante Wetenschappen (VVS), werd in 1944 gesticht in Gent 
voor de Vlaamse amateursterrenkundigen. Met bijna 2.000 leden is 
de VVS vandaag het sterrenkundig forum in Vlaanderen. De VVS is 
vooral gekend als organisator van de Sterrenkijkdagen en als uitgever 
van de jaarlijkse Hemelkalender.
Volgt u de ruimtevaart op de voet of kijkt u ’s avonds gepassioneerd 
naar de sterrenhemel? Dan wordt u zeker lid van deze nieuwe 
Koksijdse vereniging. Bezieler Emmanuel Fabel bruist van ideeën over 
mogelijke gastsprekers, thema-avonden en workshops.
Startvergadering op donderdag 19 december om 19.30 u. in 
het Duinenhuis met info over de nieuwe sterrenwacht en over de 
komende activiteiten. Men kan nu al inschrijven met naam, adres, 
telefoon, e-mail, interesse en of u eventueel deel wenst uit te maken 
van het bestuur.
Info: Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in Wulpen, T 0475 72 20 46, emmanuel.fabel@infrabel.be.

De jaarlijkse Dag van de Natuur vindt op 
zaterdag 16 november tussen 9 en 14 u. plaats 
in de Oostvoorduinen achter het kerkhof 
(Geryllaan), ook te bereiken via de Farasijnstraat. 
De plantengroei en het insectenleven zijn er 
zeer bijzonder. Het verwijderen van het maaisel 
tijdens de Dag van de Natuur maakt de bodem 
schraler (voedselarmer) zodat er zich waardevolle 
duinplanten kunnen vestigen. Alle helpende handen zijn 
zeer welkom, zelfs al is het maar voor een uurtje… Kom af, 
met of zonder kinderen, en geniet daarna vanaf het voor- 
tot aan het najaar van bloeiende Oostvoorduinen. Stevig 
schoeisel is aangewezen, werkhandschoenen en een 
drankje zijn aanwezig.
Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
gemeente zorgen voor een goed verloop van de dag. 
Info: www.west-vlaanderen.be/dagvandenatuur.be

Onze gemeente steunt de campagne Hoe verklein jij de afvalberg? van 
onze provincie en de West-Vlaamse afvalintercommunales. Elke Vlaming 
produceert elke dag gemiddeld 1,5 kg afval. Door kritisch boodschappen 
te doen, kan de afvalberg heel wat verkleinen. Driehonderd West-Vlaamse 
bakkers bedelen tussen 16 en 24 november broodzakken met concrete tips 
om afval te vermijden.
Test je eigen kennis op www.koopminderafval.be en ontdek of 
je afvalarm winkelt. Post een tip en maak kans op een van de 
20 maandabonnementen op een bio groente-/fruitpakket, 40 
familiebezoeken bij een hoeveproducent (met proefmoment) of 10 
fietstassen uit gerecycleerde PET-flessen.
Info: koopminderafval.be.

In de schoot van het Duinenhuis wordt een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde gestart, omdat 
er op het dak van het Duinenhuis weldra een sterrenwacht komt. Met de Celestron C11 op een Skywatcher 
EQ6Pro montering zal men er de sterrenhemel kunnen waarnemen en fotograferen.

Sluitingsdagen 
containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag 1 
en zaterdag 2 november, en op zaterdag 
23 november (Vlaamse Duinencross)



Opgelet voor gauwdiefstal!

In de toekomst zullen er maandelijks preventief diverse 
acties plaatsvinden. Ook in het verleden was dat het geval. 
De politie is actief op markten, op en bij het openbaar 
vervoer en in winkelstraten. De politie zal blijvend mensen 
sensibiliseren en preventief een oogje in het zeil houden.

Tips
-  Hou uw abonnement, rittenkaart of geld klaar bij het 

opstappen op bus of tram. Zo moet u uw portefeuille niet 
bovenhalen. Gauwdieven maken immers handig gebruik 
van het gedrang bij het in- en uitstappen.

-  Sluit een handtas altijd goed af en draag ze tussen arm en lichaam met de sluiting naar binnen.
-  Indien u uw portefeuille in uw achterzak van uw broek of in de binnenzak van een vest of mantel steekt, 

zorg dan dat u de zakken kunt afsluiten.
-  Gauwdieven hebben dikwijls handlangers die voor afleiding zorgen of er met de buit vandoor gaan. Wees 

waakzaam bij toevallige botsingen, wanneer er zonder reden plots opschudding ontstaat of wanneer er 
toevallig iemand tegen u loopt.

-  Laat de inhoud van uw portefeuille zo weinig mogelijk zien bij het betalen.
-  Laat persoonlijke papieren die u niet verplicht bij moet hebben thuis (bv. u beslist om met het openbaar 

vervoer te gaan, laat dan uw rijbewijs thuis).
-  Bewaar uw bankkaarten, sleutels en documenten niet samen met uw adres.
-  Bewaar nooit de code van uw bankkaart in uw portefeuille.

Bent u toch bestolen?
-  Doe zeker aangifte van de diefstal bij de politie Westkust. Uw hulp is heel belangrijk om te vermijden dat 

gauwdieven dezelfde dag nog meer slachtoffers maken.
-  Bel Card Stop (070 344 344) en laat uw gestolen kaarten blokkeren.
-  Bel Doc Stop (0800 2123 2123) als u identiteitsdocumenten gestolen zijn.
-  Maak een afspraak met de garage en/of een slotenmaker als ook uw sleutels gestolen zijn. Gevaar voor 

woninginbraak en diefstal van uw auto is niet onbestaande als uw adres in uw portefeuille zit.

Veilig fietsen begint met een veilige fiets!

De resultaten van de fietscontroles waren vorig jaar erg positief. Ruim 90% van de 
gecontroleerde fietsen was in orde. Dit laagste cijfer sinds jaren bewijst het nut 
van de fietscontroles. Toch moeten de campagnes blijven. In de herfst en winter 
vermindert de zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker. Nog steeds fietst een 
aantal jongeren zonder of met slechte verlichting. Het is van het grootste belang 
dat fietsers over een veilige fiets beschikken. In de komende donkere dagen 
zullen er daarom weer veel fietscontroles plaatsvinden.

Fietscontrolekaart
De provincie heeft een nieuwe fietscontrolekaart samengesteld en ze 
verspreidt die onder alle politiezones in West-Vlaanderen. Secundaire scholen 
die een fietscontrole wensen uit te voeren op hun school, kunnen de nodige 
fietscontrolekaarten aanvragen bij de lokale politie.
Info: provincie West-Vlaanderen, dienst Mobiliteit, an.paepe@west-vlaanderen.
be, T 050 40 34 37 / 
dienst Politionele Veiligheid, patrick.vangelder@ibz.fgov.be, T 050 30 16 07 / 
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit (> sensibilisatie > veilig fietsen).

Graag wil de politiezone Westkust haar acties gauwdiefstal 
in de verf zetten. Gauwdiefstal of in de volksmond 
“zakkenrollerij” is het ongemerkt wegnemen van of uit 
voorwerpen die personen op het lichaam dragen.

Na de succesvolle edities van de verkeersveiligheidscampagne Hang het beest 
niet uit in het verkeer! vindt dit jaar de actie Veilig fietsen begint met een veilige 
fiets plaats, opnieuw een initiatief van het provinciebestuur van West-Vlaanderen.



Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse seniorenfeest van het Sociaal Huis plaats op 
woensdag 20 november en donderdag 21 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.

Wegens groot succes tweede 
infonamiddag Verkeersregels opfrissen 
voor senioren

Woensdag 20 en donderdag 21 november

Tweedaags seniorenfeest!

Op woensdag 18 september organiseerde het seniorenloket in 
samenwerking met de seniorenadviesraad en de dienst Milieu en 
DO een infonamiddag Verkeerslessen opfrissen voor senioren.
Deze boeiende en leerrijke namiddag kende zo’n grote 
belangstelling dat veel geïnteresseerden wegens plaatsgebrek 
niet konden deelnemen. Om iedereen toch de kans te geven 
om de zeer nuttige informatie in te winnen zal commissaris Jozef 
Oyen een 2de infonamiddag over de verkeersregels geven op 
vrijdag 8 november van 14 tot 16 u. zaal De Brug, Ter Duinenlaan 
32 in het Sociaal Huis. Napraten en mogelijkheid tot vraagstellen 
met koffie.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is nodig bij katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.

-  14 u., opening van het feest met koffie en taart – verwelkoming door voorzitter Greta Suber-Delie van het 
Sociaal Huis en door burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche

-  14.15 u., dans en muziek met pianist-orgelist Luc Acke
-  15 u., 60 jaar televisie met Connie Neefs en Hugo Symons, deel 1
-  16 u., pauze met muzikale omlijsting
-  16.30 u., 60 jaar televisie met Connie Neefs en Hugo Symons, deel 2
-  17.30 u., warm avondmaal (ardeens gebraad) met muzikale omlijsting door Luc Acke
-  18.30 u., optreden van het personeel Talent van Eigen Bodem
-  19 u., dans en muziek met pianist-orgelist Luc Acke

Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn op 
het feest welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in 
het bevolkingsregister van Koksijde en woonachtig te zijn 
in Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen.

Deelname in de kosten: 10 euro per persoon. Vanaf 
28 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 15 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 20 november of voor      

 donderdag 21 november, 

en betaalt  .............. x 10 euro.



Halloween special: 
I spit on your grave

In concert: Chicagoxide

1 november, een avond voor de echte freaks. 

Jeugdhuis de PIT tovert zich om tot een 

graftombe. Gratis toegang. Wie verkleed is, 

krijgt een gratis drankje. Start om 21 u. Info: 

www.depit.be

“Trish Van Eynde, daarvoor kom ik zeker naar de PIT!” Citaat 

van Bas, 21 jaar.
Op zaterdag 16 november laat de PIT techno op je los. Ideaal 

voor wat warmte in deze kille tijd.

Trish Van Eynde is headliner. Een topper in het internationale 

technolandschap. 
 “Hi tech soul metallic grooves, bleeps en strings, melodic 

techno, minimal, house, electro of techno, Detroit werd haar 

handelsmerk. Kortom muziek met een verhaal.”

Dj guide: Bastian, Prohotec, Teknic, Second Vision en DA-14 

brengen de beat-drops op gang. Gonzo, Threat en Process 

sluiten de avond met een core-setje af.

Toegang 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden. 

Technolovers worden vanaf 21 u. verwacht.

Info: www.depit.be

In concert: 
Distortion Derby

De PIT rockt op zaterdag 16 november 

vanaf 21 u. Er komen drie bands met een 

stevige live reputatie.
Just as June: lokale helden die al bewezen 

hebben dat ze de boel doen ontploffen. 

Grunge, stoner en hardcore mooi gemixt 

tot een krachtige sound. Vi.be/justasjune.

Control State: Ieperse metalcore. Al bezig 

sinds 2007 en elk jaar een grotere aanhang 

verzameld. www.controlstate.com.

Dead by Papercut: een band uit Mechelen 

die zich laat inspireren door Metallica, Black 

Sabbath, Iron Maiden en AC/DC. www.

deadbypapercut.com
Toegang 3 euro voor leden, 5 euro voor 

niet-leden.
Info: www.depit.be

Opleiding reanimatie 
met AED-toestel

AED betekent automatische externe defibrillator. Bij 
reanimatie zonder AED is de overlevingskans 8% .Bij 
reanimatie met een AED-toestel stijgen de overlevingskansen 
tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties 6 AED-
toestellen. Veel aandacht gaat naar de juiste kennis van het 
reanimeren want zonder een goede reanimatie heeft de 
bediening van het AED–toestel geen enkel nut!
Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis sessies 
volgen mits inschrijving met naam, adres, geboortedatum, 
T- en GSM-nummer bij Ann Desaeger (vorming@koksijde.
rodekruis.be, T 0473 33 12 11) en bij secretaris Martin Grossey 
(secretaris@koksijde.rodekruis.be).

In het kader van de campagne Hartveilige gemeente met 
Het Rode Kruis organiseert de Rode Kruisafdeling Koksijde 
op maandag 25 november in ’t Oud Schooltje in Koksijde-
Dorp van 19 tot 22 u. de achtste sessie opleidingen voor 
het leren gebruiken van een AED-toestel.



Karel Ghysel, voorzitter jeugdraad:

“Een fris inspraakorgaan
voor de Koksijdse jeugd..!”
Karel Ghysel (20) studeert Sociaal-Agogisch Werk aan de Hogeschool van Gent. Naast zijn voorzitterschap 
van de jeugdraad is Karel ook nog actief als hoofdleider van de Chiro van Adinkerke en als voorzitter 
van de Koksijdse carnavalvereniging De Blekkers. Hij helpt ook sporadisch mee met OTO Het Bedrijf in 
Oostduinkerke. Als hij dan nog wat vrije tijd vindt draait hij als dj Clovis plaatjes op een fuif. Hij startte in 2007 
als bestuurslid in de jeugdraad, sinds 2010 is hij voorzitter.

T-d: “Wat is de opdracht van de jeugdraad?”
Karel: “Naast de opvallende vergrijzing in Koksijde is 
er toch ook nog een groot aantal jongeren. Om ook 
onze beleidsmakers hierop attent te maken adviseren 
wij hen over onderwerpen die jongeren en kinderen 
aanbelangen. Daarnaast kan het gemeentebestuur 
ook bij ons terecht om zich te informeren en kunnen 
wij nieuwe projecten omtrent jongeren naar voor 
brengen. Sporadisch kan de jeugdraad ook iets 
organiseren zoals bevoorbeeld een jongerendebat bij 
gemeentelijke verkiezingen.”

T-d: “Hoe werkt de jeugdraad?”
Karel: “We komen op regelmatige basis samen om te 
vergaderen. We bespreken dan actuele punten die 
aan bod kwamen of zullen komen in onze gemeente. 
Anderzijds zijn we een inspraakorgaan waar alle 
Koksijdse jeugdbewegingen, groepen en jongeren 
hun zegje kunnen doen. Het is voor ons dus belangrijk 
dat we genoeg input krijgen over wat er bij de jeugd 
reilt en zeilt.”

T-d: “Hoe is de jeugdraad samengesteld?”
Karel: “Op zo’n vergadering zijn naast de voorzitter 
ook jeugdconsulent Thierry Boonefaes en de 
schepen van Jeugd Lander Van Hove aanwezig. Zij 
kunnen ons in zeker mate bijsturen. Ze zijn ook onze 
contactpersonen als we iets willen overbrengen naar 
het gemeentebestuur. Naast deze drie vaste waarden 
komt er ook input uit de Koksijdse jeugdbewegingen 
en vanwege een aantal onafhankelijke jongeren.“

T-d: “Van welke verwezelijking uit je 
jeugdraadcarriere ben je het meest tevreden?”
Karel: “Toen ik startte als voorzitter waren we net het 
SUR+ project gestart. SUR+ was samengesteld uit 

de jeugdraad van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort 
en de jongerenblog Westoek.be. Met SUR+ 
organiseerden we workshops, een debat en een fuif 
om de uitgaansproblematiek aan de Westkust aan 
te kaarten. Dat was echt een uniek en doeltreffend 
project. Iets recenter was de projectsubsidie die 
we uitreikten aan DynamiCrew, een danscrew, of 
dansvereniging, die ondertussen mooi is gegroeid.”

T-d: “Wat zit er toekomstgericht in de bus?”
Karel: “We willen de jeugdraad verder uitbouwen 
met meer leden. De Koksijdse jeugd is er zich vaak 
niet van bewust dat er iets als een jeugdraad is. 
We zullen dus forse acties ondernemen om ons 
van het oubollige beeld te ontdoen en om een 
fris inspraakorgaan voor de jeugd te 
worden. We moeten dichter bij de 
jongeren raken. Wat we precies 
in petto hebben houden we 
nog even voor ons, maar de 
lezers van Tij-dingen zullen 
nog van ons horen!”

Onze gemeentelijke adviesraden (2)
Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en 
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat 

is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze 
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In dit 

nummer: Karel Ghysel van de jeugdraad.

Karel Ghysel, voorzitter van de jeugdraad.

DOSS
IER



Sportelen voor 50-plussers

Jeugdsportacademie

Sport overdag: 
sport- en seniorenacademie

Woensdag: bbb en aerobic speciaal voor 
50-plussers in sporthal Hazebeek
-  BBB (borst, billen, buik) op 6, 13, 20 en 27 

november van 9.30 tot 10.30 u.
-  Aerobic op 4, 11 en 18 december van 9.30 tot 

10.30 u.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro 
per les.
Inschrijven bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke, T 058 53 20 01, 
of via www.sport.koksijde.be.

Donderdag: Tai-Chi (opgelet: gewijzigde dag, 
uurregeling en locatie!)
Elke donderdag in de zaal voor vloersporten, 
Houtsaegerlaan 19b (naast de sporthal in Koksijde-
Dorp) van 9 tot 10 u. of van 10.30 tot 11.30 u.
Tai Chi-bewegingen zijn rustige, staande 
bewegingen waarbij men op een voorzichtige 
manier de spieren versterkt, de bloedcirculatie en 
houding verbetert en tegelijk ook nog lichaam 
en geest ontspant. Zeer geschikt voor senioren en 
ook toegankelijk voor mensen met beperkingen. 
Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn 
aanbevolen. Organisatie i.s.m. het Sociaal Huis.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro 
per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Voor de 15de maal organiseren de sportdienst en sportraad voor jongens 
en meisjes uit het lager onderwijs op woensdagnamiddag sportinitiaties 
in de sporthal Hazebeek. Voor elke sportreeks zijn er drie lessen.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden plaats van 14 tot 15.15 u. 
(groep 1), voor het 4de tot 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. (groep 2).
Volgende sporten staan op het programma:
-  toestelturnen op 13, 20 en 27 november (groep 1 is volzet; voor groep 2 
 nog enkele plaatsen)
-  tennis op 4, 11 en 18 december (in beide groepen nog enkele 

plaatsen)
De deelnameprijs per reeks van drie lessen bedraagt 4,50 euro, 
verzekering en sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven op de sportdienst, 
Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01)

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst 
en sportraad, loopt tot 23 mei 2014. 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. Vooraf inschrijven is niet nodig.

De sportdienst organiseert i.s.m. de sportraad opnieuw verschillende sport(el)activiteiten voor 
volwassenen en senioren. Alle 50-plussers zijn er welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke 
fitheid te werken en zo te streven naar een fit en gezond lichaam!



Scholenveldlopen sportief succes!
Eind september organiseerde de sportdienst de jaarlijkse scholenveldlopen i.s.m. S.V.S. en 
de sportraad. Uit het lager onderwijs namen acht Koksijdse scholen (820 leerlingen) deel. 
Uit het secundair onderwijs wedijverden 366 leerlingen uit negen scholen (Koksijde en 
buurgemeenten).

Schepen van Jeugd Lander Van Hove overhandigde de medailles aan de winnaars. Tijdens 
de receptie werden de deelnemende scholen en hun sportgangmakers bedankt voor de 
enthousiaste medewerking.
Winnaars lager onderwijs
Jongens: Toby Vandewoude (1ste lj.) / Cedric Vandenberghe (2de lj.) / Briek Balduck (3de lj.)/ 
Brent Mouton (4de lj.) / Stan Vanmassenhove (5de lj.) / Lennert Vandenbussche (6de lj.)
Meisjes: Lotte Calcoen (1ste lj.) / Zaya Wolfcarius (2de lj.) / Marie-Julie De Baets (3de lj.) / 
Maya Vanhee (4de lj.) / Karine Tovmasyan (5de lj.) / Jade Liers (6de lj.)
Winnaars bijzonder lager onderwijs
Jongens: Quinten Chapelier (1ste graad) / Nicolaï Wiggett (2de gr.) / Kilian Dumon (3de gr.)
Meisjes: Leticia Silva Ferreira (1ste gr.) / Martina Brusselle (2de gr.) / Rabije Hamza (3de gr.)



Van vrijdag 15 tot zondag 24 november:

29ste Koksijdse Zwemweek

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…
Het gemeentebestuur en het autonoom 
gemeentebedrijf sloegen de handen in elkaar voor 
een ambitieus project. Op 30 september begonnen 
de werken voor de restauratie van het beschermde 
gebouw en de nieuwbouw van het openluchtbad 
Zeedijk Oostduinkerke. Voor meer info zie blz. 15.
De 29ste Zwemweek focust deze keer op de 
lagere scholen. Ze krijgen een extra sensationeel 
programma: spel-zonder-watergrenzen!

Vrijdag 15 november
-  van 8.30 tot 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de 

Koksijdse scholen o.l.v. de redders
-  15.30 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

Zaterdag 16 november
Promotiecampagne Instituut voor Sportbeheer
- alle baden open
- 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Zondag 17 november
Promotiecampagne Instituut voor Sportbeheer
- 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 18 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 en 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de 

Koksijdse scholen
-  16 u., alle baden open

Dinsdag 19 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 en 14 u. spel-zonder-watergrenzen voor de 

Koksijdse scholen o.l.v. de redders
-  14 u., cafetaria, namiddag voor de andersvaliden 

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

22 u.)

Woensdag 20 november
-  geen tijdslimiet
-  9.15 tot 11.45 u., spel-zonder-watergrenzen voor de 

Koksijdse scholen o.l.v. de redders

De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van vrijdag 
15 tot en met zondag 24 november zijn 29ste Koksijdse Zwemweek! Hoeven we u de accommodatie van 
de gemeentelijke zwembaden nog voor te stellen..?



-  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 redder-duikers demonstreren en laten iedereen 
de materialen uitproberen…

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

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

Donderdag 21 november
-  geen tijdslimiet
-  8.30 en 14 u., spel-zonder-watergrenzen voor de 

Koksijdse scholen o.l.v. de redders
-  16 u., alle baden open
-  18.45 tot 19.30 u., “Hoe overleef ik met jekker en 

broek een val in het water?”

 Voor alle liefhebbers van vissen en kruien op strand 
en in zee 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 20.30 u., aquagymsessie (info ter plaatse)
-  20.35 u., training van de duikclub Diepzeeduivels 

(info ter plaatse)

Vrijdag 22 november
-  geen tijdslimiet
-  8.30 en 14 u. activiteiten voor de scholen o.l.v. 

zwembadredders o.l.v. de redders
-  15.30 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

Zaterdag 23 en zondag 24 november
Weekend van het Zwembad: promotiecampagne van 
het Instituut voor Sportbeheer
-  weekendactiviteiten, alle baden open, geen 

tijdslimiet

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

Vlaamse duinencross op 23 november!
Op zaterdag 23 november vindt in de Liefoordduinen de jaarlijkse Vlaamse duinencross plaats, 
wereldbekerwedstrijd in een organisatie van de veloclub Koksijde i.s.m. het gemeentebestuur. Telkens 
opnieuw een topcross. Alle binnen- en buitenlandse vedetten tekenen present.

De dag start om 9.10 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 
tweedeverblijf betalen slechts 5 euro toegang. Deze 5 
euro-kaarten kunnen van maandag 4 tot en met zondag 
17 november aangekocht worden in het toerismekantoor in Koksijde-Bad bij het gemeentehuis (enkel daar), 
zolang de voorraad strekt. Voor inwoners één kaart per persoon op vertoon van de identiteitskaart, voor 
eigenaars van een tweedeverblijf op vertoon van het aanslagbiljet.
Voor alle anderen bedraagt de normale toegangsprijs 13 euro (vvk) / 15 euro te koop in de 
toerismekantoren van Koksijde, bij de gemeentelijke sportdienst, in de cafetaria van het zwembad en in 
Chalet des Bains. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. De voorverkoop eindigt op vrijdag 22 november om 12 u. 
Info: www.veloclubkoksijde.be



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Delaere-Couckuyt
Zaterdag 21 september was een gezellige feestdag voor het echtpaar André Delaere (°Wevelgem) en 
Annie Couckuyt (°Gullegem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Gullegem, 26 
juli 1963). André was zijn loopbaan lang onderofficier bij de Belgische pantsertroepen in Duitsland, Annie 
werkte thuis voor de kinderen en het huishouden. De jubilarissen hebben een zoon en een dochter.

Echtpaar Jakubowski-
Mania
Stanislaw Jakubowski (°Kowel, 
toenmalig Polen, nu Oekraïne) en 
Barbaria Mania (°Krakau, Polen) 
beloofden elkaar precies 50 jaar 
geleden (Krakau, 21 september 
1963) eeuwige trouw! Stanislaw 
was ingenieur bij studiebureaus 
in Brussel en Luxemburg. 
Barbara was licentiate 
Natuurwetenschappen, werkte 
bij een farmaceutisch bedrijf en 
aan het Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen in Brussel. 
Ze hebben een dochter en twee 
kleinkinderen.

Echtpaar Floridor-Torfs
Het derde jubilerend echtpaar op zaterdag 21 september was het koppel François Floridor (°Lembeek) en 
Monique Torfs (°Tienen). Deze gouden jubilarissen huwden dag op dag een halve eeuw geleden in Tienen. 
François was verkoopsoverste bij een belangrijke brouwerij, Monique bekommerde zich om het huishouden 
en de vier kinderen. Ze hebben ook vijf kleinkinderen.



Echtpaar Cappelaere-Veniere
Op zaterdag 12 oktober was het de beurt aan het echtpaar Eric Cappelaere (°Watou) en Maria Veniere 
(°Poperinge) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 6 oktober 
1953 in Proven. Eric en Maria waren uitbaters van een voedings- en textielwinkel in Proven. Hun huwelijk werd 
verrijkt met vier kinderen, en ze hebben ook acht kleinkinderen.

Echtpaar Norman-Tack
Charles Norman (°Ieper) en Joanna Tack (°Tielt) beleefden het geluk op zaterdag 12 oktober dag op dag 
de 65ste huwelijksverjaardag (Tielt, 12 oktober 1948) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! Charles 
was zelfstandig aannemer van schilderwerken voor openbare diensten, Joanna hielp in het bedrijf. Ze 
hebben twee kinderen, zes klein- en zeven achterkleinkinderen.

Echtpaar Verroken-Verhamme: platina!
Een unieke ontvangst op zaterdag 12 oktober in het gemeentehuis! Die dag verwelkomden burgemeester 
en schepenen het echtpaar Jan Verroken-Germaine Verhamme ter gelegenheid van hun 70ste 
huwelijksverjaardag of platina-bruiloftsfeest! Jan (°Melden) en Germaine (°Izegem) huwden op 8 oktober 
1943 in Izegem. Als CVP-politicus was Jan 31 jaar volksvertegenwoordiger, 6 jaar Europees parlementslid en 
6 jaar burgemeester van Oudenaarde. Vandaag zijn ze de stamouders van 9 kinderen, 25 kleinkinderen en 
33 achterkleinkinderen!!



De voorbije maand in woord en beeld

Het 16de Kapittel van de Culinaire Orde van de Sint-Jacobsmossel vond op maandag 30 september plaats 
in het gemeentehuis en in c.c. CasinoKoksijde. Onder leiding van stichter en oud-prior Georges Vanhoutte 
en huidig prior Ronny Calcoen werden schepen van Toerisme Dorine Geersens en voorzitter Luc Blancquart 
van Horeca Koksijde in de orde geïntroniseerd. De West-Vlaamse gouverneur Carl De Caluwé zou ook in de 
orde opgenomen worden maar moest zich verontschuldigen.

Op zaterdag 28 september vond er in de namiddag ter hoogte van de Verdedigingslaan in Koksijde-bad 
een demonstratie longboarden plaats. Een groep ervaren longboarders toonden wat longboarden betekent. 
Want longboarden is iets anders dan skaten. Longboarden lukt niet in een skatepark. Longboarders zoeken 
(hellende) straten om hun sport te beoefenen. De jongeren van de PIT zorgden voor drankjes en wat 
achtergrondmuziek. Schepen Lander Van Hove van Jeugdzaken ging de jongeren aanmoedigen.

Op zondag 6 oktober werd EH Dominiek Vercruysse 
in de kerk van OLV-ter-Duinen aangesteld als nieuwe 
pastoor binnen de federatie Ster der Zee. De nieuwe 
pastoor groeide op in Sijsele, volgde het VTI in Brugge 
en werkte 7 jaar effectief als automechanicien. Na 
een lang rijpingsproces besloot hij priester te worden. 
In 1999 werd hij gewijd. Zijn eerste benoeming was 
Knokke (gehucht van Zwevegem), daarna volgden 
de Brugse parochies Koolkerke, Sint-Jozef en Dudzele. 
Zijn nieuwe opdracht in de federatie Ster der Zee is 
tweeledig: hij wordt toegevoegd aan de federatie Ster 
der Zee als pastoor, daarnaast wordt hij pastoor in het 
RVT Sint-Bernardus in De Panne. Op zijn aanstelling 
werd EH Dominiek Vercruysse namens de gemeente 
verwelkomd door schepen Albert Serpieters. Op de 
foto v.l.n.r. schepen Albert Serpieters, EH Hans Devos, EH 
Dominiek Vercruysse en EH Lieven Gistelinck.

Foto Eric Delanghe



Op uitnodiging Marc Sirjacobs en 
vrienden van de paardenvissers waren 
luitenant-kolonel-vlieger Peter Van Den 
Broucke (links), commandant van 
Basis Koksijde, en korpschef Nicholas 
Paelinck van de Politie Westkust op 
maandag 14 oktober paardenvisser 
voor een dag. Bij paardenvisser 
Stefaan Hancke werden beide heren 
gekleed als paardenvisser en kregen 
ze nodige richtlijnen. De kleurrijke 
stoet trok vervolgens door de duinen 
naar het strand van Sint-André 
waar ze het garnaalvissen te paard 
uitprobeerden. De Seaking, bijzondere 
engelbewaarder, ontbrak niet op 
het appel. Na de geslaagde missie 
genoten beide heren van een borrel 
met bijhorend maatje. Uiteraard werd 
hun vangst bij paardenvisser Stefaan 
gekookt en levende vers opgepeuzeld.

Op 1 oktober schonk de Hotelschool Ter Duinen een ruim aantal borden en bestekken aan het Sociaal 
Huis. De borden en bestekken zullen verdeeld worden aan personen in moeilijke situaties of met financiële 
problemen. Het Sociaal Huis Koksijde is verheugd met de schenking en kan zo gezinnen gelukkig maken 
met huishoudelijk materiaal.

Elk jaar op 12 oktober, dag van de onthaalouder, 
zetten de diensten voor onthaalouders van 
lokale besturen en vzw’s de onthaalouders in de 
bloemetjes. Ook de dienst Onthaalouders van onze 
gemeente zette z’n 31 onthaalouders graag even 
in de kijker! Dit jaar schenken de diensten die zijn 
aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten en vzw DIVOPRA de onthaalouders 
een handige en hippe boodschappentas. Met deze 
kleine attentie worden de onthaalouders bedankt 
voor hun hun inzet, zorg en lach, iedere dag!



Sluikstokers zorgen voor ernstige luchtvervuiling

Verbrand niet “alles” in je allesbrander..!
Sinds de dioxinecrisis weet iedereen hoe 
gevaarlijk dioxines zijn voor de gezondheid. 
Toch blijven veel mensen nietsvermoedend 
“alles” verbranden in allesbranders en 
tuinkacheltjes. Verantwoordelijk voor de 
hoogste dioxine-uitstoten is het verbranden van 
alles wat met een PVC-laag bedekt is, geverfd, 
gevernist of verlijmd is, zoals hout, spaander- en 
vezelplaten. Ook hout dat brandvertragende 
middelen bevat, verpakkingsafval, PVC-flessen 
en zelfs papier en karton zorgen voor dioxine-
uitstoten die tot 5.000 maal hoger kunnen zijn 
dan de wettelijke normen voor de Vlaamse 
afvalverbrandingsinstallaties.
Wie zichzelf, zijn gezin en zijn buren niet 
wil vergiftigen, doet er dus goed aan om 
uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen 
of onbehandeld droog hout te stoken.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Ode Vandaele
Veurne, 2 september
dochter van Karel en van Delphine 
Decroix uit Koksijde

Nathan Meire
Veurne, 7 september
zoon van Nicolas en van Cindy 
Dewaele uit Oostduinkerke

Urwah Muhammad
Veurne, 10 september
dochter van Rehman en van Aisha 
Rehman uit Koksijde

Soumeya Ajaray
Veurne, 11 september
dochter van Yassin en van Maïlys 
Berwart uit Koksijde

Bo Igodt
Oostende, 16 september
dochter van Steven en van Inga 
Vanhollebeke uit Koksijde

Siebe Verhaeghe
Oostende, 20 september
Zoon van Brian en van Melina 
Devreker uit Oostduinkerke

Iben Buijze
Veurne, 23 september
zoon van David en van Geertrui 
Quaghebeur uit Oostduinkerke

Roxanne Dehaene
Veurne, 4 oktober
dochter van Pieter en van Hannelore 
Dejonghe uit Oostduinkerke

Olivia Van den Broeck
Brugge, 3 oktober
dochter van Julie Van den Broeck uit 
Koksijde

HUWELIJKEN
Claude Rooze en Heidi Thybaut, 
beiden uit Koksijde (20 september)

Aaron Coutteau en Leen 
Meheus, beiden uit Koksijde 
(21 september)

Paul Verhulst en Cecilia Van 
Leemput, beiden uit Koksijde 
(21 september)

Jean Belpaeme en Caroline 
Nelissen, beiden uit Koksijde 
(24 september)

Jean Godfroid en Viviane Oger, 
beiden uit Koksijde (5 oktober)

Ludovic Gévar en Katia 
Dorignaux, beiden uit Koksijde 
(7 oktober)

OVERLIJDENS
Maria Lievens - 88 jaar
weduwe van Daniel Minne

Leo Van Gansen - 83 jaar
echtgenoot van Jeanne Simons

Aimé Debruyne - 91 jaar
weduwnaar van Angela Vermet

Elisa Leyre - 86 jaar
echtgenote van Remi Mahieu

Bertrand Vanden Broecke 
- 70 jaar echtgenoot van Christiana 
Degroote

Jean Grambras - 64 jaar

Christian Blake - 66 jaar
echtgenoot van Lise Dubois

Yvette Viaene - 75 jaar
echtgenote van Willy Matthys

Lucien Depuydt - 83 jaar

Wilfried Moot - 66 jaar

Marguerite Chatelle - 89 jaar
weduwe van Jacques Havenith

Helena Van Overbeke - 63 jaar
echtgenote van Willy Veyt

Alain Louviau - 66 jaar
echtgenoot van Lilane Troukens

René Dewitte - 78 jaar
echtgenoot van Astrid Verstraete

Gilbert Desmedt - 66 jaar
echtgenoot van Monique Vilain

Albertina Desplenter - 95 jaar
weduwe van Isidorius Berbiers

Paulette Bragard - 86 jaar
weduwe van Josef Beauduin

Marie Van Hecke - 84 jaar



Ambachtelijk visroken 
en vuurwater…

Middeleeuwse proeverij

Maja Wolny benoemd

Op zondag 17 november is het museum gratis 
toegankelijk van 14 tot 18 u. ter gelegenheid van de 
Week van de smaak. Het dagprogramma draagt 
als thema Water en vuur. Vissen uit het zilte zeewater 
gerookt boven geurig vuur: ontdek de geheimen 
van het ambachtelijk visroken! Demonstratie van 14 
tot 18 u. Specialist Rudy De Clerck geeft om 15 u. een 
rondleiding met als thema visrokerij.
Het is ook de laatste dag dat de expo Zeeziek loopt. 
Dat wordt gevierd met vuurwater voor elke bezoeker. 
Om 16.30 u. vindt een laatste exclusieve rondleiding 
plaats in de expo, met pikante details over eten aan 
boord!

Op zondag 24 november is het museum gratis toegankelijk van 10 tot 
18 u.
“Tomatten, patatten?” Die hadden we niet in de middeleeuwen! Ook 
de drankjes waren niet wat ze nu zijn. Wat aten en dronken monniken 
en leken toen wel? Het museumteam combineert de Dag van de 
Wetenschap én de Week van de Smaak in een feestelijke dag over 
middeleeuws eten op zondag 24 november!
Om 14 u. verzorgt Jan Van Acker een lezing met bijzondere details 
over “Eten en drinken: gebruik en misbruik in de late middeleeuwen”. 
Daarna kan iedereen zelf de smaken van toen ontdekken tijdens de 
proeverij van het gezelschap “Geback ende gebraet”, van 15 tot 18 u.

Aquaria en workshop
Het Navigomuseum is op zondag 24 november, 
Dag van de Wetenschap, gratis toegankelijk van 
10 tot 18 u. Die zondag biedt het museum een 
exclusieve blik voor het hele gezin op zijn aquaria! 
Volwassenen ontdekken de aquaria achter de 
schermen. Na uitleg over het technische aspect 
van de aquaria, test u de kwaliteit van het water 
in de aquaria. Daarna volgt een bezoek aan de 
quarantaineruimte en de filterinstallaties.
Ondertussen duiken de kinderen van 9 tot 12 j. 
onder de waterlijn. In een aquariumworkshop 
maken ze kennis met onze Noordzeebewoners. 
Hoe zit een vis in elkaar? Benieuwd hoe mama en 
papa vis kleintjes krijgen?
Voor de workshops om 11 en om 15 u., is 
reservatie nodig op 058 51 24 68 of onthaal@
navigomuseum.be.

Nederland wil Zeerotica!
Op 4 oktober opende in het Maritiem Museum 
Rotterdam, een van de grootste maritieme musea 
van Europa, de tentoonstelling Seks & The Sea. 
Deze expositie kwam tot stand dankzij het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum en zijn succesvolle 
expo Zeerotica, over liefde en lust aan de kust 
(2011). Het concept uit Oostduinkerke reisde naar 
Rotterdam en werd daar verder ontwikkeld door 
de bekende Britse filmregisseur Peter Greenaway.
Het Rotterdamse museumteam heeft recent 
op het internationale congres van maritieme 
musea in Cascais (Portugal) het NAVIGO-
museum bedankt voor de inspiratie. De curator 
van Zeerotica en directeur van NAVIGO-museum, 
Maja Wolny, werd uitgenodigd op de opening in 
Rotterdam. De originele versie van de succesvolle 
Zeerotica kan nog tot april 2014 bezocht worden 
in een ander Nederlands museum: het Zeeuws 
Maritiem Museum in Vlissingen.

Museumdirecteur Maja Wolny werd onlangs 
verkozen tot ondervoorzitter van ICOM-Vlaanderen. 
ICOM staat voor International Council of Museums. 
Het is een internationale organisatie voor musea 
en museumprofessionals met 30.000 leden in 137 
landen. ICOM is actief sinds 1946.

Navigo – Nationaal Visserijmuseum

Abdijmuseum Ten Duinen



Koksijde in de ban van Halloween

24ste hobbyfestival - 
Michelin

Winter aan Zee  
voor goed doel

Halloween 3D World - Tot zondag 3 
november loopt in de Kerkepannezaal het nieuwe 
evenement Halloween 3D world. In de zaal staan 9 
doe-decors opgesteld, waar de bezoeker interactief 
kan aan deelnemen. Elke dag van 10 tot 18 u. 
Toegang 2 euro.
Spookhuis - Tot zondag 3 november groot 
griezelig spookhuis The Thriller op de parking bij 
de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Tickets in de 
toerismekantoren.
Stoet - Op donderdag 31 oktober in Sint-Idesbald 
13de keer grote halloweenstoet. Vanaf 14 u. kunnen 
de kinderen hun pompoenen uithollen en versieren. 
Op de Zeedijk mogelijkheid tot schminken. Om 18 
u. jurering van mooiste pompoen en origineelste 
kostuum op het Grardplein, en optreden van Jong 
El Fuerté om 18.30 u. Om 19 u. start van de stoet op 
het Grardplein. 
Spookwandeling - Op donderdag 31 oktober 
spookwandeling langs een geheim parcours. Start 
aan zaal ‘t Oud Schooltje om 21 u. Parcours van ca. 
16 km. Onderweg griezelfiguren, animatie, drankjes 
en hapjes.
Inschrijven bij de dienst Toerisme, 6 euro. 
Inschrijvingsformulieren ook op www.koksijde.be.

Groot Vuurwerk - Op zaterdag 2 november 
om 19 u., strand Sint-Idesbald.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be

Het feestcomité van Koksijde-Dorp organiseert 
op zaterdag 16 en zondag 17 november in de 
feestzaal van c.c. CasinoKoksijde de 24ste editie 
van het jaarlijks hobbyfestival Gouden Handen. De 
standplaatsen zijn gratis. De hobbybeurs is door 
de jaren heen uitgegroeid tot het trefpunt van een 
50-tal vlijtige vrijetijdsartiesten, die thuis kunstig 
gemaakte werkjes toveren met verf, kralen, stof enz. 
Zowel schilderwerkjes, zelfgemaakte juwelen en 
geschenkartikelen kunnen er bewonderd worden.
Naast de jaarlijkse hobbybeurs is er dit jaar ook een 
ruim aanbod voor verzamelaars van allerhande 
Michelin memorabilia.
Het festival vindt plaats op zaterdag van 10 tot 18 u., 
en op zondag van 10 tot 17 u. Gratis toegang!

Op zaterdag 30 november en zondag 1 
december organiseert de damesserviceclub 
Inner Wheel Westkust de tweede editie van hun 
eindejaarshappening Winter aan Zee in c.c. 
CasinoKoksijde.
De bezoekers krijgen gratis toegang tot de 
sfeerbeurs waar ze verwend worden met een 
mozaïek van kunst, muziek, culinaire geneugten 
en allerlei verwennerijen.
Op zondagmorgen staat van 8.30 tot 10.30 
u. een uitgebreid ontbijtbuffet (12,50 euro) 
op het programma en in de namiddag vindt 
een optreden van Willem Vermandere met 
orkest plaats. Kaarten 
daarvoor verkrijgbaar 
bij de Toerisme. 
Toegang 15 euro in 
voorverkoop en 18 euro 
aan de kassa.
De opbrengst van 
Winter aan Zee gaat 
naar de vzw Kompani 
en het opvangcentrum 
De Steiger in Koksijde.
Info: 058 51 37 26 

Ook dit jaar laat Halloween onze gemeente niet links liggen. In dit nummer publiceren we nog de 
activeiteiten van 31 oktober tot 3 november.



Folkloristische Sint-MaartensstoetKoksijde in de ban van Halloween

Sinterklaas ook op post

De kinderen komen weer massaal met hun uitgeholde bieten 
waarin brandende kaarsen grillige en grijnzende vormen 
op straten en gevels toveren. Er zijn lekkere warmbruine 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.
Op zondag 10 november liggen van 10 tot 12 u. gratis bieten 
ter beschikking en is er tijd om de bieten te versieren op het 
Sint Pietersplein en in zaal ‘t Oud Schooltje. Ook op zaterdag 
9 november van 14 tot 17 u. zijn er bieten ter beschikking. 
Materiaal om de bieten uit te hollen dient zelf meegebracht te 
worden.
De sint komt om 18 u. aan 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 18.15 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, wagen met voorzanger van Sint-Maartensliederen. 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.

Het feestcomité van Koksijde-Bad en de handelaarsbond Hartje Koksijde hebben Sinterklaas voor een 
bezoek uitgenodigd. De goedheilig man heeft de vriendelijke uitnodiging aanvaard en komt op zaterdag 30 
november om 14.30 u. met de amfibieboot toe op het strand ter hoogte van het Terlinckplein in Koksijde-Bad. 
Met muzikale begeleiding en de Zwarte Pieten trekt Sinterklaas door de Zeelaan tot de rotonde De Poort en 
terug. De optocht stopt aan het gemeentehuis. De kinderen ontvangen er een warm drankje en snoepjes. 
Ze kunnen aan Sinterklaas ook hun wensen en tekeningen geven terwijl de (groot)ouders foto’s nemen!

Op zondag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 48ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet 
plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers en 
borstelmakers.

Daguitstap: kerstsfeer in Parijs

Vertrek om 6.40 u. (drie opstaplaatsen). Ontbijtstop in Assevillers. Bij 
aankomst in Parijs geeft de gids  informatie over de gezellige plaatsjes 
met leuke restaurantjes. Vrij middagmaal. ’s Namiddags gegidste 
wandeling in de overdekte galerijen Les passages de Paris. Hier zijn 
tal van winkeltjes, galeries, cafés enz., al ontstaan in de 18de eeuw. 
Bijzondere lichtinval, glazen daken, architectuur, intimiteit, charme… Voor 
velen wellicht nog onbekend. Daarna nog tijd om te genieten van de 
gezellige kerstsfeer. Thuis omstreeks 23.30 u.
Prijs p.p. 40 euro (bus, ontbijt, gids, drinkgeld).
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
erika.leuridan@koksijde.be

De volgende daguitstap van de dienst Toerisme vindt plaats op 
donderdag 12 december en gaat naar de feeërieke kerstsfeer in Parijs.
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Sint-Maarten komt op zondag 10 november 
weer naar Koksijde-Dorp!



Twee generaties samen op het podium

Dansen is leven

Seks, incest, politiek en oorlog

Het relaas van de Borgia pausenfamilie

Alphea Pouget (88!) en Koen De Preter brengen op vrijdag 8 november om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde 
het dansprogramma Journey. Een guitig en soms treffend broos portret van een vurige ontmoeting. Zo 
willen wij ook oud worden, aldus Knack.

In Het Geslacht Borgia–Homo Fatale maken we kennis met de beruchte pausen-familie Borgia. Deze 
familie met Rodrigo Borgia als bekendste telg kocht zich een weg naar het pausdom in de 16e eeuw. Seks, 
intriges, oorlog en corruptie kenmerken hun regeerperiode. Beklijvend theater op vrijdag 16 november om 
20 u. in c.c. CasinoKoksijde.

Alphea omschrijft haar liefde voor dansen als 
volgt: “Dansen is voor mij ‘leven’. Als ik niet meer 
kan dansen, ga ik dood.” Alphea en Koen (32) 
staan samen op het podium, dansen samen. Er 
ontvouwt zich een performance over het hier en 
nu, over de kracht van het menselijk lichaam. 
Samen overbruggen ze de afstand tussen jong 
en oud, en 60 jaar dansgeschiedenis, in een 
evenwichtsoefening tussen willen en kunnen.
Twee generaties samen op een podium lokt heel 
wat reacties uit bij het publiek, aldus de makers. 
“Juist omdat je het zo weinig ziet”, bevestigt Alphea. 
“Ook al is het ontzettend herkenbaar: iedereen kan 
zich wel inleven in een van de twee generaties. 
Mensen van mijn leeftijd zeggen me dat ze hoop 
krijgen als ze me op het podium zien dansen: hoe 
kun je zo oud en toch zo jong zijn?”
Zo’n inspanning op haar leeftijd is niet evident: 
“Koens snelheid en vitaliteit botste af en toe op mijn 
grenzen. Soms hoorde ik tijdens de repetities mijn 

lichaam huilen en roepen bij het uitvoeren van bepaalde bewegingen. Maar ik accepteer de situatie zoals 
ze is. De pijn is de prijs die ik betaal door tegen de tijd in te gaan en op mijn leeftijd nog op het podium te 
staan.”
Tickets: 12 / 10,50 / 9 euro, op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Alexander VI (Rodrigo’s pausennaam) was 
allesbehalve geliefd en stierf na elf jaar door 
vergiftiging. Regisseur Benjamin Van Tourhout wist 
van dit intrigerende stukje religieuze geschiedenis 
een boeiende en ontluisterende brok theater te 
maken met een Dries Vanhegen in wat misschien 
wel dé rol van z’n carrière is! Dries is ook gekend als 
presentator van Kokpit op Focus TV of sinds kort als 
Kurt Vandamme in Thuis.
“Niet een keer, ook geen twee keer maar ontelbare 
keren flitst het door ons hoofd: wat is die man 
beestig goed! Vanhegen speelt in Homo Fatale de 
verderfelijke, machtsgeile en schaamteloos brute 
paus Rodrigo Borgia alsof het zijn eigen (groot)
vader is geweest. Met evenveel schwung en de 
nodige tederheid weet hij zowel het beest als de 
twijfelende man te incarneren.” (Uit Knack.be)
Het Geslacht Borgia–Homo Fatale op vrijdag 16 
november om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde. 
Tickets kosten 16 / 14 / 12 euro. Bestellen op 
www.casinokoksijde.be of T op 058 53 29 99.



Agenda NOVEMBER

Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan, 8-13u.: Markt
Elke vrijdag, Oostduinkerke-Dorp, parking Erfgoedhuis ‘Bachten de kupe’, 13.30-17 u.: 
boerenmarkt

Elk weekend
Wac, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15,
Vliegsport: Luchtdoop of nitiatievluchten
T 058 31 23 67,  T 0497 30 55 90

November 2013 – april 2014
Oostduinkerke, Duinparklaan 33, Oostduinkerke
9 Meditatiesessies, telkens van 14-16 u., dit op donderdagnamiddag 14/11, 28/11, 
12/12, 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 20/03, 03/04.
Inschr door overschr (€72 voor de volledige reeks), Iban BE 75 979583973751 van 
Verheyen Reinhilde. Meer info: T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22

Tot zondag 3 november
Sint-Idesbald, Kerkepanne, Strandlaan 128
Halloween 3D World + spookhuis The Thriller 

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

14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kindernamiddag met bezoek van 
Sint-Maarten
Info: hubrechtcharlotte@gmail.com 

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
en NAVIGOmuseum
Open Museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: NAVIGOmuseum

19 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum
Halloweenvuurwerk
Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziektheater. ‘An Old Monk’, 
Josse De Pauw & Kris Defoort Trio /LOD
Info & tickets: dienst Toerisme

Zondag 3 november
14 u.
Koksijde-bad, J. Van Buggenhoutlaan 
t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘een 
herfstwandeling in de Noordduinen’
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Maandag 4 november
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoeting met theesommelier Ann Van 
Steenkiste
‘de trend is thee’
Proevertjes: 5 soorten thee met bijhorende 
hapjes
Org.: Neos Koksijde, Judith Ranson, 
T 058 51 40 60, Jeanine Nowé, T 058 51 33 01

Woensdag 6 november
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Federatiequiz
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

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

Donderdag 7 november
Mis voor de overledenen gevolgd door 
broodjesmaaltijd
Info en inschr.: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

19.30-21.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Infoavond Compost gebruiken in de 
juiste verhoudingen
Inschr. vóór 4 nov. via nathalie.haentjes@
koksijde.be, T 058 53 30 97

20 u.
Sint-Idesbald, hotel Excelsior
Workshop maquillage
Prijs: €8 euro, niet-leden: €12
Org.: Markant, 
info: jacques.proot@skynet.be 

Vrijdag 8 november
19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 
Café Foyer - Elke 2de vrijdag van de 
maand 
21u.: optreden Three of a Kind (blues)
Info: www.hetbedrijf.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans. ‘Journey’, Koen De Preter & 
Alphea Pouget
Info & tickets : info Koksijde

Zaterdag 9 november
14 u.
Sint-Idesbald, WAK, Veurnelaan 109
Lezing: Henry van de Velde.
Gegeven door docent kunstexploratie 
Damien Deceuninck
Gratis toegang
Info: lode.demey@koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling Natuur in 
winterkleed
Info: bezoekerscentrum

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a
Tom Vermeir – Sta op!, het enfant terrible 
van de comedy door een enfant terrible 
tout court
Info & tickets: dienst Toerisme of via 
reservatie@hetbedrijf.be 

Zondag 10 november
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, 
Ten Bogaerdelaan 12
Aperitiefconcert. ‘G. PH. Telemann koestert 
C. Ph. E. Bach, Il Fondamento & solist Roel 
Dieltiens
Info & tickets: info Koksijde

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

18 u.
Koksijde-Dorp
Sint-Maartenstoet
Info: dienst Toerisme

Maandag 11 november
vanaf 10 u.
Koksijde
11-novemberplechtigheid
Plechtige kerkelijke dienst in de Sint-
Pieterskerk te Koksijde-Dorp opgedragen 
aan de gesneuvelden uit beide 
wereldoorlogen.
Daarna bloemenhulde aan de 
verschillende militaire begraafplaatsen 
en aan het monument van de Koksijdse 
gesneuvelden.
Gezamenlijk defilé voor het Sint-Pietersplein 
te Koksijde-Dorp en receptie in de feestzaal 
’t Oud-Schooltje
Info: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan 
t.h.v de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling 
‘vrouwenwandeling in de Noordduinen en 
het park van het Abdijmuseum Ten Duinen 
1138’
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 12 november
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus compacte camera – 
Ook op dinsdag 19 november
Deelname: €10 (vooraf inschrijven)

Woensdag 13 november
12 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Brood en Spelen
Deelname: €16: apero, buffet met drankje, 
koffie en gebak, volkspelen met mooie 
prijzen. Org. Vl@s Vlaamse Actieve Senioren 
afd. Oostduinkerke
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20



14 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis, Tulpenlaan 41
Bingonamiddag
Info en org.: OKRA, Daniëlla, T 058 51 08 91

Bezoek met ‘da’s Tof’ aan het 
Volkskundemuseum De Plate te Oostende
Info en inschr.: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘No’
Info: infodienst Koksijde

Donderdag 14 november
9.30-13 u.
Oostduinkerke-Dorp, zaal Witte Burg
Budgetkoken. Enkel cliënten Sociaal Huis. 
Vrijwilligers welkom voor begeleiding. 
Deelname: €2
Info Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Excel 
(ook op vrijdag 15 november)
Inschrijven verplicht, deelname: €10
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53

13.30-16 u.
Koksijde, Bibliotheek 
Cursus hobbyfotografie
Vooraf inschrijven, deelname:€15
Tevens donderdag 21 en donderdag 28 
november
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53

14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Burg, 
Ter Duinenlaan 34
Geruchtmakende romances, 
door De heer Marc Gevaert
Deelname: €2,5
Org.: UPV-Westkust, Marc Mortier, 
T 0475 97 21 98, marc-mortier@telenet.be 

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius, Zeelaan 29
FeMma Herinneringen om te koesteren
Info en inschr.: Yvette Hanset, T 058 51 06 92 
of yvettehanset@telenet.be   

Vrijdag 15 november
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
‘Goedenavond’, Els de Schepper
Info & tickets: infodienst Koksijde

Zaterdag 16 november
10-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Michelinbeurs -  Hobbybeurs
Internationale ruilbeurs – gidsen, kaarten, 
affiches, pub-artikelen, miniaturen….. – 
Gratis toegang - Zie Tij-dingen blz. 34.

10.45 u.
MuZee, Romestraat 11, 8400 Oostende
Bezoek aan de ingang van het museum 
Info: De Picker Maurits, T 058 51 98 65
Org: August Vermeylenfonds – Koksijde-
Oostduinkerke

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater. ‘Het Geslacht Borgia – Homo 
Fatale’, Toneelgroep NUNC
Info & tickets: dienst Toerisme

Zondag 17 november
10-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Michelinbeurs -  Hobbybeurs
Internationale ruilbeurs – gidsen, kaarten, 
affiches, pub-artikelen, miniaturen….. – 
Gratis toegang. Zie Tij-dingen blz. 34.

10.30 u.
Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Te Deum, nadien bloemenhulde aan het 
monument van de 4de legerafdeling in de 
Veurnekeiweg
Info: dienst Toerisme

10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Filmzaal
Lezing Willy Vanderzeypen: 
Ridderkoningen strijden om Europa, de 
slag van Muret(1213) en Bouvines (1214)
Inkom leden Familiares de Dunis: €5, niet-
leden: €6
Info: daniël Degryse, 
daniel2.degryse@skynet.be 

11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Burg, 
Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met……. ‘recht op 
Basisinkomen’
Spreker: Christina Lambrecht, bibliothecaris 
en medewerkster Ecovaproject
Info: VOC Westhoek / Koksijde

14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan 
t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘hoe kunnen we 
onze geveerde vrienden en andere kleine 
diertjes helpen tijdens de koude en natte 
wintermaanden’
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Dinsdag 19 november
10-13 u.
14.30 u.
Sint-Idesbald, ’t Krekelhof, Rariteitenkabinet 
en Ambachtenmuseum
15de appelpers en –smuldag
Appelen persen, sap bottelen, flessen 
pasteuriseren, stapelen en bewaren…
Persen
Samenroeping van alle geïntroniseerde  
leden van de afgelopen 14 jaar, huldiging
Doorlopend: appelsap, appeljenever en 
appeltaarten. Breughelkermis
Scholen en groepen enkel na afspraak
Info: T 058 51 23 32, 
info@museumkrekelhof.be 

10 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorenfeest - Eucharistieviering in de 
Sint-Niklaaskerk
Nadien receptie (€4) in de Witte Burg
Hutsepot €14 (incl 1 consumptie en koffie)
Inschr via Norbert Boeve, BE 
30751203289711
Info: eric.caeyzeele@telenet.be 
 

Woensdag 20 november
14 u.
Koksijde, c.c.CasinoKoksijde
Seniorendag
Zie Tij-dingen blz. 21.
Org.: Sociaal Huis
Tickets: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film ‘To the Wonder’
Info: infodienst Koksijde

20 u.
Koksijde, Hotel Excelsior
Barista demonstratie
Prijs leden MARKANT,
jacques.proot@skynet.be 

Donderdag 21 november
14 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Seniorendag
Zie Tij-dingen blz. 21.
Org.: Sociaal Huis
Tickets: dienst Toerisme

14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Burg, t
er Duinenlaan
Breinamiddag. Gratis deelname inwoners 
Koksijde. Guigone Deweerdt leidt en 
begeleidt dit project. Extra vrijwilligers 
welkom
Info: Sociaal Huis. Annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

Vrijdag 22 november
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. ‘They are alive and from Belgium!’, 
Not the Beatles
Info & tickets: infodienst Koksijde

Zaterdag 23 november
Koksijde
Cyclo-cross – internationale Vlaamse 
duinencross
Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. ‘Wanneer gaan we nog eens 
bowlen?’, Bart Cannaerts – uitverkocht!
Info & tickets: infodienst Koksijde 



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Zondag 24 november
10 u.
Oostduinkerke, manege Ter Duinen
7de  Sint-Hubertusviering
Mis in de Sint-Niklaaskerk
Zegening van paarden en hun ruiters, 
honden en hun baas
Sint Hubertusoptocht aangevoerd door de 
jachthoornblazers te paard
Sint Hubertusrit langs strand en duinen
Sint Hubertusdrink en eetfestijn in manege 
Ter Duinen
Info: club Westhoekruiters,

8.30-10.30 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Ontbijt met komst van de Sint
Leden Gezinsbond: €3 , niet-leden: €6
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar
Vooraf inschrijven bij Danny Desmet, 
T 058 51 67 26
Info: gerdavandensteen@telenet.be 
15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familie. ‘Labyrint (10+), Froefroe & theater 
Tieret
Info & tickets: infodienst Koksijde

Maandag 25 november
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek Koksijde
Cursus basis pc
Vooraf inschrijven, deelname €10 
(ook op dinsdag 26 november)
Info: bibliotheek@koksijde.be, 

Woensdag 27 november
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, parochiehuis OLV ter Duinen, 
Tulpenlaan 41
FeMma ‘O Bistro, eenvoudig feestelijk’
Info en inschrijving: Geneviève Braem, 
T 0498 47 87 17, 
genevieve.braem@skynet.be 

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘More Than Honey’ - documentaire
Info: infodienst Koksijde

Donderdag 28 november
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Word
Ook op vrijdag 29 november, maandag 
2 en dinsdag 3 december
Vooraf inschrijven, deelname €20
Info: bibliotheek@koksijde.be   

17-20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzamelactie Rode Kruis Vlaanderen
Info :  Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56 
en Peter Lasat, T 0473 87 70 11, 
peter.lasat@hotmail.com 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. Lionel Beuvens Quartet
Info & tickets: infodienst Koksijde

Zaterdag 30 november
14.30-18 u.
Koksijde-Bad
Sinterklaas te Koksijde
Zie Tij-dingen blz. 35.
Info: handelaarsbond Koksijde

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Eindejaarshappening ‘winter aan Zee’ – 
Inner Wheel Westkust
Zie Tij-dingen blz. 34. Gratis toegang.
Info en org.: Inner Wheel Westkust - 
T 058 51 37 26

20.30
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 
Theater ‘het gat van de koe (Antigone/
Opendoek)
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
reservatie@hetbedrijf.be 

Zondag 1 december
11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32, 
zaal De Burg
Op zondag in gesprek met …De Grote 
Oorlog,
spreker Katrien Van Hecke, auteur, 
verhalenverteller
Info en org: VOC Westhoek, Bob Rossel, 
voorzitter

10-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Eindejaarshappening ‘winter aan Zee’ – 
Inner Wheel Westkust
Zie Tij-dingen blz. 34. Gratis toegang. 
Ontbijt van 8.30-10.30 à 12,50 euro pp
Om 15 uur is er optreden van Willem 
Vermandere, €15 VVK en €18 ADD
Info en org: Inner Wheel Westkust – 
T 058 51 37 26

TENTOONSTELLINGEN
Tot 03/11
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenlaan
Tentoonstelling ‘Eddy Westerduin’
Schilderkunst
Info: dienst Cultuur

15/11 – 24/11
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenlaan
Tentoonstelling ‘Chris Poidevin
Schilderkunst
Info: dienst Cultuur

November 2013
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, 
Strandlaan
Tentoonstelling Innegrave Jef – brons. 
Assebroek-Brugge
Info: kapsalon Lievino

07/06 – 17/11
Oostduinkerke, NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum
Tentoonstelling ‘Zeeziek’ – hoe kolkt de 
waanzinnige zee in lichaam en geest
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

08/09 – 05/01/2014
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Tentoonstelling Goud, zilver, brons
Dieren leveren grote krachttoeren. Wie 
is de beste buikschuiver? Of wie is de 
beste waterloper? Of nog wie is de 
grootste profiteur?
Als bezoeker mag je zelf bepalen wie 
de gouden, zilveren of bronzen medaille 
verdient. Maar er is meer…. Je kan het 
mestkeverspel spelen, bijenraten bouwen 
of het spel ‘het koekoeksei’ spelen.
Info: www.iwva.be/bezoekers 

01/11 – 15/12
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Hubert (Fr): 
hedendaags
Geert Hoornaert (be): hedendaags
Didier Maghe (Be): sculpturen
Info: patrick@yesartgllery.com, 
www.yesartgallery.com 

Tot 03/11
Oostduinkerke, Art Gallery De 
Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 78
Expo
Info: dml@skynet.be, www.dmlgallery.be, 
T 058 51 47 57



KBC presenteert:

Vlaamse Duinencross 
Koksijde
Zaterdag 23 november 2013

UURROOSTER

09u10 NIEUWELINGEN
10u15 Wereldbeker UCI JUNIORES
11u30 Wereldbeker UCI U23
13u30 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: 5 euro

INLICHTINGEN
www.veloclubkoksijde.be

VOORVERKOOPPUNTEN
Toerismekantoren Koksijde
Sportdienst Koksijde

Voor 
inwoners en 

tweederesidenten 
slechts 5 euro, 
enkel in vvk, 

zie blz. 27


