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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
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)

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

Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot 
eind 2014”

Getijden oktober

dag hoogwater laagwater
wo 1 05.55 en 18.24 00.28 en 12.50
do 2 06.58 en 19.43 01.27 en 14.01
vr 3 08.32 en 21.12 02.40 en 15.18
za 4 09.51 en 22.27 03.51 en 16.32
zo 5 10.58 en 23.29 05.06 en 17.50
ma 6 11.53 06.20 en 18.51
di 7 00.20 en 12.39 07.14 en 19.39
wo 8 01.04 en 13.22 07.59 en 20.23
do 9 01.46 en 14.04 08.41 en 21.05
vr 10 02.29 en 14.47 09.23 en 21.47
za 11 03.13 en 15.32 10.05 en 22.29
zo 12 03.58 en 16.18 10.47 en 23.12
ma 13 04.45 en 17.06 11.30 en 23.55
di 14 05.35 en 17.57 12.15
wo 15 06.29 en 18.56 00.42 en 13.08
do 16 07.29 en 20.00 01.37 en 14.11
vr 17 08.35 en 21.11 02.40 en 15.18
za 18 09.48 en 22.28 03.46 en 16.31
zo 19 10.57 en 23.29 05.07 en 17.46
ma 20 11.48 06.16 en 18.39
di 21 00.13 en 12.27 07.00 en 19.18
wo 22 00.49 en 13.00 07.32 en 19.49
do 23 01.20 en 13.31 08.00 en 20.19
vr 24 01.50 en 14.02 08.31 en 20.52
za 25 02.21 en 14.35 09.07 en 21.28
zo 26 02.54 en 14.10 08.44 en 21.06
ma 27 02.30 en 14.48 09.24 en 21.45
di 28 03.09 en 15.29 10.04 en 22.27
wo 29 03.51 en 16.15 10.48 en 23.13
do 30 04.39 en 17.11 11.40
vr 31 05.43 en 18.30 00.11 en 12.47

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Winteruur vanaf zondag 26 oktober.

Ken je dit beeld?
De aflevering september van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen 
door Jurgen Callewaert uit Izegem. 
De foto toont een fragment uit de 
gedenkplaat voor de Zouaven op 
het gelijknamig plein.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel 
juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 20. Met een gok 
van 21 was Jurgen er het dichtst bij, 
goed voor de prijs!

We doen voort met het nieuw type wedstrijd: 
gedenkplaten aan gevels, monumenten, 
enz. Waar hangt de plaat/tekst waaruit 
bijgaand detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden 
uiterlijk 16 oktober via kenjeditbeeld@
koksijde.be, of via post naar Gemeentehuis, 
Ken je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 
Koksijde. Slechts één inzending per 
persoon. Schiftingsvraag: hoeveel correcte 
antwoorden 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



10Koksijde in de bloemen
Voor de 66ste keer op rij vond 
weer de grote wedstrijd “Koksijde 
in de Bloemen” plaats, altijd heel 
belangrijk voor de uitstraling van 
Koksijde als bloemenbadplaats bij 
uitstek! Op de prijsuitreiking werden 
448 deelnemers door het comité 
“Koksijde in de Bloemen” met 
een mooie prijs (bloembollen…) 
bekroond.

Helena is honderd
Haar vader bouwde de Hoge-
Blekkermolen, zelf leefde ze 32 jaar 
in New York en onlangs mocht ze 
haar honderdste verjaardag vieren: 
Helena Boeve uit de Strandlaan 
in Sint-Idesbald. Op zaterdag 6 
september werd de kranige dame 
door burgemeester en schepenen 
een ontvangst in het gemeentehuis 
aangeboden.

Camping Cultuur
Op zondag 12 oktober houdt de 
cultuurkaravaan Camping Cultuur 
van 10 tot 18 u. halt in de Silicowijk 
in Koksijde-Dorp. Camping Cultuur 
is een mobiel cultuurdorp met een 
waaier lieve culturele attracties 
zoals o.m. soep maken, circus, 
tornooi, speelmachien, knutselen 
enz. Volledig gratis en voor alle 
leeftijden!

Halloween
Tijdens de herfstvakantie is Koksijde 
ook dit jaar volledig in de ban 
van Halloween! Maar liefst negen 
dagen worden tal van griezelig-
leuke activiteiten georganiseerd. 
Op de affiche enkele mooie nieuwe 
initiatieven: negen dagen creatieve 
workshops Halloween for Kids in 
de Kerkepannezaal en de Eerste 
Halloween-moutainbiketoertocht op 
vrijdag 31 oktober.
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Snippers uit de raad van 18 augustus
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
BTW in, tenzij anders vermeld.

Stookplaats –  In de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke wordt de 
oude stookplaats volledig vernieuwd om met energiezuinigere ketels en een 
optimale sturing een besparing van minstens 15% te realiseren.. Deze investering 
(terugverdiening na zes à zeven jaar) maakt deel uit van het plan EnergieK2020. 
Raming: 110.000 euro. Unaniem.
Renovatie c.c. Taf Wallet – Voor de renovatie van het CCTW in 
Sint-Idesbald zijn nog twee loten goedgekeurd: lot 2 technieken 
elektriciteit (met subsidies) en lot 3 centrale verwarming, sanitair en 
ventilatie. De ramingen bedragen respectievelijk 214.267 en 117.634 
euro. Unaniem. De prijsvraag voor lot 1 renovatie van zolder en daken 
is momenteel lopend.
AGB – Raadslid Rita Gantois (N-VA) neemt per 1 september ontslag 
als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Koksijde omdat ze door haar parlementair mandaat nog moeilijk tijd 
kan vrijmaken voor het AGB. Eerste schepen Jan Loones (N-VA) werd 
met 19 stemmen voor en 4 tegen (fractie !mpuls) verkozen tot nieuw 
AGB-raadslid.
Brandweer – Bij de post Koksijde is sergeant Frank Geerts bevorderd 
tot eerste sergeant. Bij de post Oostduinkerke is Stefaan Pladys bevorderd tot adjudant.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

-  In een eerste fase zal de transmissienetbeheerder Elia er natuurlijk alles aan doen om de nodige 
productiecapaciteit te voorzien.

-  In een tweede fase worden maatregelen genomen die de vraag naar elektriciteit doen verminderen (bv. 
beperking van het gebruik van elektriciteit voor bepaalde doeleinden).

-  Als deze maatregelen niet voldoende zouden blijken, kan Elia op vraag van de minister van Economie & 
Energie, bepaalde grote afnemers voor beperkte tijd van het net afkoppelen.

-  Als ook dit niet voldoende zou zijn, kan de minister beslissen om in een allerlaatste fase het afschakelplan 
voor de distributienetbeheerders op te starten.

Ons land werd daarvoor ingedeeld in 6 schijven. Koksijde zit in schijf 5. Bij de 
opstart van het afschakelplan wordt begonnen met schijf 6, vervolgens schijf 5 
enz. Dit gebeurt volgens een rotatiesysteem. Eens het systeem in werking gaat, 
wordt per cabine na 15 minuten, 10% opnieuw van elektriciteit voorzien. Elke 
afschakeling duurt in totaal 2 à 3 uur.
Zeven dagen vòòr een mogelijke uitschakeling zal dit nationaal aangekondigd 
worden op radio en tv en zullen de burgemeesters ingelicht worden. De dag 
ervoor zal dan beslist worden of het afschakelplan al dan niet in werking treedt.
In Koksijde bevindt zich 1 van de 376 elektriciteitscabines in schijf 5 van het 
afschakelplan. De cabine staat in Oostduinkerke. Het is nog wachten op 
concrete informatie om het getroffen gebied te kennen. Inwoners of tweede 
residenten van deze zone zullen persoonlijk verwittigd worden en zijn steeds 
welkom om meer informatie te bekomen. Ondertussen wordt ook een overleg 
met de veiligheidscel gepland om de gevolgen voor onze gemeente in kaart 
te brengen. 
Meer info via patrimoniumbeheer@koksijde.be of 058 53 34 35.

Energieschaarste: 
gevolgen voor Koksijde beperkt
De laatste weken zijn mogelijke stroomonderbrekingen in de winter als gevolg van het tijdelijk stilleggen 
van enkele nucleaire centrales (Tihange 2, Doel 3 en nu ook Doel 4) aan de orde van de dag. Eandis 
meldt dat in geval van zeer koude winterperiodes in heel Europa maatregelen kunnen genomen worden 
in het kader van het zogenaamde afschakelplan.



De burgemeester aan het woord
Zoals we gehoopt hadden heeft september, toch ruim de helft ervan, de overvloedige regen van augustus 
van antwoord gediend met veel zon en weinig neerslag. Het bevestigt onze stelling: september mag op het 
vlak van weer niet onderschat worden… Misschien volgt begin oktober ook nog een Sint-Michielszomertje..? 
Inmiddels is het gewone werkjaar weer flink op dreef. Burgemeester Marc Vanden Bussche blikt in zijn 
maandelijkse groet kort even achter- en vooruit.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het archeologisch 
onderzoek in de schuur van Ten Bogaerde leidde tot een 
fijne vondst!”

T-d: “Burgemeester, de mensen zullen al gezien 
hebben dat er werken bezig zijn aan de schuur van 
de abdijhoeve Ten Bogaerde?”
Burgemeester: “Inderdaad. De schuur wordt de 
nieuwe thuis voor het toekomstige Kunstencentrum. 
Inmiddels werd het dak al afgenomen. Zowat 
driekwart van de pannen kunnen voor de restauratie 
hergebruikt worden. Onder de pannen komt 
ook een isolatielaag. Verder is ook de volledige 
binnenbouw weggehaald, zo o.m. de tussenmuren. 
Momenteel verrijst er dus een grote lege schuur die 
een kunstencentrum zal worden. De werken zullen 
nog ongeveer een jaar duren. Ze worden uitgevoerd 
onder leiding van het architectenbureau Govaert & 
Vanhoutte Architects uit Brugge, bekend door eerdere 
restauraties. Het project is ook noodzakelijk voor de 
bewaring van de middeleeuwse buitenmuren van 
de abdijschuur. Het archeologisch onderzoek leidde 
tot een fijne vondst die blijvend gevisualiseerd zal 
worden.” (Nvdr: meer info op blz. 11)

T-d: “Oktober blijft druk op het vlak van 
evenementen?”
Burgemeester: “Er is nu meer tijd voor 
binnenactiviteiten. De deuren van c.c. CasinoKoksijde 
staan dan ook open voor de Toeristen- en 
Streekproductenbeurs en de Whiskybeurs. Uiteraard is 
er in de herfstvakantie, de laatste week van oktober, 
weer een uitgebreid Halloweenprogramma voor 
jong en minder jong! Nieuw dit jaar is Halloween 
for kids en de mountainbike-halloweentocht van de 
sportdienst.” (Nvdr: meer info op blz. 34 en 35)

T-d: “Er werd in september gefeest in het Sociaal 
Huis?”
Burgemeester: “Het was een dubbelfeest: 
20 jaar serviceflats Maartenoom en 20 jaar 
Mindermobielencentrale, MMC. Twee zeer 
waardevolle projecten, waarvan de 20ste 
verjaardagen samen gevierd werden met de 
bewoners, West-Vlaams gedeputeerde Guido Decorte 

en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie. Wat de MMC 
betreft doe ik ook graag een oproep! We zoeken 
nog steeds mensen die chauffeur willen zijn om de 
mobiliteit van onze senioren te helpen bevorderen. 
Kandidaten kunnen zich steeds melden bij het 
Sociaal Huis.” (Nvdr: meer info op blz. 18)

T-d: “Veel mensen stellen zich vragen bij het 
afschakelplan elektriciteit?”
Burgemeester: “Ja, mogelijke stroomonderbrekingen 
in de komende winter als gevolg van het tijdelijk 
stilleggen van enkele nucleaire centrales zijn 
natuurlijk een aangelegenheid waar de mensen 
vaak aan denken. Ik begrijp de bekommernis van 
de bevolking. In elk geval kan ik meedelen dat de 
gevolgen van een mogelijke afschakeling voor onze 
gemeente eerder beperkt zouden zijn. In Koksijde 
hebben we geluk, want bij ons bevindt zich maar 
één van de 379 elektriciteitscabines in zone 5 van 
het afschakelplan. Die cabine staat in Oostduinkerke. 
Meer concrete info zal in volgende nummer(s) van  
Tij-dingen en via de website gecommuniceerd 
worden. Hoe dan ook zal transmissienetbeheerder Elia 
er natuurlijk alles aan doen om die onderbrekingen 
te voorkomen. Natuurlijk rekenen we op de solidariteit 
van alle inwoners. Voor vragen kan iedereen steeds 
contact nemen met het gemeentebestuur.” 
(Nvdr: meer info op blz. 4)

“Kandidaat-chauffeurs bij de 
mindermobielencentrale zijn altijd 
welkom!”

“Voor Koksijde zullen de gevolgen van een 
mogelijke afschakeling beperkt zijn.”



Eregemeenteraadslid
George Delanghe overleden

Week van de Bedrijfsoverdracht
Het Agentschap Ondernemen organiseert samen met haar partners de Week van de Bedrijfsoverdracht van 
20 tot 24 oktober in Gent Expo. In heel Vlaanderen zijn er elke dag van die week over thema’s zoals starten 
door overname, groei door overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan, enz.

In de handige kalender op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be 
vindt u snel wat u zoekt.
Tijdens de Week is het Agentschap Ondernemen op 23 oktober ook 
aanwezig op de beurs Ondernemen in Vlaanderen. Nieuw dit jaar 
is het adviescafé, waar men in een losse sfeer kan aanschuiven 
voor een verkennend gesprek met een adviseur of coach. 
Interessante cases over overdracht en opvolging illustreren hoe het 
moet tijdens de seminaries die het agentschap daar plant. Er is ook 
een stand met alle info over steunmaatregelen en financiering en 
bovendien een gratis infopakket bedrijfsoverdracht. 
Meer info op www.ondernemeninvlaanderen.be of bel het gratis 
nummer 0800 20 555.

George Delanghe werd geboren op 9 augustus 
1919 op Groenendijk in een… bunker langs de 
Nieuwpoortsteenweg. Na de vernieling van hun 
woning door kanonvuur in 1915 vonden zijn ouders, 
Victor en Marie Desmedt, nieuw onderdak in 
Oostduinkerke-Dorp, later in De Panne. In december 
1918 keerden ze terug naar Groenendijk en namen 
er vrede met een lege militaire barak. Een van de 
bunkers in de buurt gebruikten ze als slaapplaats. 
Daar zag George het levenslicht, precies negen 
maanden (min twee dagen) na de Wapenstilstand 
van 11 november 1918.
Na de lagere school, in 1933, ging hij als 14-jarige 
uit werken op de hoeve de Grote Labeure. Al een 
jaar later moest hij met vader Victor en broer 
Marcel mee als diender bij het stukadoorbedrijf 
Deprète. In de Tweede Wereldoorlog werd hij 
verplicht tewerkgesteld bij de bouw van bunkers, 
loopgrachten, strandverdediging (“pit en stake”) 
enz.

Een actief man
George huwde in 1947 met Jeanne Bouten en 
ze gingen wonen in een huis in de Noordstraat, 
nu Schoolstraat. Uit hun huwelijk werden vier 
kinderen geboren: Eric, Ronny, Viviane en Patrick. 
Zijn echtgenote was 74 toen ze op 19 maart 1997 
overleed. Maar George verloor de moed niet, bleef 
actief op velerlei vlak, was ook heel sportief en 
vertoefde graag onder het volk. Al bij al heeft hij 
69 jaar in zijn huisje gewoond, tot zijn opname in 

de KEI korte 
tijd voor zijn 
heengaan. 
Naast vader 
van vier 
kinderen was 
hij ook over/
grootvader 
van acht 
kleinkinderen en drie achterklein-kinderen.
George was heel zijn leven stukadoor met 
uitzondering van 1954-1955 toen hij aan de 
gemeente werkte, o.m. om bunkers af te breken 
waarvan de steenslag diende voor de verharde 
straten in “wetsand”.

Politicus
George was ook jarenlang politiek actief. Hij was 
gemeenteraadslid van Oostduinkerke van 1956 tot 
1958 en van 1968 tot 1976, verder van 1983 tot 1988 
en van 1995 tot 2000 in Koksijde. Hij werd de titel 
van eregemeenteraadslid verleend. Hij zetelde ook 
in het OCMW. Hij was tevens erekorporaal van de 
brandweer Oostduinkerke, oud-strijder 1940-45 en 
bestuurslid van de Nationale Strijdersbond afdeling 
Oostduinkerke.
Zijn uitvaart vond onder groot medeleven plaats 
op zaterdag 30 augustus in de Sint-Niklaaskerk 
van zijn geliefd Oostduinkerke gevolgd door de 
teraardebestelling op de begraafplaats aan de 
Geryllaan.

Op de gezegende leeftijd van 95 jaar is George Delanghe op 
zaterdag 23 augustus in het Koningin Elisabeth Instituut gestorven. De 
alomgekende en gewaardeerde George zal in de herinnering blijven 
als een waarachtige Oostduinkerkenaar die zich zijn leven lang heeft 
ingezet voor gezin en gemeenschap en die ieders vriend was.

Wijlen George Delanghe, geliefde 
Oostduinkerkse volksvriend en 
eregemeenteraadslid.



Straatnaam naar kunstenaar
en volkskundige Bert Bijnens
In zitting van 22 augustus heeft de gemeenteraad unaniem besloten om een nieuwe straat te noemen naar 
Bert Bijnens, volkskundige en kunstenaar die op 89-jarige leeftijd op 3 mei 2010 overleed. De toekomstige 
Bert Bijnensstraat is in Koksijde-Dorp een zijstraat van de Groenstraat die leidt naar de acht nieuwe 
bejaardenwoningen van de Woonmaatschappij IJzer en Zee.

Bert Bijnens (°Leisele, 1920) groeide op in Gent, genoot er 
middelbaar en hoger onderwijs, en volgde nog vijf jaar 
avondcursus aan Sint-Lucas en aan de Kon. Academie voor 
Schone Kunsten. In 1939 kwam het gezin Bijnens terug naar 
de Westhoek. In zijn jonge jaren woonde hij in een duinkeet, 
bij voormalige IJslandvaarders. Vanaf 1950 werkte hij voor ons 
gemeentebestuur: bij diverse diensten tot 1969, en daarna bij de 
dienst Toerisme tot zijn pensioen in 1985.

Voor Frans-Vlaanderen
Vanaf 1948 ging Bert per fiets op verkenning in de streek en 
publiceerde zijn bevindingen. In 1964 verscheen zijn eerste boek 
Zuid- of Frans-Vlaanderen dat hij kende als niet één. In 1958 was 
hij medestichter van de heemkundige kring Bachten de Kupe en 
stond vanaf dan lange tijd in voor de rubriek Van over de schreve 
in het tijdschrift van de kring.
Hij werkte mee aan de restauratie van veel kapelletje en oude 
Vlaamse opschriften, organiseerde mee de Frans-Vlaamse 
landdagen, gaf tien Frans-Vlaamse jaarboekjes (1968-1977) 
en acht toeristische gidsen uit (4 fietsroutes tussen ’72 en ’83 
en 4 autoroutes in 1985). Verder waren er de publicaties Frans-
Vlaanderen in woord en beeld (1978 en 1980). Voor de reportage 
Frans-Vlaanderen (1984) in Boeketje Vlaanderen schreef hij het 
scenario.

Voor Koksijde en Westkust
Voor Koksijde zelf en voor de Westkust zijn volgende korte 
en langere studies/gidsen van zijn hand: Koksijde, historische 
gegevens en wetenswaardigheden (1971), Koksijde, kust-, strand- 
en paardevisserij (1974). Als co-auteur werkte hij mee 
aan Koksijde, een toeristische gemeente en Het Wulpen, 
Oostduinkerke en Koksijde van toen. Hij was ook ontwerper van 
vele wandelpaden en fietsroutes in Koksijde en het achterland, 
uitgewerkt in brochures met een schat aan historische info. Van 
de Bebloemde Praalstoet ter Verheerlijking van de Vlaamse 
Schilderkunst was hij medestichter.

Kunstenaar
Bert was ook etser, lino-snijder en keramist. Opnieuw zijn het 
volksleven, de sages en legendes aan beide kanten van de 
Schreve z’n inspiratiebron. Achter elk kunstwerk schuilt een 
typisch volksverhaal. In april 2006 schonk hij 69 merkwaardige 
geglazuurde keramische beelden aan onze gemeente. 
Zestien daarvan staan permanent te kijk in het atrium van het 
gemeentehuis.

Onderscheidingen
Het kan niet anders of deze bedrijvige pionier werd vaak 
onderscheiden: de provinciale prijs beeldhouwkunst 
West-Vlaanderen (1953), onderscheiding voor Iseland 
(luisterspelwedstrijd van de NIR, 1953), de Visser-Neerlandiaprijs 
van het Algemeen Nederlands Verbond voor zijn erfgoedwerk in 
Frans-Vlaanderen (1967), ridder in de Orde van ’t Manneke uit de 
Mane (1982), cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde 
(2006).

Cultureel ambassadeur Bert Bijnens naar 
wie straks een zijstraat van de Groenstraat in 
Koksijde-Dorp wordt genoemd.

Een typisch geglazuurd keramisch beeld van 
Bert Bijnens, nl. de garnaalvisser te paard.



Passie delen in de bib en verwendag op 11 oktober

Cursussen in de bib

In Koksijde wordt de bibliotheekweek feestelijk ingezet op zaterdag 11 oktober met een 
verwendag en de opening van de tentoonstelling Schrijfsels achter het front om 10.30 u. De 
bibmedewerkers verwennen alle bezoekers met een drankje en een versnapering.
Deze keer wordt de bib dé plek waar iedereen zijn persoonlijke kennis kan delen. Kennis delen 
doet u pas echt graag, als u ergens door gepassioneerd bent. Bent u een BV (Bekende 
Vlaming) of OBV (Onbekende Vlaming uit Koksijde) en wilt u uw passie delen met anderen? 
Stel u dan zeker kandidaat via matthias.zwaenepoel@koksijde.be of 058 53 29 53 en vertel binnenkort over uw 
passie in de bib.

Cursus Word 2010 - Op maandag 3, dinsdag 
4, donderdag 13 en vrijdag 14 nov. van 
13.30 tot 16 u. Prijs 20 euro (vier lessen, incl. 
cursusmateriaal)
Basiscursus iPad - Op maandag 3 en dinsdag 
4 nov. van 9.30 tot 12 u. Prijs 10 euro (twee 
lessen, incl. cursusmateriaal)
Cursus Excel - Op maandag 17 en dinsdag 
18 nov. van 13.30 tot 16 u. Prijs 10 euro (twee 
lessen, incl. cursusmateriaal)
Workshop veilig kopen en verkopen op het 
internet - Vrijdag 21 nov. van 13.30 tot 16 u. Prijs 
5 euro.
Workshop kerst- en eindejaarskaarten maken 
op de pc - Donderdag 27 nov. van 13.30 tot 16 
u. of zaterdag 29 nov. van 9.30 tot 12 u. Prijs 5 
euro (één les).

Voor alle cursussen geldt persoonlijk inschrijven 
vanaf maandag 6 oktober aan de balie van 
de bib. Lidmaatschap van de bib verplicht, 
breng uw identiteitskaart mee. Betalen met 
een betaalautomaat (geen biljetten hoger 
dan 10 euro). Meer info over de (toekomstige) 
cursussen in de bib op www.bibliotheek.
koksijde.be.

Van zaterdag 25 oktober tot zaterdag 1 november is er 
in de bib weer boekenverkoop. U vindt er afgevoerde 
boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s aan interessante 
prijzen. Kom een kijkje nemen.

Om met uw elektronische identiteitskaart op de pc 
aan de slag te kunnen, moet u beschikken over een 
kaartlezer. Die maakt de communicatie mogelijk tussen 
de pc en de microchip in de ID-kaart.
De e-ID kunt u gebruiken om uw belastingaangifte 
online in te vullen, uw medisch dossier bij de mutualiteit 
te beheren, uw dossier als jobstudent te raadplegen, 
uw studietoelage aan te vragen en nog enkele andere 
toepassingen.
In de bib staan 16 computers met de software voor 
het gebruik van de kaartlezer. De kaartlezer zelf is 
ingebouwd in het toetsenbord of is aangesloten met 
USB en staat naast de pc. Het gebruik van een pc en 
kaartlezer is gratis voor bib-leden.

Boekenverkoop in 
herfstvakantie

e-ID lezers in de bib

Apps 4 kids in de bib

Tentoonstelling Schrijfsels achter het front

Sinds kort is er in de bib ook een iPad voor kinderen beschikbaar. Deze 
iPad steekt in een kindvriendelijke cover en kan dus tegen een stootje, 
ideaal voor kinderen.
De bib spant zich in om iedereen kennis te laten maken met nieuwe 
media en technologie. Het beschikbaar stellen van een iPad 
voor kinderen is daar zeker een onderdeel van. Op de kids iPad 
zijn verschillende educatieve, inspirerende en stimulerende apps 
geïnstalleerd. Kinderen kunnen dus in de bib al spelend leren omgaan 
met tablets.

Van 11 oktober tot 15 november loopt in de bib de 
tentoonstelling Schrijfsels achter het front in het kader van de 
herdenking honderd jaar WO I. Aan de hand van documenten, 
brieven, postkaarten en andere “schrijfsels” wordt het leven en 
het vluchten achter het front in het eerste oorlogsjaar belicht. 
Feestelijke opening op zaterdag 11 oktober om 10.30 u.
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11de editie “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de elfde 
maal het project “Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen”. In heel West-Vlaanderen stellen kunstenaars 
hun atelierdeuren open. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Le Nord en Pas-de-Calais in 
Frankrijk. In onze gemeente nemen 19 kunstenaars deel aan BbK.

-  ART-eljee (beeldhouwkunst, schilderkunst, andere 
kunstambachten): Nieuwpoortsteenweg 187 
in Oostduinkerke, lisette.verbiest@pandora.be, 
(vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 18 u., zondag van 10 tot 18 u.)

-  Patrick Coenye, Artpress (lithografie, zeefdruk): 
Karel Loppenslaan 20 in Sint-Idesbald,  
T 0476 88 51 85, patrick.coenye@skynet.be,  
www.patrickcoenye.be, (zaterdag en zondag van 
10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

-  Leen De Bevere, Allegretto (kunstzinnige 
keramiek): Fazantenparkstraat 35 in Koksijde,  
T 058 52 22 62, leen8670@gmail.com, (vrijdag van 
14 tot 18 u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 18 u.)

-  Ward De Brabandere, Allegretto (keramiek van 
gebruiksgoed tot kunst): Fazantenparkstraat 
35 in Koksijde, T 058 52 22 62, ward.koksijde@
gmail.com, (vrijdag van 14 tot 18 u., zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

-  Melanie Defrancq (olieverf op doek, figuratief): 
Rozenlaan 35 in Oostduinkerke, (zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u.)

-  Viviane Delhage (hout, karton, olieverf, acryl of 
synthetisch): Pylyserlaan 59/151 in Koksijde,  
T 0496 95 71 46, vivianedelhage@skynet.be,  
www.vivianedelhageatelier.eu (vrijdag van 10.30 
tot 12 u. en 15 tot 18.30 u., zaterdag van 10.30 tot 
12u. en 15 tot 20 u. en zondag van 10.30 tot 12 u. 
en 15 tot 18.30 u.)

-  Marijke Depoorter (patchwork, stofdecoratie): 
Kerkwijk 8 in Wulpen (zaterdag en zondag van  
10 tot 12 u. en 13 tot 18 u.)

-  Em-Dé-Bé (steenkappen, acrylic-one): Jan Van 
Looylaan 22/101 in Koksijde, T 0486 26 35 94, 
margot_debeys@hotmail.com, (vrijdag, zaterdag 
en zondag van 9 tot 12 u. en 13 tot 18 u.)

-  Edgard Fonteyne, Art Galerie (hout, steen, taille 
directe, klassiek): Dahlialaan 11 in Oostduinkerke, 
T 058 51 22 48 (zaterdag en zondag van  
14 tot 18 u.)

-  Willy Govaerts (aquarel): Nachtegaalweg 13 in 
Oostduinkerke, T 0471 50 13 23 (vrijdag van 14 tot 
18 u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en  
14 tot 18 u.)

-  Martine Hennebel (sculpturen, monumentaal, 
cortenstaal, brons, gips, was): Guldenzandstraat 
12 in Oostduinkerke, T 058 51 05 59,  
info@hennebelm-art.be, www.hennebelm-art.be 
(vrijdag van 13.30 tot 16 u., zaterdag van 14 tot  
18 u. en zondag van 10.30 tot 12 u. en van  
14.30 tot 18.30 u.)

-  Etienne Maes (aquarelschilderijen): Jan Van 
Looylaan 39 in Sint-Idesbald, T 058 51 76 16 
(vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 u.  
en 14 tot 18 u.)

-  Anne Notebaert (glaskunst, glascasting & -fusie, 
binnen en buiten): Capucijnenlaan 14 in Koksijde, 
T 0485 05 78 26, annenotebaert@belgacom.net 
(vrijdag van 14 tot 20 u, zaterdag en zondag van 
12 tot 19 u.)

-  Lieve Pieters (juwelen met glas, natuur en 
fimokralen): Noordzeedreef 11 in Oostduinkerke, 
mbeyen@telenet.be (vrijdag van 14 tot 18 u., 
zaterdag en zondag van 11 tot 18 u.)

-  Jenny Reynaert (brons, keramiek en steen): Oude 
Zeedijkstraat 1 in Wulpen, T 058 31 21 67,   
www.beeldhouwatelier.be (zaterdag en zondag 
van 13.30 u. tot 18.30 u.)

-  Rini Ronckers (glas, juweel, objecten): 
Capucijnenlaan 14 in Koksijde, T 0031 611 26 44 
77, rinironckers@gmail.com, www.rinironckers.nl 
(vrijdag van 14 tot 19 u., zaterdag en zondag van 
12 tot 19 u.)

-  Marleen Sintobin (beeldjes in klei): Rozenlaan 35 
in Oostduinkerke, (zaterdag en zondag van 10 tot 
12 u. en 13.30 tot 18 u.)

-  Van Rie Katrien (droge naald, houtsnedes, 
linosnedes, monotypes): Dorpstraat 37 in 
Oostduinkerke, T 0471 66 46 07, vanrie@cervogo.be, 
(vrijdag van 18 tot 20.30 u., zaterdag van  
14 tot 18 u. en zondag van 14 tot 17 u.)

-  Jean-Pierre Zinjé (licht, sensualiteit, betrokken, 
actueel): Schepensstraat 26 in Oostduinkerke,  
T 0473 85 40 34, jp.zinje@live.be, www.jpzinje.com 
(vrijdag van 15 tot 18 u., zaterdag en zondag van 
10 tot 13 u. en van 15 tot 18 u.)

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



In het kader van de herdenking 100 jaar WO I brengt het Beauvarletkoor 
Koksijde op dinsdag 11 november om 17 u. in de OLV-ter-Duinenkerk het 
werk The Armed Man: A Mass For Peace van de Welshe componist Karl 
Jenkins. Het wordt een massaproductie met vier koren en brass band. De 
ticketverkoop is gestart.

Op 11 november met meer dan honderd uitvoerders

Beauvarletkoor Koksijde brengt
The Armed Man: a Mass for Peace

Jokobeau start tweede werkjaar

Karl Jenkins brengt met The Armed Man: A Mass For Peace een universele 
aanklacht tegen de oorlog. De première van het stuk, opgedragen aan 
de slachtoffers van de Kosovo-oorlog (1998-1999), vond in 2000 plaats in 
London.

Beauvarletkoor Koksijde brengt deze productie met Jokobeau Koksijde, 
Koor Lamidore Torhout en Koor Magnificat Ursel, samen goed voor een 
100-tal zangers onder leiding van dirigent Griet De Meyer, en begeleid 
door de Kortrijk Brass Band met dirigent Ward De Ketelaere. Er wordt ook 
beeldmateriaal op groot scherm getoond wat de thematiek evoceert en 
beklemtoont.

Ook net als het War Requiem van Benjamin Britten is deze “mis” opgebouwd 
rond de vaststaande delen van de christelijke mis, gecombineerd met 
andere bronnen: een islamitische oproep tot gebed, bijbelteksten, 
fragmenten uit een Hindoeïstisch filosofisch epos en het 15-eeuwse volkslied 
L’homme armé in het eerste en laatste deel. Jenkins gebruikt heroïsche 
teksten over oorlog en geweld, smartelijke teksten over de gevolgen daarvan 
en eindigt met de hoopvolle woorden van Tennyson voor duurzame vrede in 
een nieuw millennium. 
Toegang: 18 euro add, 15 euro in vvk, gratis voor kinderen tot 12 jaar, 
reservatie via het koor 0476 59 42 99, of beauvarlet@gmail.com, of aan de 
onthaalbalies van de dienst Toerisme.

Jokobeau (Jong Koksijds Beauvarletkoor) start zijn tweede werkjaar. Ben je tussen 
12 en 18 jaar en zing je graag? Hou je van popmuziek, wereldklanken en alles 
daartussenin? Dan ben je zeker welkom op de wekelijkse vrijdagrepetities van 19 
tot 20.30 u. in het centrum Noordduinen, Helvetiastraat 47 in Koksijde-Dorp.

Zingende moeders gezocht
In mei 2015 brengt Jokobeau een concert rond Moederdag. Hiervoor zoekt Jokobeau 
enthousiaste, zingende vrouwen tussen 30 en 50 jaar om een gelegenheidskoor te 
vormen! Muzikale voorkennis is niet vereist, maar wel mooi meegenomen. Het “koor van 

de moeders” zal afwisselend 
met Jokobeau liedjes 
brengen op de concerten 
op 8 en 9 mei. De repetities 
zullen vanaf vrijdag 21 
november plaatsvinden op 
vrijdagavond om de twee 
weken van 20.30 tot 22 u., in 
het centrum Noordduinen 
(adres cfr. supra).
Info: Griet De Meyer, 0477 38 
72 71, jokobeau@gmail.com

De Welshe componist Karl 
Jenkins, toondichter van The 
Armed Man: A Mass For Peace.
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De leden van Jokobeau zingen en springen hun levensvreugde uit op het strand…



Schuur Ten Bogaerde wordt kunstencentrum

Mooie vondsten bij archeologisch
onderzoek vóór ombouw schuur
Op maandag 18 augustus startte het archeologisch onderzoek in de middeleeuwse schuur van Ten 
Bogaerde. De schuur wordt namelijk verbouwd tot een polyvalente ruimte voor activiteiten in verband met 
moderne en hedendaagse kunst. Zo zal de ruimte o.m. aangewend worden door het FRAC, voluit het Fonds 
Régional d’art Contemporain met zetel in Duinkerke. 

De bakstenen, gelegd in cirkelpatroon, tonen sporen van een rosmolen uit 1736, aangedreven door vier paarden

Het FRAC Nord-Pas de Calais is een centrum dat 
moderne en hedendaagse kunst promoot. Het 
opende recent in 2014 in Duinkerke een locatie met 
10.000 m2 vloeroppervlakte waar uit een aanbod 
van ca. 1.500 internationale topwerken een selectie 
aan het publiek wordt tentoongesteld. Naast acties 
om het grote publiek te sensibiliseren en jonge 
kunstenaars te steunen, leent het FRAC ook kunst uit 
aan derden, vooral aan musea.

FRAC in Koksijde
De samenwerking tussen het FRAC en Koksijde 
kwam tot stand door de goede contacten tussen 
FRAC-directrice Hilde Teerlinck enerzijds, en schepen 
van Cultuur Jan Loones en afdelingshoofd Vrije 
Tijd Ann-Sofie Beun anderzijds. Het overleg leidde 
tot een overeenkomst, genoemd FRAC in Koksijde, 
om drie jaar samen te werken (2015-2018). Deze 
overeenkomst is door de gemeenteraad in zitting van 
18 augustus unaniem goedgekeurd.
Bedoeling is dus dat het FRAC en onze gemeente 
culturele projecten rond hedendaagse kunst 
uitwerken in het toekomstig kunstencentrum Ten 
Bogaerde, de eerste keer in 2016.
Om dat allemaal mogelijk te maken is het dus nodig 
om de grote schuur van Ten Bogaerde te verbouwen 
tot een ruimte waar naast een eventuele vaste 
opstelling ook plaats is voor andere hedendaagse 
kunstactiviteiten. De uitvoering van die werken 
gebeurt door aannemer Furnibo naar plannen van 
het architectenbureau Govaerts & Vanhoutte.

Aarden vloer en rosmolen
Omdat de schuur van Ten Bogaerde uit de 
middeleeuwen dateert (ca. 1240), vindt door Baac 
Vlaanderen eerst een archeologisch onderzoek 
plaats onder begeleiding van gemeentelijk 
archeoloog Alexander Lehouck.
De schuur is de oudste en grootste bakstenen schuur 
in Europa. De twee monumentale kopgevels en 
enkele delen van de langgevels zijn nog zichtbaar. 
De schuur brandde af in 1593 en bleef sindsdien in 
ruïneuze toestand bewaard. In de 17de eeuw werd 
er binnenin een nieuwe schuur gebouwd die de helft 
kleiner was. Het archeologisch onderzoek leidde al 
tot de blootlegging van de originele middeleeuwse 
aarden vloer. Daarin zijn enkele poeren zichtbaar 
waarop het middeleeuwse stijlgebinte steunde, een 
monumentale dakconstructie zoals die nog te zien 
is in de gelijkaardige maar kleinere schuur van ter 
Doest.
Ook de originele vloer van de 18de-eeuwse rosmolen 
is gevonden. Een rosmolen wordt niet aangedreven 
door de wind, maar door een paard (ros) of een 
ezel. In 1736 werd in de schuur een nieuwe rosmolen 
gebouwd ter vervanging van een kleinere houten 
rosmolen op het binnenerf van de abdijhoeve. Deze 
rosmolen, in baksteen, was opmerkelijk groot, want 
aangedreven door vier paarden (doorgaans maar 
twee). De molen werd in 1940 jammer genoeg 
verwoest. Rosmolens zijn vandaag heel zeldzaam.



5-art heet voortaan Achthoek

Erfgoedcafés voor erfgoedbeleid

Boekenbeurs met traditie

Een van de opdrachten van Achthoek is de 
bewaring en bekendmaking van roerend en 
immaterieel erfgoed. 
-  Roerend erfgoed is verplaatsbaar: alaam, oude 

foto’s, archieven, vlaggen, bidprentjes enz.
-  Immaterieel erfgoed is niet tastbaar, gaat 

over tradities in ruime zin, bv. verhalen, sagen, 
legenden, reuzen, stoeten, oude ambachten, 
bedevaarten, volksdevotie enz.

Roerend en immaterieel erfgoed onderscheiden 
zich van onroerend (materieel, niet verplaatsbaar) 
erfgoed, nl. gebouwen, monumenten, 
landschappen, enz.
De gemeenten van Achthoek willen in de 
noordelijke Westhoek werk maken van een goed 

erfgoedbeleid. Een doelstelling is de stichting 
van een intergemeentelijke erfgoedcel waarvoor 
bij de Vlaamse overheid ook subsidiëring zal 
aangevraagd worden.

Erfgoedcafés begin oktober
Om een en ander vorm te geven organiseert 
Achthoek twee erfgoedcafés voor mensen die van 
ver of van heel dicht met erfgoed bezig zijn. Hoe 
kan Achthoek erfgoedverenigingen helpen, o.a. bij 
het bewaren van archieven of verzamelingen? Hoe 
maakt men erfgoed beter bekend bij een breed 
publiek? Wat betekent erfgoed voor het toerisme in 
de streek?
Uw suggesties en ideeën zijn belangrijk voor 

Achthoek! De erfgoedcafés vinden plaats 
op:
- maandag 6 oktober om 20 u. in het 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-
laan 2 in Oostduinkerke
- dinsdag 7 oktober om 20 u. in c.c. Kruispunt, 
Maria Doolaeghestraat 2 in Diksmuide
Graag inschrijven bij Achthoek-coördinator 
Dieter David op info@acht-hoek.be of 058 53 
37 60. Suggesties zijn bij hem ook welkom.
Inspiratie: www.acht-hoek.be, www.
westhoekverbeeldt.be en www.
erfgoedcellen.be

Op de beurs is een grote variatie aan boeken te vinden: peuter-, kleuter-, kinder-, 
jeugdboeken, stripverhalen, allerhande hobbywerken, informatieve en naslagwerken, 
volwassenenlectuur, posters en gelegenheidswenskaarten. De beurs opent op vrijdag 
4 oktober om 18 u. met om 18.30 u. een lezing door auteur Marina Theunissen die haar 
eigen boeken zal voorstellen in dialoog met haar buikspreekpop. Uiteraard zijn ook 
alle kinderen welkom. Na de voorstelling is de bar open. Op zaterdag 4 en zondag 5 
oktober is de beurs doorlopend open van 10 tot 18 u.

Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband heet niet langer 5-art, maar wel Achthoek, omdat 
sinds kort drie gemeenten de samenwerking hebben vervoegd: Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge. 
Zij vormen dus samen Achthoek met Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Achthoek 
organiseert weldra twee praatcafé’s: op 6 en 7 oktober.

De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert van vrijdag 
3 tot zondag 5 oktober in zaal Witte Burg de 33ste editie van zijn ondertussen 
gerenommeerde boekenbeurs.

Een tapbiljart, vloertegeltjes, houten wanden, 
petten, schorten, roken, flipperbak, borden, 
lampenkappen, trofeeën en de keukendeur 
open… Allemaal erfgoed in het erfgoedcafé.



Abdijmuseum Ten Duinen

Boeiend randprogramma
bij expo Geloof onder vuur

Gezocht: enthousiaste jeugdcuratoren 
voor gloednieuw Centrum voor Duurzame Visserij

Herfstvakantie@MuseaKoksijde

Op 13 september startte in het Abdijmuseum Ten Duinen 
de expo Geloof onder vuur die de woelige periode van 
de godsdiensttroebelen belicht aan de hand van unieke 
archiefstukken, bijzonder beeldmateriaal en archeologische 
relicten van de ooit zo trotse abdij. Parallel focust de expo op 
religieuze brandhaarden in onze tijd. 
Gratis toegang voor inwoners. Tot 7 december. Toegankelijk (nooit 
open op maandag):
-  tot 31 oktober van 10 tot 18 u., in het weekend van 14 tot 18 u.
-  van 1 november tot 7 december van 14 tot 18 u.

In de rand van de tentoonstelling zijn er volgende boeiende 
activiteiten.
Twee documentaires (woensdag 15 oktober)
* Upside Down (regie Lisa Tahon) – Vijf Palestijnse circusstudenten 
zoeken hun weg zoeken in de dagelijkse gekheid die deze staat 
beheerst.
* Thank God It’s Friday (regie Jan Beddegenoodts en Niel Iwens)- De inwoners van het Palestijnse dorp Nabi 
Saleh protesteren al drie jaar elke vrijdag tegen de inname van een grote hoeveelheid land.
De vertoning (20 u.) wordt gevolgd door een vraaggesprek met de regisseurs. Theaterzaal c.c. 
CasinoKoksijde, toegang 5 euro of met filmpas CasinoKoksijde. (Org. abdijmuseum en c.c. CasinoKoksijde)

Religie en politieke utopie (woensdag 22 oktober)
Lezing door Gie Goris, hoofdredacteur MO* Magazine, 19.30 u.
De lijst met voorbeelden van religieuze politiek reikt van hier tot in de hemel. Of tot in de hel… Religieuze 
politiek is overal. Niet alleen in Syrië en Irak, maar ook in de USA, Sri Lanka, Rusland, Spanje, Nigeria en zelfs in 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada...
Abdijhoeve Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10), toegang 3 euro.
(Lezing met de klas? Voor scholieren (4e, 5e en 6e middelbaar) geeft Gie Goris dezelfde dag een lezing om 
10 u. Info en inschrijvingen: musea@koksijde.be.)

Info: www.tenduinen.be 

Navigo-Nationaal Visserijmuseum wil zijn nieuw Centrum voor Duurzame Visserij interessant, mooi én hip 
maken. Daarvoor is Navigo op zoek naar enthousiaste jeugdcuratoren. Ben je gefascineerd door de zee? 
Wil je weten hoe er gevist wordt, en wat volwassenen doen om de vissen tegen uitsterven te beschermen? 
Ben je geboren in 2001, 2 of 3? Dan ben je misschien dé geknipte persoon voor Navigo! Samen interviews 
afnemen, een app voor de tablet maken, filmpjes opnemen, interessante mensen ontmoeten. Ben je vrij op 
op zaterdagen 25 oktober, 8 november, 13 december en 17 januari, telkens van 14 tot 18 u.? Schrijf dan snel 
in via musea@koksijde.be, beperkt aantal plaatsen. Gratis.

Voor beide workshops bij voorkeur inschrijven via info@tenduinen.be.
Abdijmuseum Ten Duinen: Lopen op geschiedenis op woensdag 29 oktober, 15 u.
De mooie tegels van de Duinheren ontdekken. De afbeeldingen, motieven, thema’s en technieken vertellen 
veel over vier eeuwen vloerversiering in een grote abdij. Daarna fantasiedieren maken in het atelier, een tegel 
reconstrueren en zelf een hedendaagse tegel ontwerpen. Voor kinderen van 10 tot 12 j. (2 euro).
NAVIGO: kids@navigomuseum, Zeeslag! op vrijdag 31 oktober, 14.30 u.
Samen Zeeslag spelen. In de expo zoeken naar de juiste coördinaten om de goede antwoorden te vinden. 
Daarna een stuk speelgoed maken uit WO I. Voor kinderen vanaf 6 j. (1 euro).



Perenactie voor Limburgse kwekers

Open repetitie- en familiedag bij
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie

Goed seizoen ondanks augustusregen…

De actie omvatte volgende aspecten.
*  In september bood de dienst Toerisme een gratis peer aan bij aankoop van een wandel- of fietsbrochure of 

een ander toeristisch product.
*  De Koksijdse hotels boden een peer aan bij het ontbijt.
*  Bij de start van het nieuwe schooljaar deelden de scholen één keer per week gratis peren aan de 

leerlingen uit.
*  De Hotelschool Ter Duinen en de horeca creëerden allerlei gerechtjes met peren.
*  Het Sociaal Huis verving de wekelijkse fruitmand voor personeelsleden door een perenmand.
*  Alle gemeentediensten kregen peren als tussendoortje.
* Het gemeentebestuur motiveerde de immokantoren, logies en handelaarsbonden om deel te nemen.
*  De gemeente richtte een oproep aan andere steden en gemeenten om ook zo’n actie te beginnen. 

Koksijde wil hiermee een voortrekkersrol opnemen.

De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie organiseert op zaterdag 18 
oktober een open repetitie- en familiedag. Vanaf 14 u. is iedereen welkom 
in zaal Kerkepanne om er kennis te maken met het instrumentarium en 
de werking van een modern harmonieorkest.
Om 16 u volgt een open repetitie waaraan u mag deelnemen. U kan die 
repetitie uiteraard ook als toeschouwer volgen. Om 17.30 u. speelt de 
harmonie dan een klein podiumconcert met de aangeleerde werken. U 
speelt of u luistert opnieuw mee.
Bent u die dag verhinderd, maar u bespeelt wel een instrument en u zou 
in een vriendschappelijke sfeer wel willen musiceren? Kom dan vrijblijvend 
naar het lokaal in zaal Noordduinen (Helvetiastraat 47) op een repetitie 
(donderdag van 20 tot 22 u. en zaterdag van 18.30 tot 20 u.)
Meer info: www.kghk.be of 058 51 97 73.

Hotels, bed & breakfasts en verhuurkantoren zijn tevreden over het voorbije toeristisch seizoen. Ze stelden een 
lichte stijging vast in vergelijking met 2013. Bovendien werd dit jaar ook in mei en juni zeer goed gewerkt.
Het hoofdkantoor van de dienst Toerisme klokte af op 31.408 bezoekers, Oostduinkerke telde er 19.076 en 
Sint-Idesbald 13.549, met telkens meer mensen in juli dan in augustus wat in overeenstemming is met het 
weer.

Onze gemeente heeft in september een perenactie op het getouw gezet op initiatief van 
gemeenteraadvoorzitter Luc Deltombe en schepen Dorine Geersens van Toerisme, uiteraard met de 
sympathie van het college van burgemeester en schepenen. Daarmee wilde Koksijde de Limburgse 
perenboeren, getroffen door de Russische boycot, een hart onder de riem steken.

Om de perenactie 
toe te lichten werd op 
maandag 1 september 
een persconferentie belegd 
in aanwezigheid van 
kabinetschef Hilde Cuppens 
van de provincie Limburg 
(vierde van links). Verder op 
de foto de initiatiefnemers, 
burgemeester en schepenen 
en vertegenwoordigers van de 
handelaarsbonden, horeca en 
hotelschool Ter Duinen.



Doeltreffende zomerinitiatieven
van de politiezone Westkust

Wijkpolitie in Trefpunt op Focus

Eerste keer strandpolitie
Het proefproject strandpolitie, een initiatief van 
korpschef Nicholas Paelinck en zijn collega’s bij de 
scheepvaartpolitie, kreeg een positieve evaluatie. 
Voor dit initiatief werkten de scheepvaartpolitie, de 
federale politie te paard en de Politiezone Westkust 
samen. Doel was het veiligheidsgevoel op het 
strand, in de duinen en op zee verhogen.
Men kon de strandpolitie, uitgerust met 4 paarden 
en een terreinvoertuig dat dienst deed als mobiele 
dispatching, gedurende 6 dagen in augustus 
aan het werk zien. Hiermee leverden ze bijstand 
aan o.a. de reddingsdienst. Er waren een 12-tal 
tussenkomsten met kiters, 2 tussenkomsten met 
zeilwagens en plankzeilers. Ook kwam de ploeg vier 
keer tussen voor verloren gelopen kinderen en werd 
samen met de redders de strandlijn afgezocht. 
Zeven hondenbaasjes werden aangemaand om 
hun hond aan de leiband te leggen. De meeste 
opmerkelijke tussenkomst betrof een inwoner die 
een “zwembad” had gegraven om er een feest 
met barbecue te organiseren. Hij moest de duinen 
onmiddellijk herstellen.

Vast VIP-team
Het was ook de eerste keer dat het vast VIP-team 
(Very Irritating Police) dagelijks actief was in de 
zomer. Het team trof in de zone o.a. 45 personen 
aan in het bezit van drugs, het vond 12 verboden 
wapens en identificeerde 12 geseinde personen. 
Het team werkte hiervoor permanent samen met 
de Franse collega’s en tijdens de zomer met het 
Waalse CIK (federale reserve interventie-eenheid 
van Bergen en Brussel).

Seizoenscriminaliteit
Wat betreft de zomercijfers 2014 kan de politie 
Westkust volgende positieve resultaten voorleggen.
De criminaliteit in de zone daalde op bijna alle 
vlakken, en bereikte zijn laagste peil sedert 13 jaar.
Het aantal fietsdiefstallen daalde van 90 naar 80, 
het aantal bromfietsdiefstallen steeg van 2 naar 3.
Het aantal winkeldiefstallen bleef hangen op 24, 
zoals vorig jaar. Die diefstallen gebeurden nu vooral 
in grootwarenhuizen. Positief is ook dat het aantal 
woninginbraken daalde met 58% tegenover vorig 
jaar (van 26 naar 11). Het aantal inbraakpogingen 
daalde met 31% (van 13 naar 9).
In de zomer werd 1 wagen gestolen, vorig jaar 
waren er dat 6. Het aantal diefstallen uit voertuigen 
daalde met 36% (van 14 naar 9) en het aantal 
pogingen van 3 naar 2.

Ons gemeentebestuur en Focus/WTV hebben al jaren een 
samenwerkingsverband voor een maandelijkse TV-reportage over een 
bepaald bestuursitem van onze gemeente. Voortaan kondigen we die 
uitzendingen aan in ons infomagazine.
De eerstvolgende uitzending komt op TV op woensdag 15 oktober na het 
nieuws van 18 u. met als onderwerp “de wijkpolitie”. Elke aflevering kan 
nadien ook (her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/
tv-koksijde.

De politiezone Westkust startte in het voorbije seizoen een aantal nieuwe initiatieven: de strandpolitie en 
een uitbreiding van het VIP-team. Daarnaast kan de zone ook een daling van de seizoenscriminaliteit 
voorleggen.

V.l.n.r. commissaris Vincent Janssens van de Federale Politie te Paard, korpschef Nicholas Paelinck van de politiezone 
Westkust, commissaris Patrick Helsmoortel van de scheepvaartpolitie, gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen 
en hoofdredder Guy Ocquet van de strandreddingsdienst.



Uitslag van de 66ste Bloemenwedstrijd

Onze inwoners zorgden eens te meer
voor een gemeente vol bloemen...!
Op 28 augustus werden in zaal Kerkepanne 448 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de 
Bloemen” bekroond voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2014. Al deze 
mensen leveren een bijzondere inspanning om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid 
om te zetten, aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne 
(voor de 66ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. Het 
gemeentebestuur is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.

De jury was samengesteld uit ambtenaren van de 
groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, van het provinciebestuur en van 
gemeentebesturen. Ook land- en tuinarchitecten, 
leraars van tuinbouwscholen en personen uit de 
beroepssector maakten deel uit van de jury. Wie 70% 
behaalde won een prijs, d.w.z. een groot aantal van 
de deelnemers. Maar ook zij die geen prijs ontvingen 
dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin!
Samenvattend werden volgende prijzen uitgereikt: 65 
kamerplanten, 394 rozen, 2.940 tulpenbollen, 1.740 
narcissenbollen, 334 vaste planten, 380 hyacinten en 
680 krokussen.

A. Koksijde-Dorp
Gevels (21 deelnemers): 1. Hilda Cloet, 83%; 2. 
Raymonde Pieters, 82,33%; 3. Amalia Cascone, 
81%; 4. Alice Ghysdaal-Delanghe, 80%; 5. Johan 
Vandenberghe, 76,67%.
Grote tuinen (7): 1. Hedwig Victor, 89,67%; 2. Jean 
Thery, 88,67%; 3. René Meirlevede, 88,33%; 4. Anne-
Marie Somers, 88%; 5. Yvan Nieuwlaet, 83.
Middelgrote tuinen (30): 1. Charles Vannecke, 
84,33%; 2. G. Vandamme-Werner, 84%; 3. Yvan 
Vandecasteele, Maurice Verhaeghe, Margriet Vieren 
en Marc Villé, 78%.
Kleine tuinen (22): 1. Jean-Marie D’Haenen, 93%; 2. 
Edgard Bogaert, 85,67%; 3. Roger Bonte, 83,33%; 4. 
José Debaenst en Roger Vanhoutte, 83%.
Hoeven (2): 1. Willy Ghyselen, 79%; 2. Paul Beuselinck, 
76,33%

B. Koksijde-Bad
Gevels (9): 1. Annick Tryssesoone, 92,33%; 2. René 
Maertens, 85,33; 3. Sea Horse, 80,67%; 4. Goedtgeluck-
Borremans, 79,67%; 5. Robert Doucet, 77,33%.
Grote tuinen (11): 1. Elise Bully, 84%; 2. Residentie 
Malgré Tout, 78,33%; 3. Gaby Van Canneyt, 78,33%; 4. 
Frederic Barbar, 77,67%; 5. Margurite Desender, 77,33%.
Middelgrote tuinen (56): 1. Willy Desloovere, 96%; 2. 
Etienne Fremault, 92%; 3. Marc Vandenbussche, 86%; 
4., Robrecht Halsberghe, 85%; 5. Willy Cuvelier, 83,33%.
Kleine tuinen (23): 1. Johan Verest, 83%; 2. Julienne 
Damman, 79,33%; 3. Rosette Seys, 78,33%; 4. Leon 
Buyle en Lisette Van Camp, 78%.

C. Oostduinkerke-Dorp
Gevels (12): 1. Hof ter Duinen, 88,33%; 2. Frits 
Vandenbussche, 82,33%; 3. Patricia Debruyne en 
Katrien Vervisch, 78%; 5. Roger Sesier en Roger 
Verdievel, 77,33%.
Grote tuinen (13): 1. Albert Van Den Berghe, 86,33%; 
2. Tip Top, 83%; 3. Chantal Loones, 80,67%; 4. Paul Dalle; 
79,33%; 5. Frans Decoodt, 78,67%.
Middelgrote tuinen (64): 1. Anna Goossens, 82,33%; 
2. Johny Maesen, 81,67%; 3. Michel Persyn, Monique 
Vilain en Luc Pilet, 81%.
Kleine tuinen (19): 1. Alain Derinck, 82%; 2. Arnold 
Defrancq, 81,33%; 3. Pieter Dorné en Roland Supeene, 
81%; 5. Roland Dorné, 79%.
Hoeven (3): 1. Georges Hubrechts, 84,33%; 2. Robert 
Derinck, 75%; 3. Geert D’Hondt, 73,33%.

Willy Desloovere, winnaar van de categorie middelgrote 
tuinen in Koksijde-Bad (cat. met het hoogste aantal 
deelnemers, nl. 56). Hij behaalde 96%, wat meteen ook 
de hoogste score is van alle 448 deelnemers die een prijs 
wonnen. Willy is dus de algemene kampioen!



D. Oostduinkerke-bad
Middelgrote tuinen (66): 1. Blanche Willaert, 89,67%; 
2. Rosette Lasat en Leo Stroobandt, 83,33%; 4. Claire 
Van D’Huynslager, 83%; 5. Daniel Mahieu, 82,33%.

E. Sint-Idesbald
Grote tuinen (15): 1. Valere Delbeke, 94,33%; 2. Paul 
Mouton, 91%; 3. Jean Delestré, Vandelannoote en 
Michel Willaert, 89%.
Middelgrote tuinen (47): 1. Roger Mortelez, 94%; 2. 
Christine De Reder, 92%; 3. Willy Vansteenland, 85,33%; 
4. Gerard Vansteenkiste, 85%; 5. Fernand Spinnewyn, 
84,67%.
Kleine tuinen (12): 1. Josiane Seys, 93%; 2. Walter 
Vandecasserie, 89,33%; 3. Mondelaers, 80,33%; 4. 
Ettienne Matten, 78%; 5. Anna Rops, 
76%.

F. Wulpen
Gevels (15): 1. Dirk Janssens, 90%; 2. 
Gerard Decoene, 88%; 3. Marc Nowé, 
85,67%; 3. Rik Maes, 83%; 5. Pascale 
Baeselen, 79,67%.
Grote tuinen (1): 1. Familie 
Marrannes, 72%.
Middelgrote tuinen (7): 1. Willy 
Montaine, 87,67%; 2. Paul Delie, 
85,33%; 3. Willy Moons, 85%; 4. Paul 
Castermans, 84%; 5. Marleen Debrock, 
82%.
Kleine tuinen (6): 1. Annemie Viaene, 
80%; 2. Heidi Joos, 78,33%; 3. Geert 
Decoene, 78%; 4. Daniel Soete, 77,33%; 
5. Stefaan Pladys en Maggy Thirry, 76%.
Hoeven (7): 1. Ronny Rommelaere, 
90%; 2. Luc Vandenberghe, 89,33%; 
3. Guido Lammerant, 84%; 4. Dirk 
Pauwels, 82,33%; 5. Stefaan Delanghe, 78%.

G. Moestuinen
Betreft heel het grondgebied van de gemeente, 38 
deelnemers.
1. Roger Vanhoutte, 91%; 2. Alain Baert, 90%; 3. Alfons 
Vandermaelen, 89,67%; 4. Frans Decoodt, 89%; 5. 
Frans Derycke, 88,33%; 6. Dirk Goens, 88%; 7. Marc 
Depuydt, 87,67%; 8. Modest Ghyselen, 87%; 9. Jean-
Pierre Deblieck, 86,67%; 10. Fr. Detollenaere en Joseph 
Vandewoude, 85,67%.

Kandidaat-deelnemers voor de wedstrijd van 2015, 
de 67ste wedstrijd, mogen zich nu al gratis inschrijven 
bij Jean-Marie D’haenen, voorzitter van het comité 
Koksijde in de Bloemen (Helvetiastraat 41 in Koksijde), 
of bij één van de bestuursleden.

Nog een mooi beeld uit de prachtige tuin van Willy 
Desloovere. Uiteraard dragen alle deelnemende tuinen bij 
tot de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats!

Best Pittig Koksijde: nieuwe vereniging voor jonge dames
Onze gemeente heeft er een 
vereniging voor jonge dames bij: 
Best Pittig Koksijde by Markant. Het 
is een professioneel en sociaal 
netwerk voor jonge, ondernemende 
vrouwen tussen de 20 en 40 jaar. De 
initiatiefneemsters staan te popelen 
om jonge dames pure ‘me-time’ te 
bezorgen in het gezelschap van 
leeftijdsgenoten. Ze presenteren 
originele activiteiten, fijne contacten, 
unieke ervaringen, uitbouwen van 
netwerk enz. De aftrap vond plaats 
op 25 september in ’t Oud Schooltje. 
Te volgen op Facebook: Best Pittig 
Koksijde. Info en/of lid worden: 
bestpittigkoksijde@gmail.com.

Het bestuur van Best Pittig Koksijde, vlnr Mieke Vermeesch, Magalie Dugardyn, voorzitter Sarah Velghe, Lien Devloo en 
Charlotte Deltombe.



20 jaar assistentiewoningen Maartenoom

20 jaar Minder Mobielen Centrale

Op woensdag 3 september, dag op dag 20 jaar na de inhuldiging, organiseerde het Sociaal Huis een 
groot feest om samen met oud-raadsleden en bewoners terug te blikken op het 20-jarig bestaan van 
de assistentiewoningen (voorheen serviceflats) Maartenoom. Na een welkomstdrankje en woordje van 
voorzitter Greta Suber-Delie, burgemeester Marc Vanden Bussche en gedeputeerde Guido Decorte, kon 
iedereen genieten van een heerlijk dessertbuffet met aansluitend een optreden van het duo Blue Two. De 
gezellige namiddag was een leuk weerzien tussen (oud-)bewoners, raadsleden en oud-conciërges met veel 
anekdotes over de start van en het leven in Maartenoom.

Dagelijks staat een team van vrijwilligers paraat om hulpvragers te voeren naar ziekenhuis, dokter, familie, 
kapper enz. De MMC wil mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen de kans geven om 
buiten te komen en zo ook sociale contacten te onderhouden.
De MMC-vrijwilligers werden dus uitgebreid bedankt door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie: “Bedankt 
chauffeurs, jullie hebben een hart voor mensen!” Als blijk van waardering kregen ze allemaal een 
multifunctionele parkeerkaart die in de wintermaanden ook nuttig is als ijskrabber.
Na een gezellige receptie werd er een broodjesmaaltijd aangeboden, gevolgd door een leuke namiddag 
met volksspelen. Als afsluiter trakteerde het Sociaal Huis met koffie en taart.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be, www.sociaalhuiskoksijde.be

De Minder Mobielen Centrale (MCC) bestaat in Koksijde al 20 jaar! Het Sociaal Huis nodigde daarom alle 
huidige en gewezen chauffeurs op donderdag 4 september uit om hen te bedanken voor hun jarenlange 
inzet.



Reuzenfiets bij Sociaal Huis  
als verzet tegen extreme armoede

Gezond ouder worden

Infonamiddag urologische problemen

Coördinator van het initiatief is de Koksijdenaar Pierre 
Deleu: “Armoede blijft wereldwijd een gigantisch probleem. 
Armoede zal maar verdwijnen als de kleine groep “reuzen 
van de macht en het geld” wereldwijd de opbrengsten van 
de rijkdommen van de aarde niet meer voor zichzelf houden 
maar herverdelen. Op wereldvlak kan ook een gemeente 
als Koksijde de gedachte aan solidariteit en samenwerking 
versterken met een duidelijk teken. Symbolisch gebruiken 
we voor deze campagne een reuzenrennersfiets om erop te 
wijzen dat onze ploeg niemand achterlaat.”
Pierre Deleu roept onze inwoners op om zich te bezinnen over 
onrechtvaardig gebruik van de wereldgoederen.  
Hij suggereert enkele mogelijkheden:
-  aansluiten bij de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld: 

www.atd-vierdewereld.be
-  aansluiten bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen 

en Kinderen: www.bmlik.be 
-  een goed studieboek lezen: Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm (beschikbaar in de bib)
-  info inwinnen bij Netwerk Tegen Armoede (www.vlaams-netwerk-armoede.be/)
-  als vrijwilliger meewerken in de kledingbank Camino (Noordduinen, Helvetiastraat 47), 0493 14 33 15, 

caminovzw@hotmail.com (Mie Vanmarcke 058 51 49 46) / of in de voedselbank De Witte Vogels op BKoks 
(Gabriëlle Ardaen 058 51 24 69 of 0473 29 30 38).

-  tussen 3 en 19 oktober in het Sociaal Huis de petitie tegen extreme armoede ondertekenen. Deze petitie 
wordt later overhandigd aan ons gemeentebestuur om op te roepen tot grotere bewustmaking en tot 
ondersteuning van hen die zich inzetten opdat niemand achterblijft.

Bij de ouder wordende man en vrouw komen plasproblemen regelmatig voor.
Dames kunnen in toenemende mate last hebben van ongewild urineverlies en 
vervelende blaasontstekingen. Wat is de oorzaak van urine-incontinentie, en hoe komt 
men ervan af?
De ouder wordende man kan moeite hebben met uitplassen (prostaat?) en seksuele 
problemen zijn ook vaak aan de orde.

Naarmate de leeftijd vordert neemt de kans toe dat prostaatkanker vastgesteld wordt.
Hoe betrouwbaar is het PSA-onderzoek? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden van prostaatkanker? Is er 
nog iets te doen aan de erectiezwakte?
Na de uiteenzetting geeft de thuiszorgwinkel uitleg over incontinentiemateriaal.
Als u meer wenst te weten over deze aandoeningen, komt u zeker naar deze infonamiddag.
Toegang 2 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven is gewenst: op 058 53 43 10 of via info@sociaalhuiskoksijde.be.

Op vrijdag 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (WVEA). Op die dag staat de 
reuzenrennersfiets van Koksijde aan het Sociaal Huis in de Ter Duinenlaan 34. De bijzondere fiets staat er 
overigens een hele week: van maandag 13 tot zondag 19 oktober. Die week ligt in het Sociaal Huis een 
petitie die oproept om te ageren tegen extreme armoede.

Blaasontsteking, plasproblemen, urineverlies, prostaat, erectiezwakte, incontinentie… 
Over al deze problemen organiseert de seniorenadviesraad op woensdag 22 
oktober om 14 u. in c.c. Casino Koksijde een infonamiddag. De toelichting wordt op 
een begrijpelijke manier verstrekt door dr. uroloog Karl Delaere.



Koksijde en Nieuwpoort werken
samen aan vragen over wonen

Laat griep in de kou staan!

Sedert 1 september werken de gemeentebesturen van Koksijde en Nieuwpoort samen om een antwoord 
te bieden op de vele vragen die bij de inwoners leven over “wonen”. Deze samenwerking heet officieel 
Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Wonen Koksijde-Nieuwpoort en heeft zijn kantoor in het pand 
op de hoek van de Zeelaan/Houtsaegerlaan in Koksijde-Dorp. Het project geniet steun van de Vlaamse 
overheid.

IGS Wonen K-Npt is een initiatief van schepen van 
Huisvesting Albert Serpieters, daarin gesteund door 
zijn collega Frans Lefevre van Nieuwpoort. Bij het IGS 
Wonen Koksijde-Nieuwpoort wordt antwoord gegeven 
op o.m. volgende vragen over wonen.
-  Verbouwingen gepland of reeds verbeteringswerken 

uitgevoerd? Misschien hebt u recht op premies en 
kunt u hulp gebruiken bij de aanvragen.

-  Neemt uw energiefactuur een steeds grotere 
hap uit uw budget? U kunt in het Woonloket 
terecht voor een vergelijking van de verschillende 
energieleveranciers, inschrijving groepsaankoop 
groene stroom, aanvragen gratis energiescan als u 
tot de doelgroep behoort.

-  Lenen voor het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen? Dit kan via het Fonds voor de 
Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), aan 
een vaste rentevoet van 2% (of zelfs 0%). Het Woonloket geeft info en helpt met de aanvraag.

-  Vragen over de woonkwaliteit van de woning die u huurt of verhuurt? Het Woonloket helpt u met vragen om 
de situatie aan te pakken.

-  Een huis huren of verhuren? Wat zijn de rechten en plichten voor huurder en verhuurder ? In het Woonloket 
krijgt u heel wat informatie.

-  Op zoek naar een nieuwe woning? Het Woonloket staat u bij in uw zoektocht op zowel de private huurmarkt 
als de sociale woningmarkt.

• IGS Wonen K-Npt - Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp: enkel na afspraak, 058 53 34 90, postbus_wonen@koksijde.be
• Woonloket - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde-Bad (aanmelden bij het onthaal) / openingsuren: 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u.
• Coördinator/woonwinkelmedewerker linda.neuville@koksijde.be, T 058 53 34 91

LAAT GRIEP 
DEZE WINTER 
IN DE KOU 
STAAN
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Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek? 
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

GRIEPVACCINATIE.BE

Vlaanderen 
is zorg

AGENTSCHAP 
ZORG & GEZONDHEID

20140620_Affiche_Griep_A3.indd   1 20/06/14   13:58

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt 
het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is 
het griepvaccin gratis.
Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een 
goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij 
ongeveer 10% van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van 
de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden. 
Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.
Aan chronisch zieken, 65-plussers, zwangere vrouwen (vanaf 14 weken) 
en ziekenhuispersoneel wordt daarom aangeraden zich te laten 
vaccineren. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze 
risicogroepen, doen er goed aan zich te laten vaccineren.
Uw huisarts of apotheker geeft u desgewenst nog veel maar raad.
Info: www.griepvaccinatie.be

De personeelsleden van het Woonloket, v.l.n.r. 
administratief medewerker Evelyne Monbaliu, technisch 
adviseur Audrie Reynaert en coördinator Linda Neuville.

Elke winter duikt de griep op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Ouderen, 
zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, 
lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het 
best laten vaccineren tegen griep.



Seniorenfeest op 19 en 20 november

Orgaandonatie: antwoord op alle vragen

Voordeeltarief om een voorstelling bij te wonen

Vorig jaar genoten meer dan 550 senioren van het spektakel 
60 jaar televisie met Conny Neefs en Hugo Simons en de 
dansambiance met Luc Acke.
In 2014 staat het seniorenfeest geprikt op woensdag 19 
en donderdag 20 november. Het Sociaal Huis heeft weer 
gezorgd voor een mooi en goed gevuld programma met 
artiesten uit de regio, o.a. imitator Steve Ryckier, zangeres 
Mayke Vanes, pianist-orgelist Luc Acke en Talent van Eigen 
Bodem. Het volledige programma verschijnt in de volgende 
Tij-dingen.
Kaarten vanaf begin november in het Sociaal Huis, Ter 
Duinenlaan 34.

Aan het woord komt de transplantcoördinator van het UZ 
Gent, aangevuld door een getuigenis.
In ons land staan 1.141 mensen op de wachtlijst voor 
orgaandonatie. Ook al stijgt het aantal geregistreerde 
donoren, toch overleden vorig jaar nog 90 landgenoten die 
op een wachtlijst stonden.
In ons land geldt voor orgaandonatie het opting-out 
systeem. De wetgever veronderstelt dat iedereen die in het 
bevolkingsregister staat, een potentiële donor is, tenzij hij/zij zich hier tijdens zijn leven uitdrukkelijk heeft tegen 
verzet.
Wie uitdrukkelijk toestemming geeft of zich uitdrukkelijk verzet kan dit doen via een formulier te bekomen bij 
de dienst Burgerzaken of via www.beldonor.be.Iedereen kan elke beslissing op elk moment herzien.
Info en inschrijvingen: koksijde@cm.be, Zeelaan 29 / ZZ Koksijde, Nancy Soetaert, Galloperstraat 29 / ZZ 
Oostduinkerke, Luk Tavernier, Rozenlaan 51.

Het Sociaal Huis en c.c. werken samen om iedereen 
de kans te bieden te proeven van een voorstelling in 
CasinoKoksijde. Inwoners die door het Sociaal Huis 
geholpen worden, kunnen aan voordeeltarief een 
voorstelling bijwonen. Het voordeeltarief is altijd het laagste 
tarief (reductietarief 2).
Hoe gaat u te werk? U reserveert uw voorstelling minstens 
vijf dagen op voorhand bij de maatschappelijk werker van 
het Sociaal Huis (058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.
be). U betaalt uw ticket aan de balie van het c.c. Voor wie 
in aanmerking komt, maak gebruik van deze aanbieding!
Info: www.casinokoksijde.be of www.sociaalhuiskoksijde.be

In het najaar zet het Sociaal Huis onze Koksijdse senioren 
in de kijker. Dank aan de grote belangstelling vond het 
seniorenfeest de voorbije jaren twee keer plaats. Uiteraard 
wordt wel twee keer hetzelfde programma aangeboden 
met muziek, maaltijd, dans en ambiance.

In samenwerking met de RU Gent en de provincie West Vlaanderen organiseren CM en Ziekenzorg 
Koksijde een infonamiddag over orgaandonatie op vrijdag 17 oktober om 14 u. in zaal ’t Oud Schooltje, 
Kerkstraat in Koksijde-Dorp. Deelname is gratis.

Hebt u zin in een avondje comedy of theater? Wilt u eens genieten van een mooi concert, of met de 
kinderen van een mooie familievoorstelling in c.c. CasinoKoksijde, maar hebt u het financieel moeilijk om 
een ticket te betalen?

Het jaarlijks seniorenfeest vindt plaats op 19 en 20 
november. Noteer ze in uw agenda! (Foto Flor Van Rie).



De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (M&DO) trakteert u 
de komende maanden op tien eenvoudige recepten om afval te 
voorkomen.

Recept 1: composteren van groente- en fruitafval
De helft van uw huisvuilzak bestaat uit groente- en fruitafval. Door 
te composteren kan u uw huisvuilzak dus zo goed als halveren. 
Composteren is een biologisch proces: afgestorven leven is de 
voedingsbodem voor nieuw leven. Compost verrijkt de bodem met 
organisch materiaal, beschermt planten tegen parasieten en ziektes, 
en vertraagt uitdroging in warmere periodes. Gebruik compost nooit 
zuiver, maar meng er voor minstens de helft pot- of tuingrond onder. 
Hou rekening met de specifieke noden van uw planten.

Compostcursus
Schaf eerst een compostvat aan, voordelig via de dienst M&DO. 
Programma compostcursus van de IVVO:
- 11 oktober, 9-12 u., theorie (Kinderboerderij Nieuwpoort)
- 18 oktober, 10-12 u., bezoek afvalarme tuin Palingbeek Ieper
- 25 oktober, 9-12 u., praktijk (Kinderboerderij Nieuwpoort)
Inschrijven: compostmeester@ivvo.be, 057 23 08 83. Gratis, inclusief 
documentatiemateriaal.

Nacht van de Duisternis – Op zaterdag 11 oktober 
natuurwandeling in de Schipgatduinen en een 
fascinerende blik in het heelal vanuit de Sterrenjutter 
op het dakterras. Met gidsen van Natuurpunt 
Westkust en de Vereniging voor Sterrenkunde. 
Ze nemen u mee naar de wondere wereld van 
nachtdieren, sterren en hemellichamen. Onthaal 
vanaf 19 u., start wandeling om 20 u. (duur 1,5 
uur). Prijs 2 euro (soep en stokbrood incl ). Vooraf 
inschrijven hoeft niet.
Demo koken met restjes - Op donderdag 16 
oktober van 19 tot 22 u. Vlaco-lesgeefster Veerle 
Maes geeft tips voor het bewaren van voedsel, voor 
het begrijpen van houdbaarheidsdata, en ze maakt 
gerechtjes met restjes. Breng vijf sneden oud brood 
mee! Gratis, wel inschrijven (max. 20 deelnemers) 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 (org. i.s.m. 
IVVO en Vlaco).
Paddenstoelen fotograferen - Op dinsdag 21 
oktober (19.30 tot 21.30 u.), zaterdag 25 oktober 
(8.30-12.30 u.) en woensdag 29 oktober (19.30- 
21.30 u.). Paddenstoelen zijn schitterende stukjes 
leven in het seizoen met heerlijk licht. Lesgevers: Tom 
Linster en Koen De Buck, een bevlogen duo. Prijs 
60 euro. Inschrijven (max. 16 deelnemers) via CVN: 
ann.dheedene@c-v-n.be I T 050 82 57 26. (org. i.s.m. 
Centrum voor Natuur- en milieueducatie).
Namiddagwandeling - De kleur van de herfst in de 
Schipgatduinen met natuurgids Marjan Janssens, 
op maandag 27 oktober om 14 u. De blauwe 
zeedistel is nu stekelig kantwerk, de bessen kleuren 
het Schipgat. Bessen zijn een gedekt tafeltje voor 
vogels en een vitaminerijke lekkernij voor de mens. 

Na de wandeling een kop warme chocolademelk. 
Start Elisabethplein Koksijde. Prijs 2 euro. Inschrijven 
op duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
Heksenprotten maken – Op woensdag 29 of 
donderdag 30 oktober, telkens van 14 tot 16 u. met 
begeleidster Katrien Theunynck. Voor kinderen van 
6 tot 12 j. (ook (groot)ouders zijn welkom). Waarom 
noemen heksen havermoutkoekjes “heksenprotten” 
of “heksenscheetjes”? Omdat havermout kracht 
en uithouding geeft bij vlieg- en stuntwerk? Of 
helpen de havermoutvezels afvalstoffen filteren? 
Heksenprotten geven kracht op “Heksensporen” (zie 
volgend item). Schortje meebrengen. Deelname 1 
euro. Inschrijven (telkens max. 16 kinderen) verplicht 
tot 24 okt.: heksensporen@koksijde.be, 058 53 34 39.
Wandeling heksensporen - Op woensdag 29 of 
donderdag 30 oktober, telkens van 18.30 tot 21 
u. Tussen magische literatuur, in de bib, dompelt 
vertelster Renata Bruggeman u onder in de wereld 
van de heksen. Na het eten van heksenprotten 
wandeling (3 km) op zoek naar sporen van 
volksgeloof en natuurlijke geneeskracht. Gekruide 
heksensoep op het dak van het Duinenhuis. Op 
de bezemsteel-bus terug naar de bib, waar Renata 
nog trakteert op een liefdesdrank bij een knetterend 
vuur. Start en slot aan de bib. Voor volwassenen en 
kinderen vanaf 6 jaar. De wandeling is niet geschikt 
voor rolstoelgebruikers. Buggy: ja, wel twee trappen 
en een eindje door de duinen. Deelname 5 euro. 
Inschrijven (telkens max 50 deelnemers) tot 24 
oktober: heksensporen@koksijde.be, T 058, 53 34 39 
of via de bib, 058 53 29 53.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…

Activiteiten in het Duinenhuis

Containerpark
Het containerpark is gesloten op 
zaterdag 1 november, Allerheiligen.



Kinderfilm: 
Rio 2

Movie Night

Basswork: feest

Halloween party

De PIT geeft 500 euro  
aan het beste 
partyconcept

In de herfstvakantie, op dinsdag 28 oktober, presenteert de 

jeugddienst om 14.30 u. in, opgelet, c.c. CasinoKoksijde, 

de kinderfilm Rio 2. Blu, Jewel en hun drie kinderen leven 

rustig in de grote stad. Tot Jewel besluit dat de kinderen als 

echte vogels moeten leven. Daarom trekt het gezin naar 

de Amazone. Zullen Blu’s kinderen en de vrouw aan de 

lokroep van het wilde leven weerstaan?

Reserveren via carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44. 

Toegang 2,50 euro.

Op zaterdag 18 oktober 
verandert de PIT in 
een gezellige filmzaal. 
De eerste film start 
om 16 u., de laatste 
om middernacht. 
Verschillende genres 
komen aan bod: thriller, romantische komedie, horror en 

onversneden actie. De toegang is gratis. Een lijstje met de 

films op www.depit.be.

De Westkust-jongerenvereniging Basswork organiseert 

op zaterdag 25 oktober een feest in zaal Witte Burg 

in Oostduinkerke. Ingrediënten van het gebeuren zijn 

bekende dj’s (Laurent Wery, Audiophonic, DJ DUUUB, 

Piëtros, Clovis, Kevin Vee en B-Rite & Kevin), een passend 

seizoendecor, mooie visuals en het Westhoek-danstalent 

DynamiCrew. Aanvang om 21 u. Tickets vvk 6 euro, 

add 8 euro, info www.basswork.be

De verschrikkelijkste fuif van 
het jaar vindt plaats in de 
PIT. Op vrijdag 31 oktober, 
dan mag je ongestraft de 
freak uithangen. Om 21 u. 
gaan de deuren van kerker-
de-PIT open. Verkleden is 
niet verplicht, maar wie een 
kostuum aantrekt, krijgt een 
gratis drankje. Dj Booooo 
zorgt voor aangepaste 
muziek. Gratis toegang.
Meer info: www.depit.be

Een feestje organiseren en 500 euro krijgen? 

Mooi. Bedenk een (nieuw) partyconcept, dien 

het in en organiseer binnenkort je eigen feest 

in de PIT. Je krijgt een budget van 500 euro 

voor de dj’s, artiesten, decoratie… Drukwerk 

en andere kosten zijn voor rekening van de 

PIT. De medewerkers van de PIT helpen bij de 

organisatie. Jij zorgt voor de gasten.

Wat heeft de PIT nodig? Een thema, 

budgettering, welke artiesten en/of dj’s wil je 

boeken, hoe ga je promo voeren, doelgroep, je 

leeftijd. Mail je idee tot uiterlijk 15 januari naar 

jeugddienst@koksijde.be. Opgelet: enkel voor 

jongeren van 16 tot 21 jaar.
Info: www.depit.be of jeugddienst@koksijde.be

Cult Fiction: expo 
voor jong talent
Jonge kunstenaars die hun 
muffe zolderkamer beu zijn, 
tonen hun werk aan het 
publiek op de expo Cult 
Fiction van vrijdag 24 tot 
vrijdag 31 oktober in de 
PIT. Alle genres komen 
aan bod: fotografie, 
beeldhouwwerk, 
schilderkunst, poëzie. De 
opening vindt plaats op 
vrijdag 25 oktober om 19.30 
u., met receptie. Dan nemen de 

winnaars ook hun prijs in ontvangst. De totale 

prijzenpot bedraagt 350 euro. Om 21 u. neemt 

lokaal zangtalent het over tijdens een karaoke 

in het jeugdhuis.
Info: www.depit.be of joyce.debruyne@

koksijde.be.



Multimove en Jeugdsportacademie

Herfstsportkamp

Strand-duin-poldertoertocht

1. Multimove: voor kinderen van het 2de kleuter 
tot het 3de leerjaar
Multimove is een gevarieerd bewegingsprogramma, 
met de focus op algemene ontwikkeling 
van bewegingsvaardigheden. Motto van 
het programma is: “Als je niet kunt springen, 
landen, lopen, vangen, werpen…, kun je niet 
voetballen, zwemmen, tennissen…!” Deze 
bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om later 
sportspecifieke vaardigheden te leren.
-  2de en 3de kleuter op maandag van 16.30 tot 

17.15 u. in de sporthal Koksijde-Dorp
-  2de en 3de kleuter op dinsdag van 16.30 tot 

17.15 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
-  1ste leerjaar op woensdag van 13.30 tot 14.30 u. 

in de sporthal Hazebeek
-  2de en 3de leerjaar op woensdag van 14.30 tot 

15.30 u. in de sporthal Hazebeek
Kostprijs: van 6 oktober tot 17 december 15 euro 
(maandag of dinsdag of woensdag). Er volgt 
een tweede reeks zijn van januari tot maart 2015, 
daarvoor starten de inschrijvingen pas op 9 
december.

2. Jeugdsportacademie: voor kinderen van het 
4de tot het 6de leerjaar
De jeugdsportacademie omvat initiatie in diverse 
sporten, telkens op woensdag van 15.30 tot 16.30 u. 
in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
-  Op 1, 8, 15 en 22 oktober: toestelturnen en 

ropeskipping
-  Op 5, 12, 19 en 26 november: balsporten 

(basketbal, tsjoekbal, voetbal en krachtbal)
-  Op 3, 10 en 17 december badminton.
Kostprijs (verzekering en gebruik sportmateriaal 
incl.): toestelturnen en ropeskipping 6 euro / 
balsporten 6 euro / badminton 4,50 euro.

3. Inschrijven via sportdienst@koksijde.be, of op de 
sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 
058 53 20 01. Alle info op www.sport.koksijde.be. Het 
aantal plaatsen is beperkt. De inschrijving gaat pas 
in na betaling.

Van maandag 27 tot vrijdag 31 oktober organiseert de 
sportdienst het jaarlijkse herfstsportkamp voor jongens en 
meisjes van het 1ste tot het 6de leerjaar.
Het sportkamp vindt plaats in de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke elke dag van 9 tot 16 u en er is gratis opvang 
vanaf 8 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u. Het kamp biedt een tof 
aanbod diverse sporten: basketbal, toestelturnen, hockey, hip-
hop, ropeskipping enz.
Deelnemen kost 55 euro voor heel de week, lunchpakket zelf 
meebrengen.
Inschrijven enkel bij de sportdienst vanaf 1 oktober of via het 
digitaal loket op www.sport.koksijde.be of op 058 53 20 01.via 
www.sport.koksijde.be.

Op zondag 12 oktober vindt in Oostduinkerke de 14de Strand-
duin-poldertoertocht op de mountainbike plaats met keuze 
tussen 33, 45 of 58 km. De omloop omvat o.a. 3 km single track 
op het militair domein, een stuk van het WK-cyclocrossparcours 
en een passage over het strand. Starten kan tussen 8 en 11.30 
u. aan de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Comfort met 
o.a. douches en bikewash.
Org.: Bart Pieters, Stefan Werner, Frank Steen, Pieter Popeye, Nico 
Syryn, Peter Viaene, Johan Recour en Geert Desaever.

Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs organiseert de gemeentelijke sportdienst Multimove en 
Jeugdsportacademie.

© Schippers - www.shutterstock.com



Sluitingsprijs 
in Putte-Kapellen
De sportdienst organiseert op dinsdag 14 oktober een 
busreis naar Putte-Kapellen, waar jaarlijks, de laatste 
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt. Vertrek 
om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
De renners starten om 12.45 u. en rijden 12 ronden (ca. 
180 km). Aankomst omstreeks 16.30 u. De bus vertrekt om 
18.30 u. weer naar huis. Inschrijven mits betaling van 10 
euro (wordt op de bus teruggegeven), via sportdienst@
koksijde.be.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Sportelen voor 50-plussers

Sport overdag – Van vrijdag 3 oktober tot 29 mei 2015 elke vrijdag (niet op feestdagen en in vakanties) 
conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis in de sporthal van Koksijde-Dorp.
Meedoen kost 1,50 euro per voor- of namiddag, verzekering inbegrepen. Inschrijven is niet nodig.
Nieuwe uurregeling: van 10.30 tot 11.30 u. conditiegymnastiek voor dames en heren / van 13.20 tot 14.20 u. 
tennis / van 14.30 tot 16 u. badminton en tafeltennis.

Zumba gold – Elke dinsdag vanaf 7 oktober, telkens van 9.30 tot 10.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Zumba Gold is ideaal om veilig en effectief 
de fitheid en conditie te verbeteren. En tegelijk genieten van dansen zoals 
merengue, salsa, cumbia, rumba, tango enz. Voor beginners en voor wie Zumba-
ervaring heeft. Deelnameprijs: 4 euro per les. Inschrijven is niet nodig.
Badminton - Elke woensdag van 1 oktober tot eind januari (niet tijdens 
schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Beginners krijgen begeleiding, gevorderden kunnen vrij spelen. 1,50 euro per 
beurt, verzekering inbegrepen. Inschrijven bij de sportdienst.
BBB - Op woensdag 1, 8, 15 en 22 oktober van 9.30 tot 10.30 u in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Training van borst-, bil- en buikspieren, verbetering van 
houding en conditie. 6 euro voor vier lessen. Inschrijven bij de sportdienst.

Tai Chi -   Tai Chi, uit de Chinese taoïstische filosofie, betekent “kracht in zachtheid en harmonische 
bewegingen”. Uitstekend voor ademhaling, spierkracht en evenwicht. Tai Chi biedt innerlijke rust en verbetert 
de bloedcirculatie en houding. Ook voor mensen met beperkingen. Lesgeefster is Jacqueline Del Savio.
Voor gevorderden: op maandag van 9 tot 10 u. in de sportzaal in Koksijde-Dorp
Voor beginnelingen: op donderdag van 9 u tot 10 u. in de zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp.
Inschrijven bij seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, deelname 1,5 euro 
per les. Draag losse kledij en schoenen met platte zolen. I.s.m. het Sociaal Huis.
Petanque - Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt plaats op donderdag 16 
oktober van 14 tot 18 u. in De Bolledroom in Oostduinkerke. 
Voor alle 50-plussers, ook voor wie geen lid is van een club 
of geen petanque-ervaring heeft. De winnaars krijgen 
een trofee en de Koksijdse verenigingen strijden ook om 
de wisselbeker. Voor elke deelnemer een aandenken. 
Deelnemen is gratis, inschrijven bij de sportdienst tot 9 
oktober.
Curling – Op woensdag 5, 12, 19, 26 november en 3 
december van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Curling wordt gespeeld met curlingschijven 
op een 10 meter lang tapijt. Twee teams proberen de 
schijven zo dicht mogelijk bij de middencirkel te mikken. 
De curlingschijven wegen slechts 2,3 kg waardoor jong 
en oud het spel aankan. Prijs 7,50 euro voor vijf lessen 
(verzekering in). Inschrijven bij de sportdienst.

Ook in het najaar organiseert de sportdienst weer tal van Sportelactiviteiten 
voor alle 50-plussers die in een ontspannen sfeer willen werken aan hun fysieke 
fitheid.

Bent u 50-plusser en op zoek naar een 
sportieve uitdaging? De Sportelbrochure 
van Koksijde geeft een overzicht van alle 
Sportelactiviteiten van oktober 2014 tot juni 
2015, een overzicht van de sportclubs met 
seniorenwerking én een overzicht van alle 
seniorenverenigingen met sportwerking. Gratis 
bij de sportdienst (sporthal in Oostduinkerke) 
of via www.sport.koksijde.be.

Gratis nieuwe 
Sportelbrochure



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Farah Coutteau
Veurne, 31 juli
dochter van Aaron en van Joke 
Meheus uit Oostduinkerke

Louise Delvigne
Veurne, 5 augustus
dochter van Nicolas en van Katrijn 
Mondelaers uit Koksijde

Olivia Sobry
Veurne, 8 augustus
dochter van Mike en van Frauke 
Dehennin uit Koksijde

Marie-Victoire Veys
Kortrijk, 10 augustus
dochter van Mathieu en van Lotte 
Ottevaere uit Oostduinkerke

Lily Lowagie
Veurne, 11 augustus
dochter van Boudewijn en van Lore 
Dezutter uit Koksijde

Liam Samoey
Veurne, 14 augustus
zoon van Yuri en van Nathalie 
Matsaert uit Koksijde

Pauline Vanhoucke Perot
Brugge, 20 augustus
dochter van Wim en van Caroline 
Perot uit Wulpen

Staf Loncke
Roeselare, 21 augustus
zoon van Niels en van Sofie 
Timmerman

Amir Arsamikov
Veurne, 25 augustus
zoon van Aslan en van Elina 
Mataeva uit Koksijde

Naëlle Rulkin
Veurne, 31 augustus
dochter van Michaël en Aurélie 
Vereecke uit Koksijde

HUWELIJKEN

Bjorn Lootvoet uit Koksijde en 
Pensree Sopaporn uit Thailand 
(8 augustus)

Michaël Rulkin en Aurélie 
Vereecke, beiden uit Koksijde 
(9 augustus)

Bram Haerhout en Vanessa 
Verhaeghe, beiden uit Koksijde 
(22 augustus)

Emmanuel Decock en Charlotte 
Devroedt, beiden uit Koksijde 
(23 augustus)

Jean-Louis Francq uit 
Nieuwpoort en Ingrid Molemans 
uit Koksijde (23 augustus)

Patrick Jacquemin en 
Christelle Salmon, beiden uit 
Koksijde (28 augustus)

Steven Dert en Famke 
Vanhoucke, beiden uit Koksijde 
(29 augustus)

Luc Conard uit Koksijde en 
Monique Veuchelen uit 
Geldenaken (30 augustus)

Mikael Launoy en Aurélie 
Maréchal, beiden uit Koksijde 
(30 augustus)

Patrick Geryl en Fabienne 
Bartholomëus, beiden uit 
Koksijde (30 augustus)

Ludovic Mathieu en Sophie 
Lemaire, beiden uit Koksijde 
(5 september)

OVERLIJDENS

Albertine Arnoys - 69 jaar
weduwe van Willy Coussaert

Raymonda Billiet - 84 jaar
echtgenote van Marcel Strubbe

Maria Ackou - 94 jaar
weduwe van Michel Lemayeur

Camiel Deceuninck - 84 jaar
echtgenoot van Georgette 
Timperman

Hans Vandoorne - 73 jaar
echtgenoot van Nelly Feys

Piet Vandenberghe - 56 jaar
echtgenoot van Anne-Marie Tailly

Guy Vercruysse - 59 jaar
echtgenoot van Christine Dubois

Mario Rizzi - 51 jaar

Henri Plas - 83 jaar
echtgenoot van Simonne 
Vanderkelen

Willy Haezebrouck - 64 jaar
echtgenoot van Marie Stuyts

Morgan Van Houtte - 80 jaar
echtgenoot van Jeannette De Groote

George Delanghe - 95 jaar
weduwnaar van Jeanne Bouten

Lea Ghesquière - 82 jaar
weduwe van Geeraard Vanmeenen

Simonne Lincé - 73 jaar
weduwe van Jules Dory

Gaston Lecleir - 85 jaar

Linda Wissing - 38 jaar

Carlos Sanctorum - 72 jaar
echtgenoot van Maria Gaytant

Claude Vilain - 74 jaar
echtgenoot van Elisabeth Van 
Humbeeck

Herwig Bauwens - 70 jaar
echtgenoot van Christiane Vande 
Velde

André Carette - 75 jaar
echtgenoot van Nelly Lehon

Vilain Claude - 74 jaar
echtgenoot van Elisabeth Van 
Humbeeck

Erna Vanneste - 67 jaar
echtgenote van Raoul Seys

Hublet Denise - 90 jaar
weduwe van Willy Kindt

Gabrielle Mergaert - 91 jaar

Denise Provoost - 82 jaar
weduwe van Hendrik Theunynck

Juliana Casier - 87 jaar
weduwe van Walter Tahon
Marcelle Bessemans - 93 jaar
echtgenote van Alphonse Debouverie
Gerard Balcaen - 82 jaar
weduwnaar van Gerarda Depuydt
Ingrid Quagebeur - 67 jaar
weduwe van Albert Dupont
Christa Madou - 65 jaar
echtgenote van Karel Bellens

Een fuiftent boven het openluchtzwembad..?
Op het strand van Oostduinkerke, precies boven het nieuwe 
openluchtzwembad in aanbouw, is een tent verrezen. 
Misschien kraaiden de fuifnummers onder de lezers al victorie, 
maar we moeten ze ontgoochelen… Deze “tent” is eigenlijk 
een overkapping om de vordering van de werken voor de 
nieuwe accommodatie mogelijk te maken. Chape, faiencen 
en tegels van zwemkuip en kades moeten immers in droge 
omstandigheden aangebracht worden. Meestal is een 
zwembad overdekt… maar niet op de Dijk van Oostduinkerke. 
Dus diende voor een overkapping gezorgd. Extreme lage 
temperaturen zijn ook nefast, daarom zal ook opwarming van de 
ruimte nodig zijn. De “party-tent” blijft staan tot de kerstvakantie.



Het boeiende leven van
eeuwelinge Helena Boeve
Haar vader bouwde de Hoge Blekkermolen, zelf leefde ze 32 jaar 
in New York en onlangs mocht ze haar honderdste verjaardag 
vieren: Helena Boeve uit de Strandlaan in Sint-Idesbald. Op 
zaterdag 6 september werd de kranige dame door burgemeester 
en schepenen een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden.

Helena zag het levenslicht op 4 september 1914 
in Steenkerke, als dochter van vader Emeric Boeve 
(°Steenkerke, 1888) en moeder Rachel Flahou 
(°Bulskamp, 1889). Emeric was aannemer, samen 
met broer Camiel. Ze mochten vooral huizen bouwen 
in Sint-Idesbald. Enkele door hen gebouwde villa’s 
staan er nog: Arpège, Le Clocheton, Exelcior. Ook 
het prachtige kerkje is van hun hand en zelfs de 
Hoge-Blekkermolen, tijdens WO II door de Engelsen 
opgeblazen.
Emeric bouwde voor zijn gezin een eigen nestje in 
de duinen, Strandlaan 150, waar ze in 1927 hun intrek 
namen. Ondertussen had Helena er een zusje bij: 
Simonne (°24 februari 1926).
Na de lagere school volgde Hélène snit en naad op 
internaat in Roeselare, waarna ze haar naaitalent verder 
ontwikkelde in een haute couturezaak in De Panne.
Helène huwde op 27 december 1937 met Pierre 
Bulteel, luitenant ter zee met dienst op het traject 
Antwerpen-New York. Ze gingen in Antwerpen wonen. 
Doch twee en een half jaar later was het weer oorlog 
in Europa, bij ons op 10 mei 1940. Amper twee dagen 
eerder was Pierre als stuurman op een cargo naar 
Amerika vertrokken. Toen het schip daar aankwam 
werd het onmiddellijk aangeslagen. De bemanning 
kon niet meer terug en moest vier jaar in dienst van 
de Amerikanen varen.
Pierre heeft in die periode veel meegemaakt. Een 
van de schepen waarop hij voer werd door de 
Duitsers getorpedeerd. Hij en de marconist zwalpten 
drie dagen in een sloep op de oceaan. Hun laatste 
vuurpijl werd gezien: ze waren gered…
Voor Hélène was het een intussen een benarde tijd. 

Het lange wachten, geen berichten, de knagende 
onrust… Ze kon in Antwerpen niets doen, en daarom 
kwam ze weer naar Sint-Idesbald.
In september 1944 opende Hélène op de Koninklijke 
Baan een stoffenwinkeltje met naaiatelier. Leuke 
anekdote: in dat atelier werd het kostuumpje van 
eerstecommuniecant Walter Vilain gemaakt.
Op een bepaalde dag was Pierre terug! Hélène was 
weer herenigd met haar man. Maar Pierre was in al 
die tijd meer Amerikaan dan Belg geworden, hij kon 
hier niet meer aarden en Hélène volgde haar man 
naar New York. Daar vond ze rap werk in een atelier 
haute couture. Ze viel snel op door haar kennis. Later 
werd ze chef van de afdeling creaties.
Maar het leven sloeg hard toe. Pierre stierf op 5 
oktober 1964 in Hudson, New Jersey, amper 56 jaar.
Hélène bleef tot haar pensioen in Amerika. Op 5 mei 
1977 kwam ze terug naar haar heimat, Sint-Idesbald, 
waar ze liefdevol opgevangen werd door haar zus 
Simonne en schoonbroer Marcel. Veel gelukkige jaren 
gingen inmiddels voorbij. Hélène leeft nog steeds 
zelfstandig, dankzij 
de mensen die dat 
mogelijk maken, vooral 
haar zus Simonne. 
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche 
en de schepenen 
feliciteerden haar 
hartelijk in naam van 
het gemeentebestuur 
en de bevolking!

De Hoge-Blekkermolen, 
gebouwd door Helena’s 
vader Emeric.

Familie, vrienden en kennissen met burgemeester en schepenen ter gelegenheid van de ontvangst in het gemeentehuis.

Helena Boeve, honderd jaar!



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Callens-Deman
Marcel Callens (°Helkijn) en Cécile Deman (°Lauwe) beleefden op zaterdag 13 september het geluk 
de 65ste huwelijksverjaardag (Lauwe, 6 september 1949) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! 
Marcel verdiende de kost als vertegenwoordiger in de vrachtwagen- en autosector, Cécile zorgde voor het 
huishouden en de kroost. De jubilarissen hebben drie kinderen, zes klein- en veertien achterkleinkinderen.

Echtpaar Cossey-Delepiere
Zestig jaar geleden, in Poperinge op 20 juli 1954, stapten Willy Cossey (°Poperinge) en Andrea Delepiere 
(°Poperinge) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 
23 augustus in het gemeentehuis ontvangen. Willy en Andrea waren hadden een schoenenzaak in de 
Gasthuisstraat in Poperinge. Ze hebben drie kinderen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Pylyser-Beerlandt
Het gekende Oostduinkerkse echtpaar Herman Pylyser (°Oostduinkerke) en Maria Beerlandt (°Diksmuide) 
beloofde elkaar 50 jaar geleden (Diksmuide, 29 augustus 1964) eeuwige trouw! Samen waren ze de 
zelfstandige uitbaters van Elektro-Pylyser in Oostduinkerke-Dorp. Het echtpaar heeft twee dochters en vier 
kleinkinderen.



De voorbije maand in woord en beeld
De leerlingen van de gemeentelijke 
basisschool Koksijde kunnen 
voortaan ravotten op hun 
vernieuwde speelplaats. In de 
voorbije zomer werd de volledige 
speelplaats van de lagere 
afdeling door het schoolbestuur 
heraangelegd. Er ligt nu een egale 
ondergrond zonder betegeling, 
wat valpartijen vermindert. Weldra 
wordt er ook voor groen gezorgd. 
Als de ondergrond voldoende is 
uitgehard, wordt ook een basket- 
en voetbalveld aangebracht. Op 
de foto schepen Lander Van Hove 
van Onderwijs en directeur Carine 
Tegethoff.

Op maandag 18 augustus overhandigden de Sea Scouts van Nieuwpoort een artistieke vredesfakkel 
aan ons gemeentebestuur als dank voor de Koksijdse medewerking aan de actie Waterfront14 tijdens de 
paasvakantie. Dat was een roei- en fakkeltocht voor de jeugd ter herdenking van WO I. Tussen Nieuwpoort 
en Fintele werden toen op een tiental historische WO I-locaties speciale herdenkingsfakkels aangestoken, zo 
o.m. ook bij het monument langs het kanaal in Wulpen. Ons gemeentebestuur kreeg thans een oorkonde 
en dergelijke fakkel, bestaande uit een klaproos in cortensstaal bovenop een zandzakje, uitgevoerd door de 
Nieuwpoortse kunstenaar Freddy Cappon.

De jaarlijkse algemene vergadering van alle West-Vlaamse KBVB-voetbalscheidsrechters vond dit jaar in 
Koksijde plaats, op vrijdag 29 augustus in c.c. CasinoKoksijde. De vriendenkring Refswestkust tekende voor 
een uitstekende organisatie. Onder de aanwezigen niet alleen de West-Vlaamse scheidsrechters, maar ook 
afgevaardigden uit de nationale en West-Vlaamse comités, sponsors en andere belanghebbenden.



Het landbouwersgezin Henk en Mia Ghyselen-Hauspie nam recent een nieuwe braadkippenstal in gebruik 
op hun hoeve aan de Veurnestraat in Koksijde-Dorp. Dit is al hun derde stal die de capaciteit in totaal op 
85.000 braadkippen brengt. Met felicitaties voor dit ondernemerschap opende Burgemeester Marc Vanden 
Bussche op vrijdag 29 augustus de opendeur waarvoor veel belangstelling was. Henk Ghyselen is ook 
gemeenteraadslid en voorzitter van de Landelijke Gilde Koksijde.

Het initiatief Levensloop Koksijde-Oostduinkerke op 31 mei en 1 juni werd gedragen door ruim honderd 
vrijwilligers. Omdat zo’n organisatie onmogelijk is zonder o.a. de vrijwilligers werden ze op zaterdag 30 
augustus een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Al bij al stond de teller van de ingezamelde 
fondsen op het eind van de rit op het ongelooflijke bedrag van 176.000 euro voor de Stichting tegen kanker.

Op maandag 8 september 
mocht Mieke Ghesquière, 
hoofd van de dienst Toerisme, 
officieel de sleutel van de 
nieuwe wagen van de dienst 
Toerisme in ontvangst nemen 
uit handen van burgemeester 
Marc Vanden Bussche en 
schepen van Toerisme Dorine 
Geersens. De wagen werd 
volledig gepimpt in K-stijl 
met centraal het beeld 
van de garnaalvisser te 
paard. De nieuwe K-wagen 
zal ongetwijfeld in het 
oog springen bij de vele 
activiteiten binnen en buiten 
de gemeente.



Een 35-koppige 
delegatie van El Fuerte 
nam op zondag 7 
september deel aan de 
bloemencorso in onze 
verbroederingsgemeente 
Bad Schallerbach. Daar 
hadden de Oostenrijkers 
een prachtig bebloemde 
paardenvisser gemaakt die 
El Fuerte met veel plezier in 
de corso mocht begeleiden. 
De avond ervoor bracht El 
Fuerte in t-shirts van Koksijde 
samen met de Marktkapelle 
van Bad Schallerbach 
een concertje voor alle 
toeschouwers.

Winnaar van de jaarlijkse Drempelprijs, sinds 2003 georganiseerd door de andersvalidenraad, is in 2014 
Bakkerij du Littoral, Zeelaan in Koksijde-Bad. Bakker Thomas Verbeke won de prijs voor de inspanningen die 
hij leverde om zijn zaak opperbest toegankelijk te maken voor andersvaliden. Dat leverde hem een cheque 
van 500 euro en een oorkonde op. De prijs werd hem en zijn echtgenote overhandigd op maandag 8 
september in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen.

Neos Koksijde vierde op maandag 8 september zijn 20-jarig bestaan in restaurant Normandie. Neos staat voor 
Netwerk Ondernemende Senioren en telt in Koksijde een 220-tal leden. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
bracht de jubilerende vereniging een bezoekje op het feestadres. In zijn toespraak beklemtoonde hij dat Neos 
met zijn actieve werking een stabiele factor is in het socio-culturele leven in Koksijde.



Een indringend, brutaal en confronterend portret

Dansvoorstelling Rauw

“Schone, oude Nederlandstalige liedjes”

Frank Cools brengt Oud Goud

Rauw is een oefening in rechtop blijven staan, in 
verzet tegen de chaos en de constante dreiging 
van een wereld die te groot is om te omvatten, te 
begrijpen, te beheersen. Rauw gaat over spelen, 
dromen, kind zijn. Over opgroeien in hachelijke 
omstandigheden, met als motto: wat je niet breekt, 
dat maakt je sterk. En over volwassenen, die 
ondoorgrondelijk zijn, soms dichtbij, maar meestal 
ver weg.
“Het ene moment is het alleen maar jong grut dat 
opgaat in zorgeloos spelen, het andere moment 
zijn het weerloze, gemanipuleerde mensen.”
Deze voorstelling wordt live begeleid door muziek 
van Thomas Devos, die als een bard op het 
slagveld de heldenmoed van de kleine strijders 
bezingt. Die muziek is soms vrolijk, speels, maar 
evenzeer hartverscheurend en… rauw.
Deze voorstelling is genomineerd voor het 
Theaterfestival 2014. Uit het juryverslag:

“Dit choreografenduo gebruikt de puurheid, het ongepolijste en de oncontroleerbare, haast dierlijke energie 
van de kinderlichamen om iets essentieels te vertellen over het leven en het heengaan van dat leven. Elk 
leven is kwetsbaar en elk leven is eerst jong en levendig en vergaat uiteindelijk tot een broos en oud lijf. De 
gruizige, brute vormgeving en dito muziek zorgen voor een bloedmooie, tactiele sfeer waarin parels van 
beelden ontstaan en weer verdwijnen. Zoals elk leven.”
Tickets: 12 euro of 9 euro voor -26 j. Bestellen op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Kabinet K brengt op zaterdag 4 oktober om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde de dansvoorstelling Rauw. Zeven 
kinderen tussen 8 en 11 jaar balanceren op het scherpst van de snee, in een voorstelling die getuigt van 
hun kracht, hoop en idealisme.

Wie houdt van “schone, oude Nederlandstalige liedjes” komt op zondag 5 oktober om 14 u. naar c.c. 
Casino Koksijde om er te luisteren naar het optreden van Frank Cools die ze onder de noemer Oud Goud 
zingt zoals bijna niemand ze zingen kan. Met ukelele. En met grenzeloos respect.

Witte rozen, Sophietje, Ach Margrietje, Roosje m’n roosje.. Liedjes die u maar een heel klein beetje vergeten 
bent. Liedjes die u doen wiegen, huppelen, neuriën. Liedjes die u naar een zakdoek doen grijpen. Liedjes 
die u terugvoeren naar de dansvloer, de eerste 
geliefde, de tweede... Oud Goud is een muzikale 
voorstelling waarin schone, oude Nederlandstalige 
liedjes tijdloos worden.
Raf Walschaerts (Kommil Foo) over Oud Goud: Weet 
je nog wel die avond in de regen, dat zong Frank 
bij mij thuis aan de keukentafel. En de tijd stond 
ogenblikkelijk stil. Ik was, om eerlijk te zijn, bijna 
vergeten hoe fantastisch al die oude liedjes zijn. En 
zeker wanneer dit rijk en tijdloos repertoire wordt 
gezongen door een werkelijk fantastisch zanger.... 
Dit is zonder meer uitzonderlijk!”
Na de voorstelling biedt c.c. Casino Koksijde u 
graag een stuk taart en een “goe zatte kaffie” aan. 
In samenwerking met het Sociaal Huis Koksijde.
Tickets: 12 euro of 9 euro voor -26 j. Bestellen op 
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. Frank Cools, een werkelijk fantastisch zanger van schone, 

oude Nederlandstalige liedjes.



Camping Cultuur wordt even je buur

Zondag soepdag
Workshop buurtensoep - Niets zo leuk als samen 
koken en een gezellig babbeltje slaan. Peter 
kookt samen met de mensen uit de buurt. Met 
seizoengroenten wordt een seizoensoep gemaakt 
om duimen en vingers van af te likken.
Buurtensoep is pas buurtensoep als er ook echt 
groenten uit de buurt in zitten. Heb je nog wat 
groenten liggen, of kweek je zelf groenten en 
kruiden? Breng ze om 11 u. naar de Camping 
Cultuurpiste en ze worden in de buurtensoep 
verwerkt!
Soupe de Foudre - Eens de workshop buurtensoep 
voorbij, is het tijd om de piste van Camping Cultuur 
om te toveren tot bistro Soupe de Foudre. Een 
gezellig muziekje, de geur van heerlijk dampende 
soep en vrolijke soepmadammen die opdienen. In 
grote soepkom.
Wie wil mag zijn picknick komen smullen in de piste!

Het grote Minicircus
De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste in. Als 
hij de kar openklapt, uit elkaar haalt en uitvouwt 
blijkt daar plots een volledig circus te staan. Het 
publiek wordt uitgenodigd om de artiesten te 
helpen. De kinderen laten Victor de Vliegende 
Kanonskogel door de lucht zweven, ze laten de 
olifanten salto’s maken, ze nemen het op tegen 
John de sterke man, laten de apen en honden 
dansen en nog zoooveel meer.

Kubb-tornooi
Door zijn eenvoudige regels is het Kubb-tornooi 
geschikt voor alle leeftijden. Neem dus gerust deel 
met de hele familie! Breng supporters mee om de 
sfeer hilarisch te maken. Hup met de kubb!

Speelmachien
De ideale wacht verzachter! Jij en je kinderen 
worden uitgenodigd om met de mannen van 
compagnie Hoetchatcha mee te spelen. Je hoeft 
niet te zoeken, de Speelmachien komt naar je toe 
en nodigt je uit om mee te doen.

Propere Waste
Gewapend met een brede glimlach en een 
fototoestel, gaan de artiesten van Camping Cultuur 
de weken voor 12 oktober op zoek naar enkele 
enthousiaste buurtbewoners die bereid zijn zich 
te laten fotograferen en kort te laten interviewen. 
Propere waste legt een klein maar schoon stukje 
buurt bloot. De foto’s worden uitgehangen tijdens 
Camping Cultuur.

Knutselworkshop en optreden
Maar ook alle klassieke elementen van Camping 
Cultuur komen aan bod! Neem deel aan een 
knutselworkshop of geniet met een kopje koffie en 
een lekker stukje taart van een leuk optreden.

Camping Cultuur een plaats om te 
ontmoeten!

Op zondag 12 oktober houdt de cultuurkaravaan Camping Cultuur van 10 tot 18 u. halt in de Silicowijk 
in Koksijde-Dorp. Camping Cultuur is een mobiel cultuurdorp met een waaier lieve culturele attracties 
zoals o.m. soep maken, circus, tornooi, speelmachien, knutselen enz. Het mobiele cultuurdorp is volledig 
gratis en voor alle leeftijden!



PanTheater speelt Nieuwpoort Kaput

6de Toeristen- en Streekproductenbeurs

Whisky- & Spiritfestival

Nieuwpoort Kaput begint in oktober 1914 wanneer 
de bevolking op de vlucht slaat op bevel van de 
overheid. Waar naartoe, is voor velen niet duidelijk.
De centrale scène speelt zich af in de zomer van 
1916 in een loopgraaf achter de IJzer. Drie soldaten 
vertellen elkaar verhalen op stille momenten. 
De belangrijkste vraag is of ze de oorlog zullen 
overleven. De mannen ontmoeten hun geliefden in 
droomscènes. In elke oorlog vallen er echter doden 
en gewonden…
Het stuk is doorweven met de verhalen van 
historische personages uit die tijd. Er duiken ook 
absurde personages op die op een averechtse 
manier het idiote van elke oorlog illustreren. 
Nieuwpoort Kaput is op de eerste plaats een 
gevoelig stuk over de dwaasheid van oorlog. De 
muziek wordt live gespeeld en gezongen.

Voor goed doel
Deze benefietvoorstelling voor het gezin Choto is 
een initiatief van Oostduinkerkenaar Jo Bernaert. 
Hij leerde enkele jaren geleden in Zuid-Afrika vader 
Pardon, moeder Maybe en dochtertje Michelle 

kennen. Ze waren uit Zimbabwe weggevlucht 
voor de dictatuur van Mugabe. De Choto’s zijn 
erg hartelijke mensen die zware inspanningen 
doen om te leven, te overleven en te studeren. Jo 
Bernaert betaalt sedert twee jaar een deel van hun 
studies. Maar dat kost handenvol geld. Daarom 
neemt Jo Bernaert dit initiatief.
Tickets: 10 euro; reservatie info@pantheater.be of 
0475 86 91 02. Overige speeldata op 
www.pantheater.be.

De 6de Toeristen- en Streekproductenbeurs van de VVV-dienst Toerisme vindt 
plaats op zaterdag 18 en zondag 19 oktober in de feestzaal en de mezzanine 
van c.c. CasinoKoksijde. Talrijke toeristische diensten uit het binnenland en uit 
de jumelagegemeenten zijn er aanwezig met toeristische info en proevertjes. 
Op de tweedaagse beurs kunt u bij de vele standhouders proeven van lekkere 
streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, vissoep, chocolade enz.
Op zaterdag is de beurs open van 10.30 tot 18 u., op zondag van 10.30 tot 17 u. 
Gratis toegang. Men kan tussen 13 en 16 u. ook een gratis ritje maken met de 
huifkar, vertrek aan het toerismekantoor in Koksijde-Bad.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be.

Meer dan 500 whisky’s, rum, gin en andere spirits worden geproefd en door een 10-tal 
importeurs of producenten van commentaar en uitleg voorzien.
Het festival wil de passie voor whisky en andere distillaten overbrengen aan zowel de 
beginnende ontdekkers als aan de al doorgewinterde liefhebber. Mits het betalen van 
het toegangsticket krijgt elke bezoeker een proefglas en 5 drams (het betaalmiddel 
op het festival) waarmee hij van stand tot stand kan proeven. Daarenboven kan de 
liefhebber zich ook inschrijven voor Masterclasses waar men onder begeleiding van een 
ervaren spreker in kleine groepen kan proeven en leren.
Dit jaar ligt de focus vooral op gin, een spirit die een geweldige opmars kent. Er zal een ruim aanbod gin zijn 
uit binnen- en buitenland! Ook deze editie presenteert de organisatie enkele gastronomische verrassingen 
van topniveau die op zaterdagavond in het pop-up restaurant geproefd kunnen worden.
Personen die op het festival niet proeven genieten een speciaal BOB-tarief.
Info en tickets: www.spiritsofthesea.be

Het PanTheater Nieuwpoort speelt op vrijdag 17 oktober om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het stuk 
Nieuwpoort Kaput op tekst en in regie van Paul Houwen. De opbrengst gaat naar de familie 
Choto, politieke vluchtelingen uit Zimbabwe.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Whiskyclub Ambrosius organiseert opnieuw het Whisky- & Spiritfestival, deze 
keer op zaterdag 25 en zondag 26 oktober. Het festival kent succes, in de vorige 
edities vonden telkens meer dan 900 mensen de weg naar het evenement.



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

VAN ZATERDAG 25 OKTOBER TOT ZONDAG 2 NOVEMBER
Halloween for kids
Het nieuwe evenement Halloween for Kids omvat zes 
interactieve workshops voor kinderen tussen 6 en 12 jaar! 
Negen dagen lang in de Kerkepannezaal, telkens van 
13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur. 

Er wordt met zes interactieve workshops volledig ingezet op de 
attractiewaarde en de beleving van Halloween voor en door 
kinderen onder de vleugels van professionele begeleiders. Zij 
passen de activiteit altijd aan aan leeftijd en niveau van de 
kinderen. Deze workshops zijn:
-  voorlezen van spannende griezelverhalen
-  leer de mummiedans aan tijdens de workshop dansen
-  ga in de knutsel-workshop aan de slag met schilderborstels, scharen en papier
-  gezelschapsspellen in Halloweenversie: vier-op-een-rij met griezelschijven, ganzenbord met pionnen onder 

het stof
-  maak de mooiste of juist meest enge pompoengezichten
-  natuurlijk mag een reuze Halloweentekening niet ontbreken
Toegang 6 euro = 6 workshops = 2 uur speelplezier.

VAN ZATERDAG 25 OKTOBER TOT ZONDAG 2 NOVEMBER
Op het Grardplein dagelijks de Halloweenattractie Freak Circus, 
tickets ter plaatse te koop aan 2,50 euro.

WOENSDAG 29 EN VRIJDAG 31 OKTOBER
Demonstratie pompoenschieten
Op het strand van Sint-Idesbald ter hoogte van het Grardplein, telkens om 15 u.

WOENSDAG 29 OKTOBER
Om 19 u. Halloweenvuurwerk op het strand van Sint-Idesbald.

VRIJDAG 31 OKTOBER
-  Om 14 u. op het Grardplein, uithollen en versieren van pompoenen door kinderen, ouders 

en grootouders. De pompoenen kunnen ter plaatse gekocht worden, 5 euro. Er is ook mogelijkheid tot 
schminken.

-  Van 15 tot 18.30 u. zorgen de laatste drakenhoeder steltloper-heer Ottfried en de 
hoedster van de doden Odile voor een gezellige halloweensfeer.

-  Om 18 u. start de jurering van de mooiste pompoen en het origineelste kostuum op het 
Grardplein, opgeluisterd om 18.30 u. door Jong El Fuerte.

-  Om 19 u., vertrek van de Halloweenstoet op het Grardplein met muziekgroepen, versierde wagens en 
veel straatanimatie. Prijsuitreiking op de parking van de Kerkepannezaal.

-  Eerste Halloween-moutainbiketoertocht
Deze avondtoertocht van de gemeentelijke sportdienst staat open voor alle mountainbikers die iets 
meer avontuur en uitdaging willen dan een gewoon mountainbiketochtje.
 Inschrijven van 18 uur tot 21 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. De deelnameprijs is 4 euro 
(kinderen jonger dan 12 j. 2 euro). De organisatie 

vraagt van alle deelnemers een degelijke fietsverlichting 
en een fietshelm. De afstand bedraagt 37 km, volledig op 
grondgebied Koksijde, met bevoorrading op km 22. De 
dienstverlening omvat o.m. een bikewash, een bewaakte 
fietsenstalling en aparte douches voor heren en dames.

 De cafetaria van de sporthal biedt aan alle aangekomen 
deelnemers een gratis kom pompoensoep aan.

Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be

Alle info op www.koksijde.be/halloween

NIEUW

NIEUW

NIEUW



Agenda OKTOBER
Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde  elke woensdag om 20 uur

Elektro-boot Koksijde01
vanaf 1april tot 11 november 2014
Verhuur van Koksijde01, voor een fascinerend pleziervaarttochtje op 
het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. 
Info en reservatie: Wielrijdersrust het Dorstige Hart, Dijk 33, 
T 0474 40 99 69, www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be, 
info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be 

zondag 5, 12, 19, 26/10 en zondag 2, 9/11, telkens om 16 uur
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Geloof 
onder vuur’ (gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be

zaterdag 4, 11, 18, 25/10 en zaterdag 1, 8/11, telkens om 16 uur
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling ‘Zeeslag 
’14 – ’18 op zee’ (gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be

woensdag 1, maandag 6 en maandag 20 oktober, telkens 19.30-22.30 u.
Femma ‘Verfmagie op oude spulletjes
Koksijde-Dorp, trefpunt Ligerius, Zelaan 29
Info en inschr.: Hélène Viane, t 058 51 64 70

Woensdag 15 en 22 oktober, 5 en 12 november, telkens om 14 uur
Davidsfonds academie: over albes, iconen en relikwieen.  
Kerkelijk erfgoed in Vlaanderen
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde  -  www.davidsfonds.be 

Vrij 3 oktober
Koksijde, Duinenhuis
Demonstratie spiegelslijpen en 
telescoopbouw
Spreker Jean Pierre Grootaerd, 
Volkssterrenwacht Armand Pien, 
werkgroepleider Telescoopbouw AEG vzw
Toegang €4
Info en inschr: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

Zat 4 oktober
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Spinnenweb ontward’ 
(Ned). bezoekerscentrum@iwva.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een indringend, teder, brutaal en oprecht 
portret – rauw. Kabinet K
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be

Zon 5 oktober
14 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een muzikaal feest van herkenning – oud 

goud. Frank Cools
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

14.30 u.
Sint-Idesbald, einde Veurnelaan, infopaneel
Geleide wandeling ‘zoektocht naar 
ezeltjes in de Houtsaegerduinen-
Kerkepannebos’
Info: dienst Toerisme

Ma 6 oktober
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘Parfum… mijn passie’, 
door lieven Debrauwer
Org. Neos, leden: €5, niet leden: €7

19-22 u.
Koksijde, Duinenhuis
Vegetarisch koken met najaarsgroenten
Info en inschr. 058 52 48 17, 
duinenhuis@koksijde.be 

Don 9 oktober
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Causerie arm en rijk, door Jan Leyers 
Org.: Davidsfonds Koksijde, Oostduinkerke 
en Wulpen

20 u.- 22 u.
Koksijde, Duinenhuis
Stap binnen in de gloednieuwe 
sterrenwacht op het dakterras van het 
Duinenhuis

Ook nog don. 13 november en don 
11 december van 20 tot 22 u
Spreken Koen Geukens, lid Vereniging voor 
Sterrenkunde, ASH Polaris Herentals en 
werkgroep Ruimtevaart, toegang €4
Info en inschr.: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

Vrij 10 oktober
19 u.
Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café foyer met Fortunate few om 21 uur
Welkom in de foyer om 19.30 u.
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Zat 11 oktober
9 u.
Oostduinkerke, parking Witte Burg
Bezoek aan ambachtelijk bedrijf 
‘Handsaeme – foie gras’
Bedrijf waar ganzen, eenden en 
everzwijnen worden gekweekt en verwerkt 
tot fijne delicatesse.
Deelname: €5. Info Greet Verhaeghe, 
T 058 52 23 84, greet.verhaeghe@koksijde.be 

Koksijde, Bibliotheek
Verwendag in de Bib
Feestelijk inzetten van de Bibliotheekweek
Info Bib, T 058 53 29 53

19 u.
Koksijde, Duinenhuis
Nacht van de Duisternis: avondwandeling 
en sterrenkijken

Kinderyoga
In de kleuterspeelzaal van de gemeenteschool van Oostduinkerke is er weer 
een reeks kinderyoga op volgende data: 8, 15 en 22 oktober, 5, 12, 19 en 26 
november. Van 14 tot 15 u. voor 6 tot 8-jarigen, van 15.15 tot 16.15 u. voor 9 tot 
12-jarigen.
Op woensdag 1 oktober is er een gratis proefles. In de lesjes staat plezier 
centraal met volgende oefeningen: ademhaling, yogahoudingen, 
ontspanning, visualisatie en massage. Kinderyoga is een leuke en ontspannen 
manier om het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.
Info: Rebecca Rommelaere, 0478 21 89 03, rrommelaere@yahoo.com.



Info: duinenhuis@koksijde.be 
20 u.
Koksijde, c.c. casinokoksijde
Virtuoze jongleurs en Britse humor – 
smashed (8+). Gandini Juggling (uk)
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

Zon 12 oktober
Koksijde-Dorp, Silicowijk
camping cultuur – zie Tij-dingen blz 33

8 – 11.30 u.
Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Mountainbiketoertocht, 33 – 45 – 58
Met 3 km unieke single track op militair 
domein, stuk parcours cyclocross Koksijde 
en een strandpassage
Douches – bikewash – ruime parking
Info: Bart Pieters

11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, 
Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met…
Voordracht ‘Jazz@koksijde 2.0’
Alles wat je over Jazzmuziek al wou weten 
en niet durfde vragen. Gratis toegang
Spreker: dhr. Piet Van de Craen, Prof. VUB
Org. VOC de koepel-Westhoek, Marc Van 
Muylem, T 058 51 90 94, vanmuylem@skynet.be 

11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, 
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag – crossover
Cedel saxofoonkwartet
Info Koksijde, T 058 53 29 99, www.cedel.be 
 

Di 14 oktober
19.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Post-moderne etiquette 
Info en org: Liberale vrouwen i.s.m. 
Gezinsbond Koksijde en Vrouwenstemmen
Toegang: €5. gerdavandensteen@telenet.be
 

Woe 15 oktober
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Federatiequiz - Gratis toegang
Org. Vl@s ODK – Vlaamse Actieve Senioren
Freddy.bockstael@skynet.be 

Don 16 oktober
13.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiaal centrum, 
Tulpenlaan 41
Bloemschikken
Info en inschr. Gerda Van den Steen, 
T 058 51 17 97, gerdavandensteen@telenet.be 

14.30 u.
Koksijde, zaal De Brug, Ter Duinenlaan 32
Lezing ‘Spinoza, grondlegger van de 
filosofie van de Verlichting’, 
spreker Prof Jef Van Bellingen
Toegang leden Vermeylenfonds: €3, 
niet leden: €4
Info: Marc Mortier T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be 
Org. Vermeylenfonds i.s.m. UPV-Westkust

19 – 22 u.
Koksijde, Duinenhuis
Infoavond en demonstratie ‘koken met restjes’
Info en inschr.: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Topduo op de planken – slechte vrienden
Chris Van Den Durpel & Bob De Moor
www.vernieuwdgentsvolkstoneel.be

Zat 18 oktober
10.30 – 18 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Toeristen- en streekproductenbeurs 
zie Tij-dingen blz 34

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Ontspoorde 
zwammen’ (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be 

14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Open repetitie en familiedag Koninklijke 
gemeentelijke Harmonie Koksijde
Iedereen welkom, gratis toegang
www.kghk.be, T 058 51 97 73

20.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Saidjah Galo, Flamenco concert en dans
Info Koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

Zon 19 oktober
10.30 – 17 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Toeristen- en streekproductenbeurs – 
zie Tij-dingen blz 34

Di 21 oktober 19.30-21.30 u.
Zat 25 oktober 8.30 – 12.30 u.
Woe 29 oktober  19.30 – 21.30 u.
Koksijde, Duinenhuis
Workshop paddenstoelen fotograferen
Info en inschr. Ann.dheedene@c-v-n.be 
duinenhuis@koksijde.be 

Di 21 oktober
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Herfstfeest voor de leden van SOW
Met optreden van Paul Bruna, Koffie gebak 
en boterkoeken, Toegang: €10
Info: eric.caeyzeele@telenet.be 

Woe 22 oktober
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Sterven in stijl’ door Stefan Van Camp
Toegang leden: €3; niet-leden: €5
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren - Koksijde

Don 23 oktober
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Brug, 
Ter Duinenlaan
Breinamiddag
Annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Kleine country-en folksongs over grote 
gevoelens – For ever
Eriksson Delcroix
www.erikssondelcroix.com 

Vrij 24 oktober
8 u.
Koksijde-Bad, Kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk
Dagreis naar Brugge en Zeebrugge 
(met autocar)
Voormiddag bezoek Volkssterrenwacht 
Beisbroek, boottocht buitenhaven 
Zeebrugge
Apero, warm pastabuffet en koffie
Namiddag: bezoek Zeestation en 
verkenning binnenhaven + gids – koffiestop
Leden Neos: €69, niet-leden: €75
Vooraf insch via betaling op reknr BE 27-
0682 1805 0973

19-22 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Cursus AED Rode Kruis
Info: Anneke De Saeger, verantwoordelijke 
vorming

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een been in de stand-up, het ander in het 
theater – speciaal voor u! Begijn Le Bleu
www.begijnlebleu.be 

Zaterdag 25 oktober – 
zondag 2 november
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
13.30-15.30 & 16-18uur
Halloween for Kids 
Interactieve workshops voor kinderen tussen 
6 en 12 jaar – zie Tij-dingen blz 35
Info: dienst Toerisme 

Zaterdag 25 oktober 
tot zondag 2 nov
Parking Grardplein
10–18 u.Halloween attractie Freak circus 
(tickets €2,5) – zie Tij-dingen blz 35

Zat 25 oktober
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Spirits of the sea –Whisky en spiritfestival – 
zie Tij-dingen blz 34

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 



Vanaf 19 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Fuif Basswork met optreden van 
DynamiCrew
Info: vzw Basswork

Zon 26 oktober
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Spirits of the sea – Whisky & spirit festival – 
zie tij-dingen blz 34

14.30 u.
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen, 
J. Van Buggenhoutlaan
Geleide wandeling in de Noordduinen 
op zoek naar bessen’ (Ned). honden niet 
toegelaten
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@navigomuseum.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

Ma 27 oktober
14 u.
Koksijde-Bad, Elisabethplein, einde Zeedijk
Herfstwandeling (Ned). Honden niet 
toegelaten
€2, duinenhuis@koksijde.be

Di 28 oktober
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Water-Lopen’ (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be, www.iwva.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

14.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film Rio 2
Nederlands gesproken tekenfilm
Info en reserv.: carine.baert@koksijde.be, 
T 058 53 34 44

Woe 29 en do 30 okt
14 – 16 u.
18.30-21 u.
Koksijde, Duinenhuis
Workshop heksenprotten maken
Info en inschr: heksensporen@koksijde.be 
Heksensporen in bib en duin ‘van 
betoverende boeken tot gelukzalige 

heksenkruiden
Info en inschr: heksensporen@koksijde.be, 
T 058 53 34 39 of via bib T 058 53 29 53

Woe 29 oktober
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticklet) (Fr)
info@tenduinen.be  

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 

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

15 u.
Sint-Idesbald, strand t.h.v. G. Grardplein
Demonstratie Pompoenschieten 
zie Tij-dingen blz 35

15 u.
Abdijmuseum Ten Duinen
Kids@tenduinen – Lopen op geschiedenis: 
themarondleiding en creatief atelier
10-12 j, €2 , insch via info@tenduinen.be 

19 u.
Sint-Idesbald, strand
Halloweenvuurwerk – zie Tij-dingen blz 35

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Slappe lach gegarandeerd – Faulty 
towers: the dining experience
Interactive theatre Australia
Please wait to be seated and don’t 
mention the war!
www.interactivetheatre.com.au

Don 30 oktober
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘paddenstoelen’ (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket). Info: info@tenduinen.be 

19.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Lezing Frédéric Deborsu
Alles wat u altijd al wilde weten over 
Wallonië maar nooit durfde vragen’
Info en tickets: Hilde De Graeve 
T 058 51 38 87, hilde.degraeve1@telenet.be 
VVk €6; ADD €8

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Slappe lach gegarandeerd – Faulty 
towers: the dining experience
Interactive theatre Australia
Please wait to be seated and don’t 
mention the war!
www.interactivetheatre.com.au 

Vrij 31 oktober
14 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Uithollen en versieren van pompoenen 
(ter plaatse te kopen aan €5)

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)+ kids@
navigomuseum – Zeeslag: ontdek 
de tentoonstelling en maak een stuk 
speelgoed uit WOI als creatieve afsluiter 
(vanaf 6 jaar, deelname €1, insch onthaal@
navigomuseum.be). 
info@navigomuseum.be 

15 u.
Sint-Idesbald, strand t.h.v. G. Grardplein
Demonstratie pompoenschieten –
zie Tij-dingen blz 35

15-18.30 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk en G. Grardplein
Steltenlopers heer Ottfried, de laatste 
drakenhoeder en Odile, de hoedster van 
de doden. Info: dienst Toerisme

18 u.
Oostduinkerke, sporthal Hazebeek
Halloweenmountainbikerit – 36 km
Inschr tussen 18 en 21 u. Deelname: €4, 
kinderen jonger dan 12 j: €2
Info: sportdienst Koksijde

18.30 u.
Sint-Idesbald
Jong El Fuerte – zie Tij-dingen blz 35

19 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk, G. Grardplein, 
Strandlaan
Grote Halloweenstoet gevolgd door 
heksenverbranding op parking 
Kerkepannezaal – zie Tij-dingen blz 35

Zat 1 november
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open Museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 



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

reservaties. hetbedrijf@koksijde.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

TENTOONSTELLINGEN

21/06 – 16/11
Oostduinkerke, Navigo / Nationaal 
Visserijmuseum
Tentoonstelling ‘Zeeslag: ’14-’18 op zee’
Info: Navigo

13/09 – 07/12/2014
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Tentoonstelling ‘Geloof onder vuur’
Info: Abdijmuseum Ten Duinen’

01/10 – 15/11
Koksijde, Bibliotheek Koksijde
Tentoonstelling ‘Schrijfsel achter de 
frontlinie’
Info: Bibliotheek Koksijde

20/08 – 13/10
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Christel Weyts, 
Nguyen Dinh Hien, André Englebert
Info: www.yesartgallery.com 

17/10 -01/12
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Ygor, Edmond Zienowics
Info: www.yesartgallery.com 

Sint-Idesbald, Galerij Walter Vilain, 
Strandlaan 290
Eigen collectie
info: 0478 20 60 76

20/09/2014 – 04/01/2015
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
de Doornpanne
Onder dak
Kijk naar boven en je ziet een dak boven 
je hoofd… Levende wezens, mensen en 
dieren, voelen de behoefte om zich te 
beschermen
Onder dak route: wandel zelfstandig 
met het gezin langs de verschillende 
‘onderdakjes’ voor dieren in De 
Doornpanne

Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, Strandlaan
Andy Deschacht
lievino@lievino.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
Info@tenduinen.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be 

Zon 2 november
10 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Sint Hubertusviering
Info: dienst Toerisme

10 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Herdenking granaatinslagen 
Oostduinkerke 30 oktober 1914
Plechtige herdenkingsmis (live radiomis) 
opgeluisterd door Sint-Niklaaskoor met 
uitdeling herdenkingsprentje
Aansluitend herinneringsplaat en 
bloemenhulde

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@navigomuseum.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

Do 6 november
18.30 u.
Koksijde-Dorp, hotelschool Ter Duinen
Gastronomische avond, 
genodigde: N Keersebilck
www.davidsfonds.be 

Vrij 7 november
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Benefiet ‘move to improve’
Org. Stefaan Vermast

19.30 u.
Koksijde, Duinenhuis
Voordracht Sterrenwachten Down Under
Spreker Philip Corneile, lid vereniging 
voor Sterrenkunde, Werkgroepleider 
Waarnemingen AEG vzw
Toegang €4, Info en insch: 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Zat 8 november
9 u.
Koksijde, La Peniche
Daguitstap naar Duinkerke en Bergues
Bezoek aan LAAC in Duinkerke (Beeldentuin 
en 5 zalen met hedendaagse kunst)
Daarna bezoek aan Bergues: uitgebreide 
stadswandeling over ramparts en langs 
enkele historische gebouwen.
Lunch in restaurant ‘Le Groenberg’
Terugkeer naar Koksijde omstreeks 17 uur
Org. August Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke
Info: Robert Claes, t 058 42 29 02, 
claes.guns@skynet.be 

10 u.
Koksijde-Dorp, Britse Militaire begraafplaats
Rondleiding door Luc Vanacker

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘natuur in winterkleed’ 
(ned)
bezoekerscentrum@iwva.be 

Zon 9 november
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, 
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag – buitenland –
Roel en Veerle Dieltiens
www.roeldieltiens.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 
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Abdijmuseum Ten Duinen | Koninklijke Prinslaan 8 | 8670 Koksijde
T. +32(0)58 53 39 50 | info@tenduinen.be | www.tenduinen.be
facebook.com/abdijmuseum.tenduinen

www.koksijde.be
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