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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 (ab. tot eind 
2014) 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 november

dag hoogwater laagwater
za 1 07.13 en 19.54 01.19 en 13.57
zo 2 08.28 en 21.06 02.27 en 15.07
ma 3 09.34 en 22.09 03.41 en 16.25
di 4 10.32 en 23.03 04.59 en 17.29
wo 5 11.21 en 23.49 05.56 en 18.19
do 6 12.05 06.41 en 19.04
vr 7 00.32 en 12.48 07.24 en 19.46
za 8 01.14 en 13.32 08.05 en 20.27
zo 9 01.57 en 14.16 08.47 en 21.08
ma 10 02.41 en 15.00 09.28 en 21.49
di 11 03.25 en 15.45 10.10 en 22.29
wo 12 04.09 en 16.31 10.52 en 23.11
do 13 04.56 en 17.22 11.40 en 23.59
vr 14 05.50 en 18.20 12.36
za 15 06.50 en 19.24 00.57 en 13.36
zo 16 07.54 en 20.29 01.57 en 14.35
ma 17 08.58 en 21.32 02.59 en 15.38
di 18 09.55 en 22.26 04.05 en 16.41
wo 19 10.43 en 23.10 05.08 en 17.32
do 20 11.24 en 23.47 05.53 en 18.11
vr 21 12.00 06.30 en 18.49
za 22 00.22 en 12.36 07.08 en 19.27
zo 23 00.58 en 13.13 07.47 en 20.06
ma 24 01.34 en 13.52 08.28 en 20.48
di 25 02.13 en 14.33 09.10 en 21.30
wo 26 02.54 en 15.17 09.54 en 22.14
do 27 03.39 en 16.05 10.41 en 23.03
vr 28 04.29 en 17.02 11.33 en 23.57
za 29 05.33 en 18.17 12.32
zo 30 06.51 en 19.32 00.57 en 13.34

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in winteruur.r.

Ken je dit beeld?
De aflevering oktober van de wedstrijd “Ken je dit 
beeld?” is gewonnen door mevr. Huguette Deck 
uit Koksijde. De foto toont een fragment uit de gedenkplaat voor de 
burgerlijke slachtoffers van WO II aan de kerk van Sint-Idesbald.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel 
juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 13. Huguette 
gokte er het dichtst van, goed voor 
de prijs!

Nieuwe opgave: Waar hangt de 
plaat/tekst waaruit bijgaand 
detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 16 november 
via kenjeditbeeld@koksijde.be, of 
via post naar Gemeentehuis, Ken 
je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 
Koksijde. Slechts één inzending per 
persoon. Schiftingsvraag: hoeveel 
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



11Project Iedereen Mee
De bestrijding van kinderarmoede 
is één van de prioritaire 
doelstellingen van het Sociaal Huis. 
Dit project werd op donderdag 16 
oktober voorgesteld door OCMW-
voorzitter Greta Delie en de talrijke 
partners van het overlegplatform.

Seniorenfeest
Het jaarlijkse seniorenfeest van 
het Sociaal Huis vindt plaats op 
woensdag 19 en donderdag 20 
november in c.c. CasinoKoksijde. 
Op beide dagen wordt een puik 
programma aangeboden met 
optredens van o.a. Mayke Vanes en 
Steve Ryckier. Alle inwoners vanaf 60 
jaar zijn hartelijk welkom op deze 
jaarlijkse ontmoeting.

Zwemweek
De gemeentelijke dienst 
Zwembaden organiseert in het 
Zwem- & Recreatiebad Hoge 
Blekker van vrijdag 14 tot en 
met zondag 23 november zijn 
30ste Koksijdse Zwemweek! Dit 
meerdaags evenement is een 
klassieker op de sportieve agenda 
van onze gemeente. Pootje baden 
voor jong en oud!

De broer van Bobbejaan…
Heel Vlaanderen kent het lied Zie 
je de lichtjes van de Schelde? 
van de legendarische Bobbejaan 
Schoepen. Maar wist u dat zijn 
broer Staf en schoonzus Louise in 
Koksijde wonen..? Staf en Louise 
waren jaren de dichtste medewerkers 
van broer Modest-Bobbejaan. 
Op 27 september vierden ze hun 
diamanten bruiloft in Koksijde…
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Snippers uit de raad van 22 september
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
BTW in, tenzij anders vermeld.

Werkkledij –  Het lastenboek is unaniem goedgekeurd voor de levering en 
het onderhoud van werkkledij over een periode van vijf jaar. Het gaat om 
signalisatie- en werkkledij (194.386,50 euro), veiligheidsschoenen (71.390 euro) en 
onderhouden, herstellen en labelen (118.202 euro). Totaal 383.978 euro.
Leeuwerikstraat e.a. - De offerte van Eandis voor het ondergronds brengen 
van het laagspanningsnet en het vernieuwen van de openbare verlichting in de 
Leeuwerikstraat e.a. is unaniem goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 78.395 euro.
Bouwloten – Drie percelen bouwgrond zullen openbaar verkocht worden: 1. Een perceel van 1.174 m² aan de 
Witte Burg voor een minimumprijs van 399.160 euro / 2. Een perceel van 1 616 m² aan de Hagedoornstraat 
voor minimumverkoopprijs van 207.000 euro / 3. Een perceel van 2.614 m2 aan de Viooltjesstraat voor een 
minimumprijs van 223.000 euro. De vier raadsleden van !mpuls stemden tegen.
Wielerwedstrijden – De gemeente 
en de Koninklijke Velocub 
Verenigde Vrienden Koksijde 
gaan voor de periode 2015-
2018 een nieuwe overeenkomst 
aan voor de organisatie van 
wielerwedstrijden, o.m. de jaarlijkse 
Vlaamse Duinencross. De jaarlijkse 
werkingstoelage wordt verhoogd 
van 15.000 naar 20.000 euro, maar 
eventuele benodigdheden voor de 
wielerwedstrijden die de gemeente 
aankoopt, zullen aan de veloclub 
gefactureerd worden. Unaniem.
Brandweer - Stagiair-
brandweermannen Michel 
Coutteau en Steven Dert werden 
met ingang van 1 oktober 
aangesteld als brandweerman bij 
de post Oostduinkerke.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Herdenkingsmis - Op zondag 2 november is er om 10 u. in de Sint-Niklaaskerk 
een plechtige mis ter herdenking van de slachtoffers van de granaatinslagen 
in Oostduinkerke op 
30 oktober 1914. De viering wordt live uitgezonden op de radio. Na de mis volgt 
de onthulling van een herinneringsplaat en bloemenhulde.
Gidsbeurt Britse Militaire begraafplaats - Op zaterdag 8 november verzorgt 
Luc Vanacker om 10 u. een gidsbeurt op de Britse Militaire begraafplaats in 
Koksijde-Dorp.
Elfnovemberviering - Plechtigheden ter herdenking van de Wapenstilstand op 
dinsdag 11 november:
- 10 u., Sint-Pieterskerk, plechtige kerkdienst voor de gesneuvelden uit beide 
wereldoorlogen, opgeluisterd door het Beauvarletkoor met werken uit The 
Armed Man, gevolgd door bloemenhulde op de militaire begraafplaatsen en 
aan het monument van de gesneuvelden in Koksijde-Dorp (Hegerplein).
- 11.30 u., defilé op het Sint-Pietersplein in Koksijde-Dorp en receptie in feestzaal
 ‘t Oud Schooltje

Herdenking Wapenstilstand
DE 

GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Masterplan voor Dorpstraat Oostduinkerke

De opmaak van een masterplan (voor de Dorpstraat in Oostduinkerke) door 
een trajectbegeleider kost 67.000 euro meer dan aanvankelijk geraamd. De 
opdracht is thans unaniem toegewezen aan de bvba MOP Urban Design a+e. 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 137.056 euro.



De burgemeester aan het woord
Bij aanvang van deze novembermaand maakt burgemeester Marc Vanden 
Bussche ons bekend met tragische feiten die zich op vrijdag 30 oktober 1914 in 
Oostduinkerke hebben afgespeeld. Toen vielen vier Duitse obussen op het dorp 
met 15 doden tot gevolg. De burgemeester beschrijft die feiten in zijn aanstaande 
WO I-boek. Het drama wordt op zondag 2 november herdacht in de Sint-
Niklaaskerk met onthulling van een nieuwe gedenkplaat (zie blz. 4).

De tragedie van toen werd thans in verhaalstijl in een tekst gegoten door 
voordrachtkunstenares Frieda Vanslembrouck die deze tekst op 2 november zal 
voorlezen.

Zondag 1 november 1914
Aan mijn teerbeminde zustre Angèle,
Ik stuur U dezen brief om de staat van mijnen gezondheid te laten geworden.
Met mij en met meneer Pastoor is alles goed maar het ooit zo rustige Ostdunkerke is nu in puin en diepe rouw door den 
vreselijken oorloge. Wij waren juist wat geruster en dachten dat de overstroming van den Yzer de Duitsche Legermacht kon 
tegengehouden. Maar den Duitsch is alleen maar razender geworden door de grote verliezen en ze gingen dan ook aan het 
bombarderen.
Eergisteren, vrijdag 30 oktober rond 1 ure zonden de Duitsche canons 4 obussen naar de platse van Oostduinkerke. Een vloog 
op het kerkdak en maakte er ontploffende een groot gat van wel 3 meters lank en breed. Met het ontploffen van den eerste 
obus verschuilden de meeste menschen zich in hun kelders of in de zekerste platse van under huis.
De tweede obus echter viel op het huis van Louis Pylyser. Louis was enkele dagen dervoor gelukkiglijk weggevaren van 
Oostduinkerke-zee naar Calais op het schipke van Sissen Cos van het Visserswelzijn. Net gelijk gulder waren reeds vele 
Oostduinkerkenaren gevlucht richting Vrankrijk maar vele vluchtelingen uit het langdurig beschoten Nieuwpoort en 
omstreken zaten vast in Ostduinkerke. Zo was Augustus Delaeter, op weg met zijn gezin naar De Panne. Zij waren bij het 
huis van Pylyser als zijn vrouwe, Prudence Deponte zegde: ‘Ik ga hier nog zere mijn gevoeg doen.’ Op dat eigenste ogenblik 
komt daar de tweede obus gevlogen, die ontploffende haar ogenblikkelijk doodsloeg terwijl ze op ’t gemak zat. Ook haar voet 
was afgeslegen en een heel einde verder gesmeten met de schoen er nog aan.
De derde obus viel hier dichtbij villa Hortensia in de Zeelaan maar zonder veel schade.
De vierde obus viel korte tijd daarna om 1 ure 30 van de namiddag op een groep omstaanders die de eerste benauwdheid 
voorbij waren en uit de kelders kwamen gekropen. Er stonden een 15 menschen te klappen aan den ingang van de 
Westduinedreve toen den obus daar ontplofte.
Pastoor Permeke is direct ter plaatse gegaan. Hij zei dat het schrikwekkend was hoe al die menschen eruit zagen. Hun 
wezens heeltegansch veranderd en verbleekt met ingetrokken wangen en overal bloed. (…) Onder de slachtoffers was er 
ook een vader uit Aalst met zijn 3 kinders. Den timmerman Edmond Hoornaert en de weduwe van Ijslandvaarder Pieter 
Puystiens, Eugenie Vermoote zijn ook dood. In totaal 12 menschen, waarvan vluchtelingen van diep in het binnenland,  
hebben het leven gelaten bij dienen 4den inslag. Ik zelf was zeer aangedaan toen ik mijn vriendin Madeleine Roose  bij 
de slachtoffers zag liggen. Ik herkende haar aan haar kleren. Ook Leonie Calcoen, de dochter van Charles Patatte van 
de Groenendijk lag daar opgebaard. En zij had al 2 maanden eerder haren oudsten broer David moeten afgeven voor het 
vaderland in den slag Te Boutersem. (…)
Twee ‘Chasseurs d’ Afrique’ waren ook bij de slachtoffers. Die arme soldaten zijn van den anderen kant van de wereld 
gekomen om hier dan heel te gansch allene te moeten sterven. Ze zijn allemaal in een gezamelijke put begraven, West, voor 
de voute. (…)
Meneer  pastoor en ik lezen ‘s avonds nog 5 rozenkransen voor alle slachtoffers van de zwarte vrijdag van Oostduinkerke 
en alle slachtoffers van dezen geweldadige oorloge. Hopentlijk gaat het beter daar bij U in het verre Vrankrijk en kunnen 
we met de onderwaterzettinge den Duitsch tegenhouden hier aan den Yzer. Ik bidden ook alle dagen dat wij malkander 
weldra zullen wederzien.
Teerbeminde groeten
Uw zustre, Rosalie, Oostduinkerke



Afschakelplan elektriciteit:
gevolgen voor onze gemeente

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-
dingen dat over twee maanden zijn 20ste (!) jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van 
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de 
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de 
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal 
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het 
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 
2015 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10 
euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. 
Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw 
woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven 
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

De gevolgen voor het grondgebied Koksijde 
zijn beperkt, maar toch wordt de gemeente niet 
volledig gespaard van het afschakelen van het 
elektriciteitsnet.
Ons bestuur werd ervan op de hoogte gebracht 
dat een 20-tal woningen nabij Nieuwpoort (nl. 
de even huisnummers van 320 tot 386 in de 
Nieuwpoortsteenweg) in de zogenaamde fase 5 
van het afschakelplan vallen.
De betrokken inwoners zullen persoonlijk 
gecontacteerd worden door de gemeentediensten 
om hen in eerste instantie in te lichten, maar ook 
om na te gaan wie hulpbehoevend is en wat 
eventuele gevolgen zijn van het afschakelen.
Mede op basis daarvan zal een nood- en 
interventieplan opgesteld worden zodat de 
gemeente maximaal voorbereid is op een 
eventuele stroomonderbreking.
Info: patrimoniumbeheer@koksijde.be of 
058 53 34 35.

De globale impact van het afschakelplan op de 
hele gemeente mag dan eerder beperkt zijn, toch 
wil het gemeentebestuur solidair zijn met andere 
gemeenten en hun inwoners die mogelijk wel 
getroffen worden.
Daarom wordt ingezet op een structurele 
energiebesparing, het zogeheten klimaatplan 
EnergieK2020 dat dit voorjaar door de 
gemeenteraad goedgekeurd, en dat stapsgewijs 
moet leiden tot een vermindering van onze CO2-
uitstoot met 20% tegen 2020. De eerste resultaten 

bewijzen dat deze inspanningen vruchten 
afwerpen.

Maar verder wil de gemeente ook haar inwoners 
sensibiliseren om duurzaam om te springen met 
energie, en elektriciteit in het bijzonder. Dit heeft niet 
enkel een direct effect op de eigen geldbeugel 
maar bepaalde tips kunnen er uiteindelijk ook voor 
zorgen dat het afschakelplan niet of minder snel in 
werking zal gesteld worden.

Meer info op www.koksijde.be/afschakelplan of 
www.eandis.be > energieschaarste. Infofolder 
verkrijgbaar aan de onthaalbalie van het 
gemeentehuis.

Tij-dingen

infoblad voorde inwoners vanKoksijde
OostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen
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Drie belangrijke dossiers
voor aanleg van fietspaden

In Trefpunt op Focus:
onthaalouders, BKO en cyclocross

Correctie

In het kader van het mobiliteitsdecreet zullen fietspaden 
aangelegd worden langs de N35 tussen Veurne en De Panne. 
Een 700-tal meter ligt ook op grondgebied van Koksijde. Op 
grondgebied Veurne komt ook een rotonde op het kruispunt 
Pannestraat/Koksijdestraat (ter hoogte van de meubelzaak). 
In Veurne en De Panne zijn in het betrokken traject ook 
rioleringswerken gepland.
Er zijn dus heel wat partners bij dit dossier betrokken: de gemeente 
De Panne die optreedt als aanbestedende overheid, het Vlaamse 
Gewest, stad Veurne, gemeente Koksijde, Aquafin en IWVA.
Het aandeel van de gemeente Koksijde is 100% subsidieerbaar.

Van Buggenhoutlaan
De raad keurde unaniem ook de samenwerkingsovereenkomst goed tussen onze gemeente en het Vlaams 
Gewest (afdeling Wegen en Verkeer) voor de aanleg van fietspaden en het plaatsen van aangepaste 
verlichting langs de Van Buggenhoutlaan (N8h). Het betreft het volledige stuk van de rotonde De Poort 
tot de molen. Tegelijk zullen ook de voetpaden heraangelegd worden (ten laste van de gemeente). Onze 
gemeente staat in voor aanstellen van de ontwerper. Eer het project kan uitgevoerd worden moet evenwel 
nog een hele administratieve procedure doorlopen worden, en dient de investering ook voorzien op het 
budget.

Albert I-laan
Ten slotte is ook de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering door de gemeente van de 
fietspaden langs de Albert I-laan (N34) tussen Oostduinkerke-Bad en Groenendijk eenparig goedgekeurd. 
Dit project kadert eveneens in het mobiliteitsdecreet. 
Aangezien de fietspaden deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk worden ze voor 
100% gesubsidieerd. Tegelijk zal de Vlaamse overheid ook structureel onderhoud uitvoeren aan de rijweg. 
De gemeente treedt op als aanbestedend bestuur. Studiebureau Cnockaert is ontwerper. De start- en 
projectnota zijn al goedgekeurd.
In latere fase volgt het deel tussen Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad waarvan de start- en projectnota ook 
al goedgekeurd zijn.
Het lastenboek wordt nog in 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd om in voorjaar 2015 te kunnen 
aanbesteden. Start der werken is voorzien voor najaar 2015. Later meer info over de fasering.

Ons gemeentebestuur en Focus/WTV hebben al jaren een 
samenwerkingsverband voor een maandelijkse TV-reportage over een bepaald 
bestuursitem van onze gemeente. De eerstvolgende uitzending komt op TV op woensdag 19 november 
na het nieuws van 18 u. In die aflevering gaat het over de gemeentelijke dienst Onthaalouders, de 
buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de Vlaamse Duinencross (wereldbekerwedstrijd).
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

In de uitslag van de 66ste bloemenwedstrijd (nr. oktober, blz. 17) sloop een fout. Bij de categorie grote tuinen 
van Sint-Idesbald werd Michel Willaert vermeld als derde met 89%. Het betrof niet Michel, wel Marcel Willaert 
uit de Veurnelaan.

In zitting van 22 september keurde de gemeenteraad eenparig de samenwerkingsovereenkomst goed 
voor de aanleg van een rotonde in combinatie met fietspad langs N35 tussen Veurne en De Panne. Het 
is een dossier dat al enkele jaren loopt. De uitvoering is nog niet voor zeer binnenkort, maar het dossier is 
wel weer een stap verder.

Tussen De Panne en Veurne zijn nieuwe 
fietspaden noodzakelijk. Het dossier 
vordert op administratief vlak.



Muziek in de bib: WXII

Cursussen in de bib

Peter en Yves lieten zich een jaar lang op twaalf betekenisvolle 
plaatsen in de Westhoek domineren door de omgeving, de natuur 
en zichzelf om zich daarna over te geven aan hun instrumenten. Zo 
ontstonden twaalf klankstukken in een muzikale taal die de klank 
van de gewoonte en conventies ver achter zich laat. Fotograaf en 
filmer Luc Vanhoucke legde hun experimenten in beeld vast. Een 
concert van WXII is een verrassing. Erna geven ze uitleg over hoe ze te werk zijn gegaan.
Reservatie: bib, Casinoplein 10, postbus_bibactiviteiten@koksijde.be, T 058 53 29 53.

Cursus internet - Op dinsdag 2, donderdag 4, donderdag 11, dinsdag 
16 en donderdag 18 december van 13.30 u tot 16 u. / 5 lessen, prijs 25 
euro.
Veilig op het internet: downloaden, antivirussoftware… - Op dinsdag 
9 december van 13.30 tot 16 u. / één les, 5 euro.
Skypen en bellen op internet - Op zaterdag 13 december van 10 tot 
11.30 u./ één les, 5 euro. (zelf laptop met webcam meebrengen)
Inschrijven - Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven vanaf 
dinsdag 4 november aan de balie van de bib. U moet lid zijn om 
te kunnen inschrijven, breng zeker uw identiteitskaart mee. Betalen 
gebeurt met een betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro). 
Info toekomstige cursussen www.bibliotheek.koksijde.be.

De bibliotheek is gesloten op zaterdag 1 en dinsdag 11 november.

Sluitingsdagen

Boterhammen in de bib
“Den Grooten Oorlog tussen de patatten” met Lien & Bart

Portaalsite bib is online

Op zaterdag 20 december spelen Lien & Bart van 12 tot 14 u. in de bib hun programma De 
Grooten Oorlog tussen de patatten. Dat is een overwegend Nederlandstalig liedjesprogramma 
over WO I, dat de gruwel uit deze oorlog bezingt en benadrukt, uit elke oorlog trouwens, opdat 
het niet vergeten wordt. De toeschouwer hoort en ziet ook materiaal uit WO I, dat aan songs 
verbonden wordt, bv. het verhaal uit de mond van een obus. Materialen krijgen gevoelens, 
komen tot leven en spreken. Lien speelt piano, accordeon, fluiten en 5-string banjo, Bart gitaar en 

mondharmonica. Hun samenzang is ongedwongen en onweerstaanbaar mooi.
Breng uw boterhammen mee, een drankje (koffie, thee en water) is ter plaatse verkrijgbaar. Vooraf 
inschrijven nodig via Postbus_bibactiviteiten@koksijde.be of in de bib, toegang 2 euro.

Op donderdag 25 september ging de portaalsite van de bib online. 
Via het portaal kan u gemakkelijk alle activiteiten en bibliotheek-
diensten ontdekken. Met één muisklik gebruikt u nu de online 
toepassing “Mijn bibliotheek” waarmee u de uitleenperiode van de 
materialen kan verlengen of reserveren. Op het portaal ziet u altijd 
een selectie van de nieuwste materialen uit de collectie en kan u 
het krantenarchief Gopress raadplegen. Bovendien kan u via de 
zoekbalk bovenaan gemakkelijk in de catalogus zoeken. Surf naar 
http://koksijde.bibliotheek.be.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

De bib organiseert op dinsdag 4 november om19.30 u. (in de 
bib) een concert van WXII met Peter Paelinck, Yves Bondue en 
Luc Vanhoucke. Ze brengen “een nieuwe muzikale taal”, anders 
gezegd hoe een locatie klank en ritmiek bepalen, en muziek 
wordt. Gratis toegang (i.s.m. Achthoek).

Fundels in de bib

Peter Paelinck en Yves Bondue concerteren op 
zaterdag 4 november in de bib.



Wie heeft werk van, Emile Van Doren, Léon 
Jacque, René Ovyn of Fréderic Mommen?

Lezing Sensatie en sensualiteit…

Artiest zoekt Feestneus ook in de winter

In Genk bevindt zich het museum van kunstschilder Emile Van Doren 
die volgend jaar 150 jaar geleden in Brussel geboren werd. Naar 
aanleiding van die verjaardag wil de dienst Cultuur van Genk een 
retrospectieve organiseren met werk van Van Doren en van zijn 
vrienden-kunstschilders. Zo o.m. van zijn schoonbroer Léon Jacque 
die in Koksijde heeft gewoond…

Op donderdag 20 november om 20 u. verzorgt WAK-docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone in de WAK een 
lezing naar aanleiding van de tentoonstelling Sensatie en sensualiteit, Rubens en zijn erfenis. (Bozar, Brussel).

Het project Artiest zoekt Feestneus is een cultureel aanbod om organisatoren van een feestje of receptie 
voor de straat, wijk of buurt de mogelijkheid te geven een artiest te engageren die een uurtje gratis 
animatie brengt. Artiest zoekt feestneus loopt ook in de winter. Een herfst- of winterbarbecue, kerstbrunch 
of nieuwjaarsdrink voor de straat of buurt? Artiest zoekt Feestneus kan helpen.

Emile schildert vooral landschappen. Zijn schoonbroer Léon Jacque 
(Brussel, 1894) huwt met Anne-Victoire, zus van Emile. In 1936 ruilen 
ze hun woning in Schaarbeek voor de villa Sunny Side in de Henri 
Christiaenlaan 1 in Sint-Idesbald. Léon schildert landschappen, 
dorpsgezichten en visserstaferelen. Hij overlijdt in Koksijde in 1949, 
zijn vrouw in 1957. Zijn er nog lezers die hem of zijn vrouw gekend 
hebben? Bent u in het bezit van één van zijn schilderijen of weet u 
er één hangen? Andere schilders waarvoor de dienst Cultuur van 
Genk belangstelling heeft zijn René Ovyn en Fréderic Mommen.
Info: via onze dienst Archief, gemeentehuis, Zeelaan 303, 
T 058 53 34 30, archief@koksijde.be

Mythen vinden hun inspiratie in verhalen over jonge 
vrouwen en mannen die in vervoering raken. In deze 
lezing belicht Jan Florizoone enkele mythen over 
sensuele ontmoetingen, zoals Orpheus en Euridice, 
een van de mooiste liefdesverhalen. Gratis en voor 
iedereen toegankelijk.
Kunstuitstap - Op donderdag 27 november volgt 
een kunstuitstap naar Brussel. ’s Voormiddags vrij 
bezoek aan de expo Sensatie en sensualiteit… in 
de Bozar (ticket 15 euro), ’s namiddags rondleiding Schilderijen en mythen in het Museum voor Schone 
Kunsten (ticket 8 euro), met werken van Vlaamse en Italiaanse kunstenaars van 1500 tot heden. Vertrek om 9 
u. in station Koksijde
Info: WAK, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be, www.westhoekacademie.be

Artiest zoekt Feestneus maakt de verbinding tussen de vele artiesten 
in een regio en (minder) kleine feesten. Www.artiestzoektfeestneus.
be biedt een artiestenlijst met beeld- en luisterfragmenten waar elke 
bewonersgroep één keer per jaar een artiest uit kan kiezen en laten 
optreden op een feest, dat gratis toegankelijk is voor iedereen uit de 
buurt. Artiest zoekt feestneus betaalt de artiest.
Er is voor elk wat wils: van klassiek tot schlager, van country tot clown. 
De ervaringen van de voorbije zomer waren uitsluitend positief.
Info: Artiest zoekt Feestneus, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, 
T 058 53 37 60, info@5-art.be.

Een mooi werk van Emilie Van Doren: 
Koksijde-Dorp met molen.



Liefst 515 personen (37 meer dan vorige keer) namen in juli en augustus deel aan de toeristische 
fietszoektocht De gordel rond Koksijde, georganiseerd door het feestcomité Koksijde i.s.m. de VVV’s van 
Koksijde en Veurne, Estaminet In de Peerdevisscher en Cinema K-fé. De tocht was 35 km lang, over kleine 
wegen, in heel de gemeente. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 12 september in cc CasinoKoksijde.

Zoals vorig jaar organiseert VormingPlus, Vrijwilligerspunt Diksmuide 
en het intergemeentelijke samenwerkingsverband Achthoek weer 
een reeks vormingsactiviteiten voor vrijwilligers die o.m. ambitie 
hebben om bestuurslid van hun vereniging te worden. Zo is voor het 
seizoen 2014-2015 een nieuwe reeks in de maak, verspreid over de 
Westhoek-Noord.

Zomerfietszoektocht
De Gordel rond Koksijde

Nieuwe reeks vorming voor verenigingen

Algemeen winnaar Daniël Verfaillie (Izegem) 
won een fiets van Velo Jean. De volgende 
plaatsen: 2. Daniël Decoster (Koksijde), 
bon 40 euro Restaurant Clochard / 3. 
Frans Vanbesien (Roeselare), bon 35 euro 
Brouwerij Houtsaeger / 4. Johan Coopman 
(Oostkamp), bon 25 euro Movie Max / 
5. Brigitte Hubrecht (Oostduinkerke), bon 
25 euro Welness Amarylis / 6. Liliane Pirlot 
(Koksijde), bon 20 euro, Home Design Hor. 
Lointains / 7. Stefaan Vanfleteren (Koksijde), 
bon 20 euro restaurant Siska / 8. José 
De Ruyck (Oostrozebeke), bon 20 euro 
Estaminet In de Peerdevisscher / 9. Regina 
Steen (Kortemark), bon 20 euro Brasserie 
’t Goed Gevoel / 10. Antoine Willaert 
(Ardooie), bon 20 euro restaurant ’t Schiptje.
Elke deelnemer die het antwoordformulier 
indiende had prijs. De volledige lijst met de 
uitslag is in te kijken in alle toerismekantoren 
van de gemeente. Niet-afgehaalde prijzen 
liggen klaar in de dienst Toerisme in Koksijde-
Bad tot eind december, mits voorleggen van 
het kladblad.

Mailchimp
Interessant om in een handomdraai veel mensen uit te nodigen met een nieuwsbrief per e-mail. Hoe 
verzamelt u e-mailadressen? Wat is toegelaten? Hoe laat u mensen inschrijven op uw nieuwsbrief? Daarna 
verdere ontwikkeling met MailChimp, gratis online software waarmee men nieuwsbrieven maakt. Als de 
nieuwsbrief verstuurd is, kan men opvolgen hoeveel mensen de nieuwsbrief effectief gezien hebben.
-  breng de inloggegevens van uw e-mailadres mee om uw account te bevestigen en nieuwsbrieven te 

zenden
-  basis pc-vaardigheden vereist (vensterbeheer, klikken, slepen, enz.)
-  22 en 29 november, van 9 tot 12 u., OC Beerst, Hendrik Consciencestraat 7
-  6 euro voor inwoners van de Achthoekgemeenten (waartoe Koksijde behoort), anderen betalen 12 euro
-  inschrijven tot en 14 november op www.vormingplusow.be of 058 31 14 94

Andere thema’s
-  verzekeringen en aansprakelijkheid (Nieuwpoort)
-  21 en 28 februari en 7 maart: website bouwen voor uw vereniging (Houthulst)
-  16 mei: Facebook voor uw vereniging (Veurne)

Organisatoren en winnaars van de zomerfietszoektocht De Gordel 
rond Koksijde.



Toekomstproject voor onze gemeente:

Betaalbaar en duurzaam wonen
Duurzaam en betaalbaar wonen was een prioriteit van alle partijen bij de verkiezingen van oktober 2012. 
Het huidig gemeentebestuur en schepen Albert Serpieters van Huisvesting in het bijzonder plaatsen die 
intentie hoog op de beleidsagenda. Samengevat zijn de aandachtspunten: ondersteuning, samenwerken 
met andere gemeenten en realisatie van woonprojecten. Schepen Serpieters licht een en ander toe.

De nieuwe intergemeentelijke samenwerking NieKo (Nieuwpoort-
Koksijde) heeft zijn kantoor op de hoek van de Zeelaan/
Houtsaegerlaan in Koksijde-Dorp. Op de foto burgemeester Marc 
Vanden Bussche en de schepenen Albert Serpieters (Koksijde) en 
Frans Lefevre (Nieuwpoort).

De uitdaging is groot: geboren en getogen 
Koksijdenaars die een baan hebben in onze 
regio willen immers in hun eigen gemeente 
blijven wonen. Dat ligt voor de hand: Koksijde 
combineert immers de voordelen van een 
stad met deze van een open gebied op 
velerlei vlak: administratieve, sociale en 
medische voorzieningen, scholen, culturele 
en sportieve mogelijkheden, bloeiende lokale 
economie, natuur, goeie ontsluiting…

Ondersteuning
Ons bestuur wil zijn inwoners ondersteunen 
in het realiseren van een kwalitatieve en 
duurzame woning.
Schepen Albert Serpieters: “Deze steun 
bestaat niet enkel uit correcte informatie 
maar ook uit een financiële stimulans 
dankzij een gemeentelijk premiestelsel. Als 
de inwoner voor verbeteringswerken een 
subsidie van de Vlaamse overheid krijgt, 
dan verleent de gemeente een aanvullende 
huisvestingspremie die 20% bedraagt op de 
toelage van de hogere overheid tot max. 
2.000 euro.”

Samenwerking
Koksijde werkt sinds kort samen met Nieuwpoort in 
een intergemeentelijke vereniging wonen, Woonhuis 
NieKo gedoopt, ondersteund (o.a. financieel en 
begeleiding) door de Vlaamse overheid.
Albert Serpieters: “Intergemeentelijk samenwerken 
rond wonen biedt veel voordelen, zeker bij het 
ontwikkelen van een visie rond woonbeleid: hoe 
leegstand vermijden, hoe de huurmarkt versterken, 
hoe gemeentelijke reglementen stroomlijnen 
enz. Een tweede sterk punt is de zeer individuele 
dienstverlening. Mensen krijgen in het woonloket info 
over premies bij de diverse instanties. Een technisch 
adviseur geeft aan huis ook advies over isolatie-en/of 
verbeteringswerken. De meest diverse info over wonen 
en energie komt in het woonloket aan bod.”

Woonprojecten
De goede samenwerking met de woonmaatschappij 
IJzer & Zee is een grote troef. Lopende projecten:
-  Reconversie van de militaire basis - Dit proces 

biedt de kans om de technische ateliers te 
herhuisvesten, zowel in Koksijde als in Oostduinkerke. 
Daardoor zal veel bouwgrond ontstaan.

-  Dorpsstraat (Odk) - Een masterplan is in de maak. 
Inmiddels heeft de gemeente al enkele panden 
verworven voor o.a. flats voor bejaarden en 
eenoudergezinnen.

-  Kerkstraat (K) – Bij het verschijnen van dit nummer 
zijn de 20 sociale huurflats van de maatschappij 
IJzer & Zee afgewerkt. Veel aandacht ging naar 
een laag energieverbruik, condensatieketels, de 
nieuwste isolatie en ventilatietechnieken.

-  Groenstraat (K) – Bouw van 8 bejaardenwoningen.
-  Doornhofstraat (K) - Bouw van 13 koopwoningen, 

start mogelijks in 2015.

Project Wulpen
Achter de kerk zullen 14 energievriendelijke 
koopwoningen gebouwd worden op een stuk grond 
van het OCMW, gekocht door IJzer & Zee. De plaats 
biedt een weids zicht op de omgeving, en is dus 
beeldbepalend.
Schepen Albert Serpieters: “Het schepencollege 
stelde hoge eisen op het vlak van natuur en 
architectuur. IJzer & Zee lanceerde daarom met de 
gemeente en het OCMW een oproep via de Vlaamse 
Bouwmeester naar ontwerpen, met aandacht voor 
het landelijk karakter en de zongerichte oriëntatie 
van de woningen. Het moet een voorbeeldproject 
worden door zijn beeldbepalende architectuur en 
zijn duurzaam concept. Het winnende ontwerp is 
uitgewerkt door PULS-architecten i.s.m. met Land-
landschapsarchitecten, beiden uit Antwerpen. Ze 
hielden enerzijds rekening met jonge gezinnen met 
kinderen als toekomstige gebruikers, en anderzijds 
met de beschermde kerktoren, de zichtrelatie naar 
de polders en de bestaande omwonenden en 
toegangen.”



Klusjesdienst van het Sociaal Huis breidt uit

Boek van Alain Derinck: Helen met muziek

Opendeur bij vernieuwde kledingbank Camino

Het Sociaal Huis waakt erover dat senioren en 
andersvaliden zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven. Een voorwaarde daartoe is een goed 
onderhouden woning, normaal comfort. Dan is 
thuis blijven wonen aangenaam.
Het kan voorvallen dat er kleine aanpassingen 
aan het huis nodig zijn om er nog verder te kunnen 
blijven wonen. Bv. handgrepen of een douchezit, 
een lopend toilet herstellen, een knellende 
deur losmaken, een losse klink vastmaken… 
Is het lint van een rolluik stuk? Moet er een 
klein schilderwerkje gebeuren? Ook voor klein 
tuinonderhoud kan men een beroep doen op een 
klusjesman.
Bent u senior, hebt u een handicap of hebt u een 
bescheiden inkomen? Dan mag de klusjesdienst bij 
u aan huis komen om die klusjes te klaren. De prijs 
wordt bepaald op basis van uw inkomen.
Info: fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be,  
T 058 53 43 43, www.sociaalhuiskoksijde.be

Onder de toepasselijke titel Helen met muziek heeft Oostduinkerkenaar Alain 
Derinck (40) een boek geschreven over de helende kracht van muziek. Alain 
genoot een opleiding als informaticus maar leerde ook viool en piano spelen aan 
de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Veurne. Sinds 2000 is hij voltijds 
tuinman. Alain componeert ook muziekstukken voor piano en/of viool.
Over zijn boek zegt hij: “De mens is al lang op zoek om langer en gezonder te 
leven. In mijn boek staan enkele praktische tips om dit te verwezenlijken. Muziek 
speelt een belangrijke rol in elk mensenleven. Veel mensen zijn ziek, hebben 
rugpijn, angsten, een depressie… Maar het lichaam kan genezen door naar 
specifieke liedjes te luisteren. Ook de natuur is voor de mens van levensbelang. 
Als mens en natuur optimaal samenleven komen we tot een betere maar ook 
mooiere wereld.”
Het boek telt 80 pagina’s en kost 15,90 euro.  
Online te koop op www.alainderinck.be of via info@alainderinck.be.

Voortaan gebeurt kiezen, passen, kopen in Camino net zoals in een gewone kleerwinkel. Met het verschil 
uiteraard dat de prijzen in Camino bijzonder laag zijn. De kleren van Camino zijn immers bedoeld voor 
mensen die er na doorverwijzing terecht kunnen, omdat het gewone circuit voor hen financieel niet 
haalbaar is.
De initiatiefnemers van Camino hebben de winkel door opfrissing een meerwaarde gegeven omdat de 
doelstelling ook het bieden van menswaardigheid is. Wie zich meer gewaardeerd voelt staat ook zekerder 
in de samenleving. De verwonderde blik en de brede glimlach van de klanten tonen dat de vrijwilligers van 
Camino in hun opdracht geslaagd zijn. Ze zijn dan ook terecht fier op deze vernieuwing.

De klusjesdienst van het Sociaal Huis telt nu drie klusjesmannen. Een paar maanden geleden vervoegde 
Franky Janseghers het team. Hij staat samen met Johan Depoover en Peter Paelinck in voor klusjes aan 
huis en voor de bedeling van maaltijden.

Op zaterdag 15 en zondag 16 november organiseert de Kledingbank Camino (oc Noordduinen, 
Helvetiastraat 47), van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 u. twee opendeurdagen. De kledingbank werd in de 
voorbije weken totaal vernieuwd. Vrijwilligers hebben er als het ware een boetiek van gemaakt.

Het team van de klusjesdienst van het Sociaal Huis: 
Peter Paelinck, Franky Janseghers, Johan Depoover en 
verantwoordelijke Fien Vandooren.



Sociaal Huis start “Iedereen Mee”
in de strijd tegen kinderarmoede
De bestrijding van kinderarmoede is een van de prioritaire doelstellingen van het Sociaal Huis Koksijde. Toen 
minister Maggie De Block eind vorig jaar een projectoproep lanceerde om kinderarmoede op proactieve 
wijze aan te pakken, aarzelde het Sociaal Huis Koksijde niet om een projectaanvraag in te dienen. Voor het 
project Iedereen Mee krijgt het Sociaal Huis een subsidie van 25.000 euro. Het project werd op donderdag 
16 oktober voorgesteld door OCMW-voorzitter Greta Delie en de partners van het overlegplatform.

Met het project Iedereen 
Mee wil het Sociaal Huis het 
lokaal overleg kinderarmoede 
binnen Koksijde structureel 
verankeren. Door samen te 
werken valt meer te bereiken. 
Ook het leren kennen van 
de verschillende diensten 
en de dienstverlening zelf is 
belangrijk om de vicieuze 
cirkel van armoede te 
doorbreken. De partners in 
het overleg zijn o.a.: de lagere 
scholen Koksijde, CAW, CLB’s, 
Camino Kledijbank, diverse 
gemeentediensten zoals de 
BKO, de dienst onthaalouders, 
de jeugddienst…
Op het eerste overleg worden 
alvast enkele realisaties uit het 
project voorgesteld.

De K-rechtenverkenner
De K-rechtenverkenner bevat 
alle rechten waarop een 
inwoner van Koksijde mogelijks aanspraak kan 
maken. Opgedeeld naar gelang de doelgroep en 
per thema kunnen mensen makkelijk hun rechten 
raadplegen en aanvragen. De rechtenverkenner is 
te raadplegen op de website van het Sociaal Huis 
Koksijde.

Cliënt- en caseoverleg
Het is een misverstand te denken dat mensen in 
armoede enkel financiële problemen hebben. Deze 
mensen wonen vaak in onaangepaste huizen, vinden 
moeilijker een baan of ondervinden problemen met 
het opvoeden van de kinderen. Voor elk probleem is 
er meestal een andere hulpverlener. Met cliëntoverleg 
wil het Sociaal Huis de hulpverlening op één lijn 
krijgen door alle hulpverleners samen te brengen 
en een gezamenlijke hulpverlening op te zetten, in 
samenspraak met de cliënt. Alle diensten die werken 
met inwoners van Koksijde kunnen voortaan een 
aanvraag indienen voor cliëntoverleg bij het Sociaal 
Huis Koksijde.
Daarnaast wil het Sociaal Huis ook casusoverleg 
tussen diverse diensten mogelijk maken. Soms 
ontbreekt bij een dienst de precieze kennis om met 
een ongewone situatie om te gaan. Diensten kunnen 
daarom bij het Sociaal Huis case-overleg aanvragen. 
Met hulpverleners uit diverse diensten, wordt de case 

besproken en wordt gekeken hoe de situatie het best 
kan worden aangepakt. Overigens met inachtneming 
van de privacy: de cases worden steeds anoniem 
besproken.

Opleiding: wat is armoede
Armoede is dus meer dan financiële problemen. Het 
Sociaal Huis Koksijde wil leerkrachten, directies en 
andere mensen die werken met kinderen bewust 
maken van wat armoede met een mens doet. Aan 
de hand van het levensverhaal van een persoon 
in armoede wordt geprobeerd de vooroordelen 
rond armoede weg te werken. Deze opleiding wordt 
gegeven door vzw ’t Schouderkloptje uit Zarren.

Armoedesignaalkaart
Directie en leerkrachten worden vaak geconfronteerd 
met kinderen die opgroeien in armoede. Denk 
hierbij aan de stijgende onbetaalde facturen in 
de scholen. Armoedesignalen worden dikwijls niet 
goed begrepen of verkeerd geïnterpreteerd. Het 
herkennen van deze signalen en weten naar welke 
diensten, leerkrachten of directie men de ouders 
kan doorverwijzen is belangrijk. Op deze manier wil 
het Sociaal Huis gezinnen in een problematische 
situatie sneller bij de hulpverlening brengen. Zo kan 
vermeden worden dat problemen escaleren en voor 
het gezin niet meer beheersbaar zijn.

V.l.n.r. onder Miet Loones (Kinderopvang), Sieglinde Dewaele (algemeen welzijnswerk), 
Greta Suber-Delie (voorzitter Sociaal Huis), Oona Casier (projectmedewerker). 
Boven: Lien Van Hove (maatschappelijk werker), Greet Rabaey (Vrij CLB), Soetkin 
Gryson (Bond Moyson), Tine Vandecasteele (Kind & Gezin), Marie-Chantal Loones 
(werkwinkelpunt), Rik Boens (VZW de Golfbreker). Niet alle projectpartners konden 
aanwezig zijn.



Koksijdenaar Paul Tanghe publiceert:
GETIJDEN. Mijmeringen over de tijd

Film en voordracht over alzheimer

Het omslagbeeld van het boek is een foto van De 
zeemeermin, een beeld van Wim Galicia, geplaatst 
op het strand van Oostduinkerke in het kader van 
het kunstproject Getij-Dingen 2012. Hierover schrijft 
Paul Tanghe: “Ik hou van de Noordzee en van 
het weidse strand van Oostduinkerke. In 2009 en 
2012 werden aan de meerpalen van het strand 
kunstwerken vastgemaakt die onder invloed van 
de golven, de wind en het zeewater langzaam een 
metamorfose ondergingen. De tijd deed zijn werk 
zodat de sculpturen stilaan bezet werden met 
algen, zeepokken en schelpen. Het omslagbeeld 
van de zeemeermin geeft een beeld van deze 
verwering, maar ook van de mens die, geketend door de tijd, het hoofd buigt.
Prof. Ludo Abicht over het werk: “Dit boek is zowel een geschiedenis van het 
denken over de tijd als een initiatie in het bewust beleven van de tijd.”
Mark Eyskens: “In tijden van tijdvrees, tussen het beleven van de tijd en het 
doden van de tijd, tussen ruimtetijd en eeuwigheid, rijzen existentiële vragen, die 

Paul Tanghe meesterlijk aan de orde stelt. Zelden kwam een geschrift zo tijdig op tijd.”
Paul Tanghe volgde een loopbaan in de financiële sector, maar schreef als filosoof al een aantal 
spraakmakende essays. Zijn vorig boek Een goed leven. Gelukkig zijn in tijden van zinsverduistering ( Lannoo, 
2011 ) werd meermaals bekroond.
Getijden… is te koop in de betere boekhandel en kan ook on line besteld worden (o.a. bij Witsand Uitgevers).

Doe mee en win!
Aan drie inwoners die zich per e-mail het eerst aanmelden bij communicatie@koksijde.be, schenkt Paul 
Tanghe een gesigneerd boek.

Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met de seniorenadviesraad een 
film en voordracht over de ziekte van Alzheimer op woensdag 5 november in 
zaal De Brug, Ter Duinenlaan 32 van het Sociaal Huis.
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De klassieke 
symptomen bij deze ziekte zijn geheugenproblemen, maar geleidelijk kunnen 
ook het taalvermogen of het georganiseerd denken aangetast worden.

Programma
-  9.30 u., ontbijtje
-  10 u., ergotherapeute Els Janssoone, die dagelijks met mensen met 

dementie werkt, spreekt over alzheimer
-  10.30 u., journaliste Stella Braam over haar boek Ik heb alzheimer – het 

verhaal van mijn vader. Van dit boek werd ook een ontroerende film 
gemaakt, waarin men ervaart hoe het leven verandert als men alzheimer 
heeft. Men hoort en ziet Stella’s vader, de oud-psycholoog René van Neer. 
Hij maakt duidelijk in wat voor chaos hij is beland. De chaos die alzheimer 
heet.

- 11.30 u., mogelijkheid om het boek van auteur en inwoonster van 
Koksijde, Magda Borms, Alzheimer, een ongevraagde, ongewenste, 
verwenste bezoeker, aan te kopen. De auteur schenkt de opbrengst aan 
de Vlaamse Alzheimerliga

Toegang: 2 euro. Inschrijven is nodig: info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Van de hand van gemeentegenoot Paul Tanghe verscheen recent bij 
Witsand Uitgevers het nieuw boek GETIJDEN. Mijmeringen over de tijd (160 
bl.). De titel verwijst naar getijden in een dubbele betekenis: de afwisseling 
van de getijden van de zee (eb en vloed ), maar ook naar de gebeden en 
gezangen tijdens het officie in kloosters (zoals in de Duinenabdij).

Koksijdenaar Paul Tanghe, 
auteur van het nieuw werk 
“GETIJDEN. Mijmeringen over de 
tijd”.

Getijden
Paul Tanghe

Witsand Uitgevers

Wat is tijd dan? (Quid est ergo tempus?) vroeg Augustinus zich af in zijn 
Confessiones. Hij moest bekennen: zolang niemand het je vraagt, weet je het 
wel. Maar als je op deze vraag een antwoord moet geven, weet je het plotseling 
niet meer. 

In dit boek probeert de bekende bedrijfsleider, bankier en filosoof Paul 
 Tanghe het mysterieuze wezen van de tijd te benaderen. Hij doet dat vanuit 
verschillende invalshoeken en contexten: de filosofie, de esthetica, de ethiek, 
de religie en de fysica, maar ook vanuit getuigenissen en eigen persoonlijke 
tijds ervaringen. De tijd heeft namelijk te maken met de volheid van de men-
selijke conditie en staat altijd in relatie tot onze eindigheid.  

Dat alles maakt van Getijdingen niet alleen een leerzaam boek vol inzichten, 
het is ook een boek dat een beslissende aanzet kan geven tot een zinvollere 
omgang met de tijd, wat een goede basis is voor een gelukkiger leven...

Dit boek is zowel een geschiedenis van het denken óver de tijd als een initiatie in 
het bewust beleven ván de tijd.  
– Prof. dr. Ludo Abicht

In tijden van tijdvrees, tussen het beleven van de tijd en het doden van de tijd, 
tussen ruimtetijd en eeuwigheid, rijzen existentiële vragen, die Paul Tanghe mees-
terlijk aan de orde stelt. Zelden kwam een geschrift zo tijdig op tijd. 
– Prof. dr. Mark Eyskens 

Paul Tanghe is doctor in de rechten. Hij studeerde econo-
mie en is master in de filosofie. Zijn professionele loop-
baan speelde zich af in de financiële sector. Hij publiceer-
de spraakmakende en bekroonde essays over onder meer 
hedendaagse kunst (Toeternitoe), religie (Toeterweltoe) en 
ethiek (Een goed leven).
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29 november: 11de Dag Zonder Krediet
“Onderteken niet om het even wat!”

In de week van 24 november zullen in heel het land acties rond dit thema 
georganiseerd worden. In West-Vlaanderen worden die gecoördineerd door de 
samenwerkingsverbanden rond schuldpreventie BudgetInZicht (BIZ) waarin de 
CAW’s, de OCMW’s en de verenigingen waar armen het woord nemen partner 
zijn. Ook het OCMW van Koksijde is bij het project Budget in Zicht aangesloten.
Naast de lancering van een Facebookpagina over budget, schulden, krediet & 
algemene voorwaarden, zal een folder Wegwijs bij budget & schuld verspreid 
worden via o.a. scholen, centra voor basiseducatie enz... 
Een overzicht van alle acties op www.dagzonderkrediet.be.
Hulp nodig bij financiële problemen? Surf naar www.eerstehulpbijschulden.be of 
ga langs bij het OCMW of CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in jouw buurt!

Op zaterdag 29 november vindt de 11de editie van de Dag Zonder Krediet 
plaats. Met de campagne Onderteken niet om het even wat! wil het platform 
de brede bevolking waarschuwen tegen de gevaren die schuilgaan in de 
algemene voorwaarden van contracten, beter gekend als “de kleine lettertjes”.

Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse seniorenfeest 
van het Sociaal Huis plaats op woensdag 20 november en donderdag 
21 november in c.c. CasinoKoksijde. Op beide dagen wordt hetzelfde 
programma aangeboden, in presentatie van Johan Bouttery. Het feest 
begint om 14 u. (deuren open om 13 u.) en eindigt om 20 u.

Woensdag 19 en donderdag 20 november

Tweedaags seniorenfeest!

Programma:
-  14 u., opening van het feest met koffie en taart – 

verwelkoming door voorzitter Greta Suber-Delie van 
het Sociaal Huis en door burgemeester Marc Vanden 
Bussche

-  dans en muziek met pianist-orgelist Luc Acke
-  15 u., optredens van imitator Steve Ryckier en zangeres 

Mayke Vanes
-  17.30 u., warm avondmaal (kip, gebakken 

aardappelen, appelmoes) met muzikale omlijsting 
door pianist-orgelist Luc Acke

-  19.15 u., optreden van het personeel Talent van Eigen 
Bodem

Alle dames en heren vanaf 60 jaar zijn op het feest 
welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in het 
bevolkingsregister van Koksijde en woonachtig te zijn in 
Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen.
De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per 
persoon. 
Vanaf 31 oktober zijn kaarten uitsluitend in voorverkoop 
te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis (Ter 
Duinenlaan 34 te Koksijde, nabij het Marktplein).
Gelieve met onderstaande strook uiterlijk 14 november 
in te schrijven. Maximum 2 kaarten per strookje.

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam en voornaam:

1.   ............................................................................

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

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

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

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

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

Verklaart te wonen op vermeld adres en wenst 
in te schrijven voor 

 woensdag 19 november of voor      

 donderdag 20 november, 

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

Mayke Vanes in actie!



Open algemene vergadering Kokos en Wulloks

Avant-première van Flying Doctors

Gratis AED-opleiding Rode Kruis

De Koksijdse Raad voor Internationale Samenwerking (Kokos en Wulloks) organiseert op zaterdag  
8 november om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn open algemene vergadering waarop iedereen welkom is. 
De raad biedt een primeur aan: de avant-première van de reisdocumentaire Flying Doctors, gemaakt door 
het productiehuis Geronimo.

AED staat voor automatische externe defibrillator. In Koksijde staan zes AED-toestellen in de verschillende 
woonkernen, waardoor onze gemeente het label “Hartveilig” mag voeren.
Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven door snel de hulpdiensten te alarmeren, 
hartmassage en mond-op-mondbeademing te starten. Dit betekent dat meestal toevallige voorbijgangers of 
huisgenoten moeten reanimeren. Bij reanimatie zonder AED is de overlevingskans 
8%. Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de overlevingskansen tot 60%. Veel 
aandacht gaat naar het correct reanimeren. Zonder een goede reanimatie heeft 
de bediening van het AED–toestel immers geen enkel nut.
De opleiding is gratis, documentatie kan aangekocht worden. Er is een boekje met 
dvd beschikbaar om achteraf nog verder te oefenen.
Alle inwoners kunnen de opleiding (één avond) volgen na inschrijving 
(naam, adres, geboortedatum, T- en/of GSM-nummer) bij Vicky Tachel (vorming@
koksijde.rodekruis.be of 0494 49 38 62).

Bloedinzamelingen
Eerstkomende bloedinzamelingen in onze gemeente:
- Koksijde-Dorp: donderdag 27 november in ’t Oud Schooltje van 17 tot 20 u.
- Oostduinkerke: woensdag 3 december in de Witte Burg van 16.30 tot 20 u.
- Sint-Idesbald: woensdag 10 december in de Kerkepannezaal van 17 tot 19.30 u.
Info: Peter Lasat via pr@koksijde.rodekruis.be of 0473 87 70 11

Deze documentaire start in het najaar op 
één. De film vertelt het verhaal van drie jonge 
dokters en een piloot die een vliegtuig naar 
het Virunga National Park in Congo brengen, 
thuis van de beschermde berggorilla’s. Sam 
Proesmans, Toon Van Genechten, Filip Couturier 
en Anthony Caere zorgen ervoor dat het 
vliegtuig er een tweede leven krijgt als medisch 
evacuatietoestel.
Op hun tocht stoppen ze in elk Afrikaans land 
waar ze doortrekken. Zo hielden ze ook drie 
dagen halt in Maweni, een dorp in Kenia 
waar het project SoCoFAS, gerund door twee 
personen uit Oostduinkerke, actief is. SoCoFAS 
staat voor South-Coast Flying Ambulance 
Service of Kenya. Het installeren van een 
“vliegende ambulance” is hun uiteindelijk doel. 
SoCoFAS is in eerste instantie gestart met het 
oprichten en operationeel houden van een 
lokaal dispensarium (24 uur operationeel) dat 
bemand wordt door een verpleger, bijgestaan 
door een dokter. De bouw en werking van het 
dispensarium worden door eigen middelen en 
sponsorgelden gefinancierd. 
Start algemene vergadering om 19 u., film om 
20 u. 
Info: www.socofas.be

De eerstvolgende opleiding voor het leren gebruiken van een AED-toestel vindt plaats op vrijdag 21 
november van 19 tot 22.30 u. in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat in Koksijde-Dorp). Dit is een initiatief van het 
Rode Kruis Koksijde in samenwerking met het gemeentebestuur.

Het dispensarium dat in het Keniaanse Maweni door 
twee Oostduinkerkenaars gerund wordt.

De Flying doctors en de piloot bij het toestel.



Verkeersveiligheid voor kinderen
prioriteit voor politie Westkust!

Verkeersproject in hotelschool Ter Duinen

Onder begeleiding van de politie fietsten de leerlingen 
eerst de schoolfietsroutes af met uitleg over de gevaarlijke 
plaatsen. Dat was meteen ook een opfrissing van de 
verkeersregels. Op de militaire basis reden ze vervolgens een 
behendigheidsparcours en maakten ze kennis met de dode 
hoek.
Onze gemeente neemt in samenwerking met de politie 
Westkust ook deel aan de provinciale campagne “Veilig 
fietsen begint met een veilige fiets”. Van begin oktober (tot 
midden november) controleert de politie aan de hand van 
fietscontrolekaarten of de fiets en vooral de verlichting in orde 
is. Indien niet krijgen de kinderen dan de tijd om gebreken te 
laten herstellen. Van midden november tot eind februari voert 
de politie voor en na school controles uit op de fietstrajecten. 
In deze fase zijn er gevolgen gekoppeld aan fietsgebreken. 
Zorg dus voor een reglementaire fiets!

De politiezone Westkust werkte op woensdag 1 oktober mee aan het verkeersproject voor de leerlingen van 
het zesde en zevende jaar van de hotelschool Ter Duinen. Na een uiteenzetting over verantwoord rijgedrag en 
de gevaren van alcohol- en druggebruik in het verkeer, getuigden enkele verkeersslachtoffers over hoe een 
ongeval hun leven op een aangrijpende manier veranderde. Een pakkend moment!
De dag kende ook een praktisch gedeelte met de promillebril waardoor je “roze olifantjes” ziet. Met zo’n bril op 
de neus en een volle plateau in de hand moesten de leerlingen een foutloos parcours proberen af te leggen. 
Dit bleek een niet zo makkelijke opgave te zijn! De studenten testten verder via de motosimulator of ze gevaar 
op de weg correct konden inschatten en tijdig konden reageren. Ten slotte kwam ook de tuimelwagen aan de 
beurt om het belang van de gordel en de juiste gordeldracht aan te tonen.

Elke jaar organiseert de politie Westkust verkeerslessen voor alle leerlingen uit de laatste graad van alle 
lagere scholen van de zone. Ook de Koksijdse scholen namen er in september enthousiast aan deel. Doel: 
de leerlingen bewust maken van de gevaren in het verkeer.

De leerlingen van het zesde en zevende jaar van 
de hotelschool Ter Duinen met de instructeurs van 
de politiezone Westkust op de bijzondere dag 
sensibilisering verkeer.



Openbare werken: stand van zaken

Diverse bestratingswerken
Dit dossier bundelt diverse werken.
1. Aanleg verhoogde bushaltes aan het Sociaal 

Huis.
 De uitvoering vond plaats begin juli.

2.  Aanleg van een bushalte in de Zeelaan rechtover 
het politiekantoor. Eind oktober afgewerkt.

3.  Kleine aanpassing ter hoogte van de 
vrije basisschool in de Helvetiastraat. De 
parkeerplaatsen zijn nu tot tegen de rijweg 
gebracht. De kinderen hebben nu een oversteek 
links en rechts en komen veilig de speelplaats op 
achter de gekleurde paaltjes.

4.  Heraanleg van het Wilderozenvoetpad in Koksijde. 
Planning: start eind november met de aanleg van 
riolering voor het gedeelte dat aansluit met de 
Bronstraat. Daarna zullen eerst de voorbereidende 
werken in de Rouzéestraat plaatsvinden, eer het 
andere deel van de riolering aansluitend met de 
Gulden Vlieslaan zal beginnen. Laatste fase is de 
aanleg van nieuwe verharding in betonklinkers. 
Tijdelijke toegankelijkheid op steenslag. 

5.  Heraanleg van de Rouzéestraat. Het project zal 
nog voor het winterreces starten met de aanleg 
van de nutsleidingen. Het opbreken van de straat 
en de aanleg van de riool volgt na de winterstop. 
Daarna volgt de aanleg van de bovenbouw. 
Het project zou klaar moeten zijn tegen de 
paasvakantie.

6.  Naast de gemeenteschool in de Abdijstraat 
wordt een inrit naar de Dunevoetjes met beperkte 
parking gerealiseerd. Deze werken zouden na de 
paasvakantie tot de zomer uitgevoerd kunnen 
worden.

Dossier Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat.
Het project is een gezamenlijke aanbesteding van de 
gemeente (riolen) met Aquafin (nieuwe persleiding).
Het is een omslachtig werk dat de nodige tijd zal 
vragen tot de volledige voltooiing.
Door de administratieve rompslomp van dit 
ingewikkeld dossier is bij het ter perse gaan nog niet 
geweten aan welke aannemer de werken gegund 
zullen worden. Van zodra de gunning een feit is, moet 
nog rekening gehouden worden met drie maanden 
leveringstermijn van de persleiding (maatwerk). 
De start zal dus ten vroegste in het voorjaar 2015 
vallen. Toch zal er al enige bedrijvigheid zijn voor het 
plaatsen van de nieuwe nutsleidingen (water, gas, 
elektriciteit, telecom).
De aangelanden zullen bij aanvang een meer 
gedetailleerde planning ontvangen, die ook op de 
website te raadplegen is.

Oplossen wateroverlast 
buurt Guldenzandstraat
In de Hazebeekgracht tussen de Zouterweg en de 
Leopold II-laan in Oostduinkerke is de sanering van 
de Hazebeekgracht tijdens de voorbije maanden 
voltooid. In een gedeelte van de bedding van 
de gracht (tegenaan de Leopold II-laan) werden 
betonplaten gelegd en wanden in waterdoorlaatbare 
stenen. Deze elementen zullen de vlotte afvoer van het 
water in de winter verzekeren, en zullen ook beletten 
dat de gracht zichzelf toeslibt. Westwaarts richting 
Zouterweg werd de gracht grondig geruimd, maar 
bleef  zijn natuurlijk uitzicht behouden.



Nieuwe multipalen 
in de Strandlaan
Op dinsdag 16 september werd op de hoek 
Strandlaan/Koninginnelaan in Sint-Idesbald 
de eerste multifunctionele paal geplaatst. De 
nieuwe palen (25 in de Strandlaan en 8 in de 
Zeelaan bij het gemeentehuis tegen eind oktober 
enerzijds, en 17 in de tweede fase Zeelaan in 2016 
anderzijds), vervangen de oude sierpalen met 
de drie bollen. Kenmerken van de nieuwe palen: 
sierverlichting via leds, ingebouwde geluidsboxen, 
voorzieningen voor kerstverlichting, stopcontacten 
voor straatevenementen, houders voor banners (ter 
vervanging van vlaggenmasten). De plaatsing van 
de palen werd tegelijk uitgevoerd met de nieuwe led-
verlichting van de gevels. De totale kostprijs bedraagt 
600.000 euro (vernieuwing kabels inbegrepen). De 
nieuwe verlichting zal een belangrijke besparing op 
het verbruik realiseren. Op de foto burgemeester Marc 
Vanden Bussche, vertegenwoordigers van Eandis, 
Arcos, technische dienst en aannemers Seru en De 
Brabandere. Meer en actuele info: 

T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

De politie Westkust wil in samenwerking met de gemeentebesturen Koksijde, 
De Panne en Koksijde nog meer inzetten op advies diefstalpreventie. Zo werd 
in het kader van het politioneel actieplan woninginbraken de brochure Veilig 
wonen, een zaak van iedereen ontwikkeld.

Bij de brochure hoort o.m. een mapje met een registratieformulier 
voor waardevolle voorwerpen, een formulier voor de aanvraag van 
vakantietoezicht en een formulier voor de aanvraag van advies 
diefstalpreventie.
Wie een bouwaanvraag (nieuwbouw of renovatie) indient bij de dienst 
Stedenbouw krijgt de brochure met bijhorende map. De adviseurs 
diefstalpreventie zullen de brochures en map met relevante info ook 
aanbieden als zij beveiligingsadvies verstrekken.
Brochure ook te bekomen na eenvoudig contact met de preventiediensten 
van de zone Westkust of via www.politiewestkust.be, klikken op luikje 
“preventie”, “diefstalpreventieadvies”. Ook op de site van Koksijde 
via http://inwoner.koksijde.be/dienst-veiligheid-en-preventie onder 
“criminaliteitspreventie” en “inbraakpreventie”.

Brochure Veilig wonen, een zaak van iedereen!

Militaire oefening
Van 16 tot 21 november organiseert Defensie een oefening in de provincies 
West-Vlaanderen, Limburg, Luik en Waals-Brabant. Het doel van deze oefening is 
het trainen van de procedures en technieken voor de evacuatie en repatriëring 
van landgenoten in het buitenland. De militairen zullen zich voornamelijk te 
voet of met lichte wielvoertuigen verplaatsen. Om de oefening zo realistisch 
mogelijk te maken, zal ze zich ontwikkelen buiten de militaire oefenterreinen. 
Bepaalde niet-alledaags gebeurtenissen kunnen zich voordoen: schoten met 
losse flodders, vliegtuigen die laag overvliegen, parachutespringen, incidenten 
met geluidshinder, de aanwezigheid van gewapende militairen en voertuigen 
in het stadscentrum, enz. De hinder in onze gemeente zal vooral bestaan uit 
laagvliegende militaire vliegtuigen.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koolstofmonoxide 
(CO), een sluipende 
moordenaar…

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

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



Dag van de Natuur op 15 november:

maaibeurt in Oostvoorduinen

Voordracht Sterrenwachten Down Under

Vogel tegen raam! Wat nu?

Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos 
organiseren op zaterdag 15 november de jaarlijkse 
Dag van de Natuur. In de Oostvoorduinen in 
Oostduinkerke wordt dan overwoekerende duinhelm 
en –doorn gemaaid met medewerking van 
vrijwilligers. Maaien (en afvoeren van het maaisel) 
zorgt voor een verschraling van de bodem, wat 
ideaal is voor bloemrijke planten.
Zeldzame planten, dieren en vogels zijn meestal 
kieskeurige soorten. Ze stellen hoge eisen aan 
hun leefomgeving. Ze zoeken naar hoge kwaliteit, 
natuur eerste klasse. Niet zelden komen ze zo in 
natuurgebieden terecht. 
Maaien en afvoeren gebeurt van 9 tot 16 u. Ingang 
naast het kerkhof van Oostduinkerke in de Geryllaan. 
Doe stevig schoeisel aan en breng regenkledij mee. 
Werkhandschoenen en een drankje zijn voorzien.

Het Duinenhuis organiseert op vrijdag 7 november 
om 19.30 u. een geanimeerde voordracht over 
sterrenwachten in Nieuw-Zeeland en Australië. Spreker is 
Philip Corneille, lid van de Vereniging voor Sterrenkunde 
en werkgroepleider van de vzw Waarnemen AEG. Philip 
bezoekt vele professionele sterrenwachten om er de 
telescopen en hun apparatuur in hoge resolutie te 
fotograferen en te documenteren. Hij brengt ook het 
verhaal van ‘s werelds grootste amateur-telescoop...
Toegang 4 euro, inschrijven op duinenhuis@koksijde.be, T 
058 52 48 17.
Noteer ook dat de sterrenwacht Sterrenjutter op het 
platform van het Duinenhuis elke tweede donderdag van 
de maand zonder inschrijving open is, eerstkomend dus 
op 13 november.

Als een vogel tegen een raam vliegt is hij eerst erg versuft. Vaak komt hij echter wel weer bij. Laat hem eerst 
op een rustige, donkere plek bijkomen (bv. in een kartonnen doos), 
of beschaduwd op een veilige tak.
Roofvogelsilhouetten - Kleef zelfklevende silhouetten van 
ruigpootbuizerd en slechtvalk op uw venster om te voorkomen 
dat vogels zich te pletter vliegen. De silhouetten zijn te koop bij de 
dienst Milieu & DO. Ze meten resp. 12,5 x 33 cm en 14,5 x 33,5 cm.
Er bestaan ook transparante vogelsilhouetten. Deze stickers zijn 
onzichtbaar voor ons oog, maar vogels kunnen ze zien door de 
reflecties op het speciale UV-laagje. Te koop bij Vogelbescherming 
Vlaanderen. Een set kost 19,99 euro en bevat vijf silhouetten van 18 
x 11 cm.
Vluchtroutes – Als vogels opvallend veel tegen uw venster vliegen 
betekent dit dat ze dat venster als enige vluchtroute zien. Voorzie 
daarom uw tuin van een veilige, opvallende vluchtroute, of een 
dichte struik waarin ze zich bij gevaar kunnen terugtrekken.

Het maaisel wordt met paardenkracht afgevoerd.

De sterrenwacht bevindt zich links in de 
koepel op het dakterras van het Duinenhuis.



De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling trakteert u de 
komende maanden op tien eenvoudige recepten om afval te 
voorkomen. Deze recepten komen uit de provinciale Afval-kuur.

Recept 2: een luchtige brievenbus
De krant, reclame enz. Er valt elke dag veel papieren post in uw 
brievenbus. Ongewenste reclame wordt vaak meteen verticaal 
geklasseerd. Hierbij handige tips om uw brievenbus te ontlasten.
Telefoongids - Een telefoonnummer opzoeken in de witte of gouden gids 
kan vandaag evengoed, en vaak sneller, via het internet. Vraag dus niet 
langer een gedrukte versie. Die hebt u toch maar zelden nodig.
Reclame en drukwerk – Weer advertentiebladen en/of 
reclamedrukwerk uit uw brievenbus. Haal daartoe een gratis sticker bij 
de milieudienst. Of zet uw naam en adres op de Robinsonlijst (www.
robinsonlist.be). Dan zullen de aangesloten bedrijven u geen mailings meer sturen.
Belastingen - Uw belastingaangifte via Tax-on-web online invullen biedt veel 
voordelen. Het systeem kan onmiddellijk uitrekenen hoeveel u moet betalen of 
terugkrijgt. Er zijn heel wat gegevens al vooraf ingevuld. U vermijdt ook een berg 
papieren.
Ga digitaal - Lees uw krant digitaal. Hebt u toch liever een papieren krant, deel dan het 
abonnement met iemand of geef de krant door. Dit geldt ook voor tijdschriften. Verstuur elektronische 
wenskaarten.
Betaal digitaal - Zoomit is een gratis dienst gekoppeld aan online banking waarmee u facturen van gas, 
verzekeringen, gsm, enz. kan ontvangen, en snel en foutloos betalen. Bedrag, rek.nr. en mededeling worden 
automatisch ingevuld.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…

Containerpark
Het containerpark is van dinsdag tot en met zaterdag elke dag open van 9 tot 11.45 u. en van 13 tot 
16.45 u. Dus altijd gesloten op zondag en maandag.
Sluitingsdagen in november
-  zaterdag 1 november (+ gewone sluiting op zondag 2 en maandag 3 november)
-  (gewone sluiting op zondag 9 en maandag 10 november) + dinsdag 11 november
-  zaterdag 22 november (cyclocross) (+ gewone sluiting op zondag 23 en maandag 24 november)

Welke leverancier gas/elektriciteit?
Infocampagne Durf vergelijken!

Deze campagne is bedoeld voor:
-  wie niet weet hoe te vergelijken
-  wie niet weet hoe naar een andere leverancier of naar een 

andere tariefformule over te stappen
-  wie info wenst over de vergelijkingsmogelijkheden
-  wie geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet) 

heeft
Op woensdag 26 november is er van 15 tot 20 u. in het 
gemeentehuis een spreekuur om u te helpen de beschikbare 
vergelijkingstools op het internet te gebruiken, zodat u 
de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en 
elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken. Zo kunt u zelf een 
keuze maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel 
contract, dag-/nachttarief, groene energie, enz.)

Inschrijven noodzakelijk via woonhuis NieKo: wonen@koksijde.be, 058 53 34 90. Beperkt aantal plaatsen.
Breng uw laatste jaarlijkse factuur (eindafrekening) van uw huidige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier mee.

De FOD-economie organiseert voor het derde jaar op rij een infocampagne “Durf vergelijken”. Deze keer 
wordt weer het thema energie in de kijker geplaatst. Voor gas en elektriciteit blijft het moeilijk om de beste 
leverancier of de juiste formule te kiezen.



In de herfst en winter zijn we sneller geneigd om ramen en deuren dicht te houden. 
Aangezien we dan het grootste deel van de tijd binnen doorbrengen, is het 
dan natuurlijk heel belangrijk voor de gezondheid om te zorgen voor gezonde, 
frisse lucht binnen. Logo Brugge-Oostende vzw reikt daarom enkele tips aan om 
luchtvervuiling in uw huis te vermijden.

In samenwerking met de regionale jeugdcel en de Vlaamse 
Petanquefederatie is Petanque Club Koksijde (PCK) recent 
een school begonnen om petanque aan te leren: Petanque 
School Koksijde, kortweg PSK.

In Vlaanderen 
brengen we elke 
dag gemiddeld zo’n 
85% van onze tijd 
thuis door. Het is dan 
ook logisch dat de 
verse lucht binnen 
snel is opgebruikt. 
Niet alleen door 
te ademen, maar 
ook door te koken, 
poetsen, douchen, 
roken of klussen, 
komen er stoffen in 
de lucht die u of uw 
familie ziek kunnen 
maken. Vermijd 
daarom producten 

met gevarensymbolen en hou sigarettenrook uit uw 
woning.

Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat u voortdurend verse lucht 
binnen. Laat dus de ventilatieroosters openstaan of 
zet een raam op een kier. Ventileren doet u het best 
24 uur per dag.
Door te verluchten komt er op korte tijd veel frisse 
lucht. Dat kan door een raam of buitendeur 
minstens 2 keer per dag 15 minuten open te zetten.

Geen energieverspilling
Verluchten is geen energieverspilling. Verluchten 
brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht 
naar binnen. Het opwarmen van verse, droge lucht 
kost minder energie dan het opwarmen en warm 
houden van vochtige binnenlucht.

Proper ventilatiesysteem
Een ventilatiesysteem moet u goed onderhouden. 
Raadpleeg de handleiding of de installateur. 
Slecht onderhouden ventilatiesystemen kunnen de 
kwaliteit van de lucht in uw woning slechter maken 
in plaats van beter.

Tips
1. Ventileer 24 uur per dag / 2. Verlucht minstens 
2 keer per dag gedurende 15 minuten / 3. 
Rook niet binnen / 4. Gebruik en onderhoud de 
ventilatieopeningen, sluit ze niet af / 5. Verlucht 
extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen, 
klussen,… / 6. Verlucht extra wanneer u nieuwe 
materialen of meubels hebt geplaatst / 7. Zet 
de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het 
verluchten

Meer Info: www.gezondbinnen.be, Dieter Vanparys, 
medisch milieukundige Logo Brugge-Oostende vzw

Woon gezond, geef lucht aan uw huis!

Nieuw: Petanque School Koksijde

1

Tips  
voor keuze en  

onderhoud van  
ventilatiesystemen

Gezond ventileren 
en verluchten

Onder leiding van de jeugdcoördinator van PCK worden de 
vier basispijlers (techniek, tactiek, mentaliteit en observatie), 
aangeleerd en geoefend. Alle schoolgaande jeugd vanaf 
7 jaar mag meedoen elke maandag van 17.30 tot 19 u. in 
de petanquehal Bolledroom in Oostduinkerke (niet tijdens 
schoolvakanties).
Petanque slaat ook aan bij de jeugd. Het is een erg 
toegankelijke sport. Bij petanque ligt de nadruk vooral op 
behendigheid. Deze sociale, technische en tactische sport 
kan door iedereen beoefend worden.
PCK heeft zijn thuishaven in de petanquehal Bolledroom en 
is op volgende momenten actief: op maandag om 17.30 u. 
voor de jeugd / op woensdag om 14 u. en op vrijdag om 19 
u. voor iedereen: jeugd, recreant en competitie.
Info: info@pckoksijde.be of www.pckoksijde.be



Medailles voor Huize Rozenwingerd
en Tandem West op Special Olympics

Scholenveldlopen sportief succes!

In september namen zeven atleten van Huize 
Rozenwingerd  deel aan de Europese Special 
Olympics die in Antwerpen plaatsvonden. 
Zeven dames die allen voortreffelijk scoorden. 
Niet alleen hun enthousiast verhaal, maar 
ook de medailles kleurden hun terugkomst na 
een week sportieve uitdaging. Met als thema 
“Games of the Heart” stonden de spelen in het 
teken van integratie en erkenning van personen 
met een verstandelijke handicap. De sportieve 
dames van Rozenwingerd behaalden volgende 
resultaten.
Cynthia Cools: zilver in bocce enkel (soort 
petanque)
Els De Grande: goud in de finale 25 m vrije slag 
en brons in de finale 4x25 m vrije slag
Inge Verhaeghe: goud in de finale 5 km tijdrit en 
zilver in de finale 10 km wegrit
Maombi De Bock: goud in de finale 200 m 
lopen en brons in de finale 100 m
Magaly Leenknecht: zilver in de finale 400 m 
lopen en in de finale kogelstoten
Nadine Vanoverberghe: goud in de finale 25 m 
rugslag en zilver in de finale 4x25m vrije slag.
Dominique Ameloot: 4de en 5de plaats in bocce
Ook Meike Morisse van Tandem West nam deel 
aan de SO. Ze behaalde brons op de 50 m vrije 
slag zwemmen en een vierde plaats in de 25 m en 

de 4x25 m vrije slag.
Aan dit magistrale zomersportevenement namen 
2000 atleten met een verstandelijke beperking 
uit 58 Europese en Euraziatische landen deel. De 
Belgische delegatie telde een 300-tal atleten.

Op dinsdag 23 en woensdag 24 september organiseerde onze gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse 
scholenveldlopen i.s.m. S.V.S. Uit het lager onderwijs namen acht Koksijdse scholen (895 leerlingen) deel. 
Uit het secundair onderwijs wedijverden 450 leerlingen uit negen scholen (Koksijde en buurgemeenten).

Schepen van Jeugd Lander Van Hove had de eer de winnaars op het podium te feliciteren met een medaille 
en een mooie prijs.
Winnaars lager onderwijs
Jongens: Nicolas Van Steenkiste (1ste lj.) / Sil Deramoudt (2de lj.) / Cedric Vandenberghe (3de lj.) / Jacques 
Deschrijver (4de lj.) / Brent Mouton (5de lj.) / Stan Van Massenhove (6de lj.)
Meisjes: Lotte Neyrinck (1ste lj.) / Laura Santy (2de lj.) / Grace Agbo Logbossie (3de lj.) / Emma Dewaele 
(4de lj.) / Maya Vanhee (5de lj.) / Charlotte Bonjé (6de lj.)
Winnaars bijzonder lager onderwijs
Jongens: Aymen Truyen (1ste graad) / Chapellier (2de gr.) / Nicolai Wigett (3de gr.)
Meisjes: Mary Huyskens (1ste gr.) / Kaylee Jouret (2de gr.) / Martine Brusselle (3de gr.)

De atleten en hun begeleiders van Huize Rozenwingerd die 
deelnamen aan de Europese Special Olympics in Antwerpen.

De stormloop van de jongste deelnemers…



Multimove en Jeugdsportacademie
1. Multimove: voor kinderen van het 1ste tot het 
3de leerjaar
Heb je op woensdagnamiddag tonnen energie 
over? Doe dan mee aan Multimove. Je leert er 
springen, rollen, lopen, vangen, werpen, en nog veel 
meer! De perfecte voorbereiding om later te leren 
voetballen, zwemmen, tennissen enz.
Op woensdag van 14.30 tot 15.30 u. in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Kostprijs voor november 
en december: 10 euro voor 7 lessen).

2. Jeugdsportacademie: voor kinderen van het 
4de tot en met 6de leerjaar
Kennismaking met tal van sporten! Op 
woensdagen 5, 12, 19 en 26 november balsporten 
(basketbal, tsjoekbal, voetbal en krachtbal / 6 
euro) en op woensdag 3, 10 en 17 december 

badminton (4,50 euro). Alle vermelde woensdagen 
van 15.30 tot 16.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke.
In de vermelde zijn verzekering en gebruik 
sportmateriaal inbegrepen.

Inschrijven: sportdienst@koksijde.be, of aan de 
sportbalie, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 
T 058 53 20 01, alle info op www.sport.koksijde.
be. Het aantal plaatsen is beperkt. U bent  pas 
ingeschreven nà betaling!

Sportelen voor 50-plussers
Zumba gold – Elke dinsdag, telkens van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. Zumba Gold is ideaal om de fitheid en conditie te verbeteren. 
En tegelijk genieten van dansen zoals merengue, salsa, cumbia, enz. Voor 
beginners en voor wie Zumba-ervaring heeft. Deelnameprijs: 4 euro 
per les. Inschrijven is niet nodig.
Tai Chi -  Voor gevorderden: op maandag van 9 tot 10 u. in de 
sportzaal in Koksijde-dorp
Voor beginners: op donderdag van 9 u tot 10 u. in de zaal voor 
vloersporten in Koksijde-Dorp. I.s.m. het Sociaal Huis. Inschrijven bij 
seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 
53 43 42, deelname 1,5 euro per les (verzekering in).
Badminton - Elke woensdag tot eind januari (niet tijdens 
schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek. 
Beginners krijgen begeleiding, gevorderden kunnen vrij spelen. 1,50 
euro per beurt, verzekering in. Inschrijven bij de sportdienst.
Curling – Op woensdag 5, 12, 19, 26 november en 3 december van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek. 
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.
Zelfverdediging – Op woensdag 10 en 17 december van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek. 
Praktijkgerichte initiatiesessies om uw zelfvertrouwen te stimuleren, de eerste stappen om u te wapenen 
tegen agressie. Enkele simpele technieken leren dat kracht niet hetzelfde is als sterkte. 3 euro voor de twee 
lessen (verzekering in). Inschrijven bij de sportdienst.

Bent u 50-plusser en op zoek naar een sportieve uitdaging? 
De Sportelbrochure van Koksijde geeft een overzicht van alle 
Sportelactiviteiten 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 Sportelen in Koksijde
Sportaanbod voor 50-plussers
Programma oktober 2014 tot juni 2015



Van vrijdag 14 tot zondag 23 november:

30ste Koksijdse Zwemweek
De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van vrijdag 
14 tot en met zondag 23 november zijn 30ste Koksijdse Zwemweek! Dit meerdaags evenement is een 
klassieker die met de steun van enkele bordensponsors uitgroeide tot een vast gegeven op de agenda en 
de toeristische affiche.

Nieuw in 2015
Aan klantvriendelijke 

toegangsprijzen 
geniet u van het 

25-meterbad, de 
extra verwarmde 
kinderbaden 
en het 
instructiebad, het 
wildwaterbad 
verbonden met 
het buitenbad, 

vier duowhirlpools 
met geurenkeuze 

en een glijbaan 
met sterrenhemel…

Momenteel is de 
realisatie van een 

ambitieus project aan de 
gang: de restauratie van het 

beschermde gebouw en de nieuwbouw 
van het openluchtbad Zeedijk Oostduinkerke. De 
feestelijke opening ervan staat geprikt op woensdag 
26 juni 2015.
Vanaf 2015 slaan de dienst Zwembaden nieuwe 
promotiewegen in. Themadagen zoals Valentijnsdag, 
moeder- en vaderdag, zwemdagen… zullen het 
werkjaar beheersen met het accent op veiligheid 
voor de bezoeker.

Vrijdag 14 november
-  van 8.30 en 11.45 u. en van 14 tot 15 u. spel-zonder-

watergrenzen voor de Koksijdse scholen o.l.v. de 
redders

-  15 u., aquagym 55+
-  16 u., alle baden open (vanaf 17.45 u. 25-meterbad 

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

scholen
 Gedurende 45 minuten wordt met estafettes van 25 

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

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

Zaterdag 15 november
Promotiecampagne Instituut voor Sportbeheer
-  alle baden open
-  8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
-  14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Zondag 16 november
Promotiecampagne Instituut voor Sportbeheer
-  alle baden open
-  ontbijtzwemmen (voor de 20ste keer bij Philip 

en Christel) vanaf 8 u., info en inschrijven in de 
cafetaria  
T 058 51 60 03.

-  8 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
-  14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Maandag 17 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 11.45 u. en van 14 tot 16 u. spel-zonder-

watergrenzen voor de Koksijdse scholen o.l.v. de 
redders

-  16 u., alle baden open

Dinsdag 18 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 11.45 u. en van 14 tot 16 u. spel-zonder-

watergrenzen voor de Koksijdse scholen o.l.v. de 
redders

-  14 u., cafetaria, namiddag voor de andersvaliden 
van Koksijde

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

22 u.)

Woensdag 19 november
-  geen tijdslimiet
-  13 tot 14.15 u., brevetzwemmen 400, 800 en 1500 

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

brengen sensatie
 Sedert 1984 verzekeren de redder-duikers van het 

40ste Smaldeel hun medewerking. De redder-duikers 
demonstreren en laten iedereen de materialen (van 
de nieuwe helikopter NH-90) uitproberen…

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

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



Donderdag 20 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 11.45 u. en van 14 tot 16 u. spel-zonder-

watergrenzen voor de Koksijdse scholen o.l.v. de 
redders

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

broek een val in het water?”
 Voor alle liefhebbers van vissen en kruien op strand 

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

-  19.30 tot 20.30 u., aquagymsessie (info ter plaatse)
-  20.35 u., training van de duikclub Diepzeeduivels 

(info ter plaatse)

Vrijdag 21 november
-  geen tijdslimiet
-  van 8.30 tot 11.45 u. en van 14 tot 15 u. spel-zonder-

watergrenzen voor de Koksijdse scholen o.l.v. de 
redders

-  15.30 u., aquagym 55+
-  16 u., alle baden open
-  19 tot 19.30 u., zwemmarathon voor verenigingen 

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

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

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

Zaterdag 22 en zondag 23 november
 Weekend van het Zwembad: promotiecampagne 

van het Instituut voor Sportbeheer
-  weekendactiviteiten, geen tijdslimiet

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

8ste finale Beker van België:

Cercle Brugge–KVV Coxyde
Na Moeskroen-Péruwelz in de 16de finales voor de Beker van België te hebben uitgeschakeld neemt KVVC 
het in de 8ste finales op tegen Cercle Brugge. Deze wedstrijd vindt plaats op dinsdag 2 december om 
20.30 u. in het Brugse Jan Breydelstadion (zonder tegenbericht gezien de lopende procedure tussen Club 
Brugge en KV Kortrijk). KVVC legt bussen in voor al zijn supporters en sympathisanten.

De bussen vertrekken om 17, 17.30, 18 en 18.30 u. 
Er zijn volgende opstapplaatsen: voetbalstadion 
Koksijde (Houtsaegerlaan), Oostduinkerke-Dorp 
(sportdomein Hazebeek), Nieuwpoort (carpooling 
t.h.v. de oprit snelweg ) en Veurne (Appelmarkt).
Prijs: 10 euro; studenten en 60-plussers 5 euro. 
Er worden combitickets verkocht (bus + ticket 
match).
In Brugge zal bij het stadion een ambiance-
KVVC-dorp staan met DJ, drank en eetstandjes 
(onderhandelingen nog bezig bij het ter perse 
gaan van dit nummer).
Voorverkoop: KVVC-kantine en Clubhuis Tennis 
(info www.kvvc.be).

Motivatie
Niet minder dan 9 KVVC-spelers en trainers hebben 
een Cercle-verleden. Dat verklaart ook de uitzinnige 
vreugde na de kwalificatie tegen Moeskroen-
Peruwelz. Ook bij Cercle kijken velen uit naar de 
match. Huidig technisch directeur, Sven Jacques, 
was voeger hoofd jeugdopleiding en ziet al de 
jongens weer die nu aan KVVC verbonden zijn.
Bij de spelers en trainers leeft vooral het geloof 
in eigen kunnen na de fantastische start van het 
huidig seizoen. Ploegkapitein Karel Ternier: “Wij 

blijven realistisch, maar we voelen dat een nieuwe 
stunt tot de mogelijkheden behoort. We geloven 
erin en zullen er alles aan doen.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche richt een 
warme oproep tot alle inwoners om de Koksijdse 
voetbalhelden te steunen: “We hebben alle steun 
nodig om nu verder te bekeren. En er zitten ook 
heel wat échte Koksijdse talenten in de ploeg, 
talent van eigen bodem. Denk maar aan Karel 
Ternier en Darius Hillewaere, zoon van schepen 
Dorine Geerssens.”

KVVC neemt het op 2 december op tegen Cercle Brugge in de 
8ste finale van de Beker van België.



Back to 
the Future

Organiseer je eigen 
verjaardags-party

PIT-jongeren verrassen fietsende scholieren

Feest! 15 jaar de PIT..!

Op vrijdag 14 november 
presenteert de PIT je 
met trots zijn nieuwste 
concept. Liefhebbers van 
hardcore, techno, trap, 
hardtechno, crossbreed, 
acid en nog zo veel meer 
kunnen er absoluut hun 
hart ophalen. Bengaz, 
Recourd, Gonzo, Teknic, 
DA-14 en Process brengen je in extase met een BPM die 

net niet de lichtsnelheid benadert. Niet voor gevoelige 

oortjes, dus… Deuren om 21 u., toegang 3 euro.

Ben je tussen 16 en 18 jaar en wil je graag je eigen 

verjaardagsfeestje organiseren? Dan helpt De PIT graag 

een handje mee. De PIT stelt het jeugdhuis (het caféetje) 

gratis ter beschikking. Je brengt je eigen dj’s mee en 

decoreert het jeugdhuis zelf naar eigen smaak en zin. 
De PIT voorziet medewerkers 
die je doorheen de avond 
helpen en die over de nodige 
knowhow beschikken.
Geïnteresseerd? Spring dan 
binnen! Of contacteer de 
PIT op Facebook. Heb je die 
pagina trouwens al geliked? 
Doen! Dan blijf je steeds op 
de hoogte.

Bij de start van het nieuwe schooljaar trakteerden 

de jongeren van jeugdhuis de PIT de scholieren van 

de derde graad secundair onderwijs op een mooi 

verrassingspakket. Op die manier wilde de jeugd van de 

PIT zich in de kijker plaatsen. De actie vond plaats op de 

Conterdijk, bij de Spiekerbrug over het kanaal Veurne-

Nieuwpoort. De voorbijrijdende jongeren reageerden zeer 

enthousiast op de aanwezigheid van de PIT-delegatie. 

Heel wat minder jonge fietsers hoopten dat ze nog tieners 

waren, maar helaas… De actie viel zodanig op, dat ook 

wagens op de Nieuwpoortkeiweg spontaan op de toeter 

gingen staan bij wijze van groet aan de PIT-jongeren.

De PIT verwent zijn klanten al 15 jaar 

met loeiharde concerten, onvergetelijke 

feestjes, maffe stand up comedy en nog 

zo veel meer. Daarom trakteert de PIT op 

zaterdag 29 november.

Starten om 19.30 u. met een receptie. 

Vervolgens bestormen de live-bands 

Creation Skank (funky reggae) en Drums 

‘n’ Guns (garagerock) het podium. Daarna 

plaats maken voor DJ Bobby Ewing. Dé 

mixmaster van Discobar Galaxie brengt met 

zijn muzikale trip in de popgeschiedenis 

menig benen aan het shaken. Afsluiten 

met een bekend gezicht uit de streek: 

DJ 88Weyne dè partymotor van heel wat 

feestjes aan de Westkust.
Alsof dat nog niet genoeg is, is IJf heel de 

avond in de kleinere zaal aan het werk. IJf 

ontwikkelde zijn talent in de beginjaren van 

de PIT. Daarna week hij uit naar het Gentse, 

waar hij nu een echt cultheld is. Funk, soul, 

blues…, het is hem allemaal niet vreemd. 

Gratis toegang.

Vervoer nodig na het uitgaan?
Ben je tussen 16 en 20 jaar? Is taxi-mama of -papa niet beschikbaar? Dan heeft de Jeugddienst vervoer 

voor jou in de vorm van taxicheques. Een pakketje kost 5 euro maar is wel 30 euro waard. Daarmee mag 

je in het weekend en op feestdagen een taxi nemen. De cheques haal je af bij de jeugddienst. Breng je 

identiteitskaart mee en een officieel document waarop je adres staat.



Vlaamse Duinencross op 22 november!
Op zaterdag 22 november vindt in de Liefoordduinen de jaarlijkse Vlaamse Duinencross plaats, 
wereldbekerwedstrijd in een organisatie van de veloclub Koksijde i.s.m. het gemeentebestuur. Telkens 
opnieuw een topcross. Alle binnen- en buitenlandse vedetten tekenen present.

De dag start om 9 u. met de wedstrijd van de nieuwelingen. Om 10 u. tijd 
voor de juniores (UCI). De wedstrijd UCI U23 start om 11.10 u.
Na de middag, om 13.30 u. starten de dames elite aan hun 
wereldbekerwedstrijd. Top of the bill om 15 u. is uiteraard de 
wereldbekermanche van de heren (elite). De podiumceremonie voor de 
heren is voorzien om 16.10 u.
Voorverkoop
Inwoners van Koksijde en eigenaars van een tweedeverblijf betalen 
slechts 8 euro toegang. Deze 8 euro-kaarten kunnen van maandag 
3 tot en met zondag 16 november aangekocht worden in het 
toerismekantoor in Koksijde-Bad bij het gemeentehuis (enkel daar), 
zolang de voorraad strekt. Voor inwoners één kaart per persoon op 
vertoon van de identiteitskaart, voor eigenaars van een tweedeverblijf op vertoon van het aanslagbiljet.
Voor alle anderen bedraagt de normale toegangsprijs 13 euro (vvk) / 15 euro (adk) te koop in de 
toerismekantoren van Koksijde, bij de gemeentelijke sportdienst, in de cafetaria van het zwembad en in 
Chalet des Bains. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. De voorverkoop eindigt op vrijdag 21 november om 12 u. 
Info: www.veloclubkoksijde.be

De voorbije maand in woord en beeld
Kunstenaar Yves Obyn die de voorbije 
zomer In Ten Bogaerde exposeerde in het 
hedendaags kunstproject Ten Oorlog 
schonk zijn kunstwerk Pierced Plane op 
maandag 22 september aan de gemeente.
Het werk staat op het binnenplein van 
de abdijhoeve, waar in WO I een militair 
vliegveld lag. Het houten vliegtuig, een ode 
aan de oorlogspiloten, is doorboord met 
pijlen als contrast met de technologische 
vooruitgang in oorlogstijd. Het werk 
krijgt de volgende jaren een plek op het 
klaprozenveld bij Ten Bogaerde.

Op zondag 28 september brachten Walter 
Vilain en zijn ensemble Pictura Canta 
een hommage aan Jan Hoet in het 
kader van de reeks Klassiek op Zondag. 
Ter gelegenheid hiervan werd de nieuwe 
naam Kunstencentrum Jan Hoet voor de 
hoofdzetel van de Westhoekacademie 
officieel aangekondigd. V.l.n.r. piano-
assistente Helena Gierveld, directeur c.c. 
CasinoKoksijde Veerle Decroos, directeur 
WAK Els Desmedt, cultuurfunctionaris Kunsten 
Valerie Vandamme, schepen van Cultuur 
Jan Loones, Martine Hoet (dochter van), 
componist en regisseur Walter Vilain, pianiste 
Jennifer De Hooghe (kleindochter van Walter 
Vilain), pianist Paul De Boer, sopraan Nobuko 
Takahashi en violist Lorin. (Foto: Eric Delanghe)



Het 40ste Smaldeel Helikopters van de 
luchtmachtbasis Koksijde bestaat 40 
jaar en dat werd op zaterdag 4 oktober 
uiteraard gevierd tijdens een druk 
bijgewoonde receptie in het atrium van 
het gemeentehuis. Van 1976 (cijfers 
vanaf de Seakings) tot 2014 noteerde 
het 40ste 3.115 scrambles, waarbij 1.685 
personen uit zee of van een schip gehaald 
werden. In zijn toespraak beklemtoonde 
burgemeester Marc Vanden Bussche dat 
de gemeente en de luchtmachtbasis 
(waaronder het 40ste Smaldeel) als het 
ware een onlosmakelijk huwelijk vormen. 
Het woord werd ook gevoerd door de 
huidige CO van BKoks, luitenant-kolonel-
vlieger Evert Cuppens (bovenaan 
tussen schepen Lander Van Hove en 
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe).

Op maandag 6 oktober schonk de 
seniorenadviesraad (SAR) 250 euro aan WZC 
Dunecluze voor de aankoop van een duofiets. 
Het bedrag is de opbrengst van de tai chi lessen 
voor senioren die in de schoot van de SAR 
georganiseerd worden. V.l.n.r. directeur Dunecluze 
Jan Nagels, Paul Casselman, Griet Ballieu, 
lesgeefster Jacqueline Del Savio, Willy Plaetevoet, 
SAR-voorzitter Wilfried Heyvaert, Judith Ranson, 
seniorenconsulent Katleen Calcoen, Greta Leye, 
Redgy Lambersy, Francine Vercruysse, Marcel Gysel 
en Annie Vandenberghe. Op de fiets de 
h. Houtefelt en bewoonster mevr. Houtefelt. 
Meer info over de tai chi-lessen bij 
seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Na een loopbaan van 40 jaar bij de polder Noordwatering Veurne ging ontvanger-griffier Hendrik Pylyser 
recent met pensioen. Op vrijdag 10 oktober werd de h. Pylyser dan ook gehuldigd door burgemeester Marc 
Vanden Bussche tijdens een receptie in de abdijhoeve Ten Bogaerde. De Noordwatering is het openbaar 
bestuur dat sedert de middeleeuwen waakt over de goede waterhuishouding in het gebied tussen IJzer, de 
zee en de Franse grens. Op de foto de h. en mevr. Hendrik Pylyser tussen West-Vlaams gedeputeerde Guido 
Decorte en burgemeester Marc Vanden Bussche, in gezelschap van vele andere gemeentelijke en provinciale 
prominenten.



Op zaterdag 11 oktober huldigde het college van burgemeester en schepenen niet minder dan acht 
sportkampioenen. Eerst kwam de Schermkring Koksijde aan de beurt met de 11-jarigen Liam Van Kerckhove 
en Miel Vandendries die bij de pupillen resp. zilver en goud behaalden op het Belgisch Kampioenschap 
schermen in Hasselt. Van Tennisclub Koksijde werden twee West-Vlaamse kampioenenploegen van de 
jeugd interclubcompetitie gehuldigd: Alizee en Anaelle Lejeune bij de meisjes (14 j.) en Pieter Sinnaeve, 
Cedric Corveleyn en Louis Potgens bij de jongens (14 j.). Ten slotte deelde ook SYCOD Oostduinkerke 
(strandwindsporten) met watersporter Tom Ameije in het eerbetoon. Hij werd in Knokke-Heist Belgisch 
Kampioen SUP (Stand Up Paddle), d. i. rechtstaand peddelen op een peddleboard.

Ook al op zaterdag 11 oktober kreeg de fietsclub Sport u Gezond naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan 
een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. De club werd in 1989 gestart met een handvol leden, 
maar kan vandaag bogen op ruim 80 fietsliefhebbers. Die rijden elk jaar een 25-tal ritten van ca. 40 km, en 
daarnaast ook enkele dagritten van 80 km. Uiteraard zijn ook de stops voor een drankje of een hapje tijdens 
de daguitstappen vaste waarden. De burgemeester wenste Sport u Gezond nog veel fietsvreugde toe!

De serviceclub Soroptimist International Belgium organiseerde van 10 tot 14 oktober voor de tiende keer 
de European Meeting & Friendschip Days in Brugge. Maandag 13 oktober was o.m. voorbehouden voor 
ontdekking van de Westhoek en de Westkust onder de vleugels van SI Veurne-Westhoek met ook een bezoek 
aan NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Op de foto de grote groep dames met voorzitster 
Nele Vandendriessche bij burgemeester Marc Vanden Bussche.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Andries-Ticket
Op zaterdag 20 september waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Jaak Andries (°De Panne) 
en Ina Ticket (°Koksijde) die huwden op 19 september 1964 in Koksijde. Jaak verdiende de kost als specialist 
centrale verwarming, en Ina was een uitstekend naaister feestkledij en haute couture. Ina is ook erg artistiek 
actief. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Massart-Laurensis
Zaterdag 20 september was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Jean-
Marie Massart (°Geest-Gérompont-Petit Rosière) en Monique Laurensis (°Rhisnes) ter gelegenheid van de 
viering van hun gouden huwelijksfeest (Sint-Gillis, 29 juli 1964). Jean-Marie was legerarts in Gent en huisarts 
in Brussel. Monique hielp zijn praktijk organiseren en was huisvrouw. Ze hebben drie kinderen en zeven 
kleinkinderen.

Echtpaar Vandewiele-Duby
Zestig jaar geleden, in Strépy-Bracquegnies op 25 september 1954, stapten Achille Vandewiele (°Seclin, F) 
en Roberte Duby (°Houdeng-Aimeries) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft 
werden ze op zaterdag 20 september in het gemeentehuis ontvangen. Achille was heel zijn loopbaan 
postbode. Roberte werkte in een opvangtehuis voor gerechtskinderen. Ze hebben twee kinderen, drie 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.



Echtpaar Mortier-Bogaert
Een diamanten feest op zaterdag 27 september was weggelegd voor de echtelingen Louis Mortier 
(°Oostduinkerke) en Maria Bogaert (°Koksijde). Ze huwden op 11 september 1954 in Koksijde. Louis was 
hoofdinspecteur bij de Koksijdse politie, Maria was huisvrouw. Ze hebben twee zonen, zes kleinkinderen en 
acht achterkleinkinderen.

Echtpaar Thieren-De Meulder
Op zaterdag 27 september was het de beurt aan het echtpaar Victor Thieren (°Antwerpen) en Marguerite 
De Meulder (°Antwerpen) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 5 
september 1964 in Antwerpen. Victor was in de regio Brussel vertegenwoordiger voor Unilever, Marguerite 
zorgde voor het huishouden. Ze hebben vier kinderen en veertien kleinkinderen.

Echtpaar Blanckaert-Cuvelier
Fernand Blanckaert (°Veurne) en Monique Cuvelier (°Adinkerke) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Adinkerke, 12 september 1964) eeuwige trouw! Fernand was metser bij het bouwbedrijf Decuypere in 
Oostduinkerke. Monique bekommerde zich om het huishouden. Ze hebben twee kinderen, drie kleinkinderen 
en een achterkleinkind. De ontvangst in het gemeentehuis vond plaats op zaterdag 4 oktober.



Echtpaar De Roo-Delanghe
Op zaterdag 18 oktober was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Michel De Roo en Nicole 
Delanghe. Beiden zijn geboren Oostduinkerkenaars en ze huwden er op 20 oktober 1964. Michel was 
vertegenwoordiger bij het bedrijf Florisan in Veurne, terwijl Nicole in Oostduinkerke zelfstandig kapster was 
van haar gelijknamig kapsalon. Ze hebben een zoon.

Echtpaar Baert-Goens
Een tweede jubilerende echtpaar dat op zaterdag 4 oktober in het gemeentehuis werd ontvangen 
naar aanleiding van het gouden bruiloftsfeest was het koppel Alain Baert (°Chevreux, F) en Vera Goens 
(°Booitshoeke). Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Wulpen (25 april 1964) eeuwige trouw! Alain werkte 
bij het breigoedbedrijf Moerman in Veurne, Vera was onthaalouder bij ons gemeentebestuur. De jubilarissen 
hebben twee zonen, twee dochters en negen kleinkinderen.

Echtpaar Houbaert-Bekaert
Op zaterdag 18 oktober was het de beurt aan het echtpaar Wilfried Houbaert (°Koksijde) en Raymonde 
Bekaert (°Ieper) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 20 oktober 
1954 in De Panne. Het echtpaar baatte in de Zeelaan in Koksijde banketbakkerij Jeanne d’Arc uit. Ze 
hebben twee dochters, drie kleinkinderen en een achterkleinkind.



Diamanten bruiloft voor broer en
schoonzus van Bobbejaan Schoepen
Toch wel een eerder ongewone diamanten bruiloft op zaterdag 27 september in het gemeentehuis. 
Jubilarissen waren immers Gustaaf Schoepen en Louise Van Brussel, respectievelijk broer en schoonzus 
van de legendarische Vlaamse zanger Bobbejaan Schoepen.

Staf (°1927) is één van de 
zes kinderen van Arthur en 
Maria Vanasselt uit Boom. 
Vader Arthur was hoefsmid, 
zoals zijn voorouders. 
Hij was elf jaar soldaat, 
waarvan vier jaar aan het 
IJzerfront. Moeder Maria 
was huisvrouw en hield 
ook herberg. De ouders 
van Louise (°1934), ook 
afkomstig uit Boom, waren 
binnenschippers.

Heroïsche tijd
Staf werkte eerst voor Bell 
Telephone in Antwerpen, 
maar maakte in 1948 
de overstap naar de 
showbusiness bij zijn broer 
Modest, alias Bobbejaan. 
Het werd een heroïsche tijd.
Staf: “We trokken met ons 
gezelschap door heel 
Vlaanderen, in zalen, bijna 
elke dag ergens anders, en na elk optreden weer naar huis, naar Boom. ’s 
Winters gingen we op tournee voor een drietal weken, daarnaast waren 
er ook nog de shows, welfare, voor de Belgische soldaten in Duitsland. Dus 
werkelijk tjolen, jaar in jaar uit. Ikzelf stond in voor klank en licht, maar ja, als je 
voor je broer werkt ben je eigenlijk een beetje de duivel-doet-al…”

Indiaan zonder pluimen
In 1958 kocht het familiebedrijf een circustent en werd gestart met de 
Bobbejaanshow. Er werd veel van Staf gevergd. De tent helpen opslaan en 
afbreken, ook instaan voor een perfecte klank- en lichtbediening tijdens de 
show. En meedoen aan de zogeheten “cavalcade”, een carnavaleske stoet, 
o.a. te paard om reclame te maken voor de komende voorstellingen. Een 
anekdote: op zo’n cavalcade aan de kust zat Staf als indiaan op een paard, 
plots een rukwind en zijn pluimen waaiden weg. Hij sakkerde luid: gvd..! Hij 
hoorde een jongentje vragen aan zijn moeder: mama, dat kan toch niet, een 
indiaan die in ’t Vlaams vloekt..!?
Stafs vrouw Louise moest koken voor alle artiesten en personeelsleden die 
deel uitmaakten van de Bobbejaanshow, de caravans kuisen in weer en 
wind, programma’s en ticketjes verkopen, enz. Voor beiden was het hard werken, van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat.

Bobbejaanland
Begin de jaren ’60 startte Bobbejaan z’n pretpark Bobbejaanland. Staf legde er al de elektriciteit, alleen, 
dag en nacht. Staf en Louise bleven tot 1964 werken voor broer Bobbejaan, waarna ze andere levenspaden 
zochten en vonden. In juli 2010 kwamen ze in Koksijde wonen.
Het was voor Staf en Louise een ontroerend moment toen pianist en zanger Glenn Degeselle uit 
Oostduinkerke, die al enkele jaren de ontvangsten van jubilea stijlvol opluistert met twee voorkeurliedjes 
van de jubilarissen, voor Staf en Louise de Vlaamse evergreen De lichtjes van de Schelde van broer en 
schoonbroer Bobbejaan Schoepen vertolkte...

Op zaterdag 27 september werden Gustaaf Schoepen en Louise Van Brussel (zittend 
midden) in het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun diamanten 
huwelijksjubileum. Ze zijn de broer en schoonzus van de legendarische Vlaamse 
zanger Bobbejaan Schoepen. Naast Staf en Louise hun beste vrienden: Christel Claes 
en Danny Caly.

Pianist Glenn Degeselle speelde 
en zong tijdens de ontvangst 
de onvergetelijke hit van Stafs 
broer Bobbejaan: De lichtjes 
van de Schelde…



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Margot en Pauline Vanhoucke-
Perot
Brugge, 20 augustus
dochters van Wim en van Caroline 
Perot uit Wulpen

Violette Pyfferoen
Veurne, 8 september
dochter van Hendrik en van Anne 
Maes uit Oostduinkerke

Maurice Plasman
Veurne, 8 september
zoon van Bart en van Vikcy Bruyer 
uit Koksijde

Lohan Lefever
Veurne, 12 september
zoon van Jonathan en van 
Stéphanie Machiels uit 
Oostduinkerke

Kobe Viaene
Veurne, 23 september
zoon van Glenn en van Emma 
Figoureux uit Oostduinkerke

Charles Winnock-de Grave
Veurne, 17 september
zoon van Vincent en van Griet 
Segaert uit Oostduinkerke

Toby Verbeke
Veurne, 24 september
zoon van Thomas en van Tessa 
Devreker uit Koksijde

Ruben Gantois
Oostende, 27 september
zoon van Tom en van Julie Caerels 
uit Koksijde

HUWELIJKEN

Thomas Dehaene en Lien Van 
Hove, beiden uit Koksijde  
(12 september)

Thierry Verstraeten en 
Cornelia Vanhaesebroeck, 
beiden uit Koksijde (13 september)

Pieter Castelein en Goedele 
Wackenier, beiden uit Koksijde 
(13 september)

Marc Buyle en Myriam Vanden 
Broecke, beiden uit Koksijde  
(17 september)

Leon Godefridis en Dominique 
Vandevyvere, beiden uit Koksijde 
(25 september)

Frank Jonckheere en Bie De 
Kort, beiden uit Koksijde  
(29 september)

Frederik Bulcke en Anne-
Sophie Cailliau, beiden uit 
Koksijde (4 oktober)

OVERLIJDENS

Rogerius Nowé - 88 jaar
echtgenoot van Maria Leys

Jules Fequenne - 85 jaar
echtgenoot van Lemer Josette

Maurits Deburchgraeve - 88 jaar
echtgenoot van Lucienne 
Covemaeker

Simonne Vandenbussche - 85 jaar
weduwe van Albert Ramon

Marcel Seys - 67 jaar
echtgenoot van Lena Devacht

Raymond Coulier - 82 jaar
weduwnaar van Anna Lefevere

Jacqueline Kloeck - 71 jaar
echtgenote van Pierre Kloeck

Leo Dawyndt - 66 jaar

Aimé Declerck - 87 jaar
echtgenoot van Denise Gesquire.

Serge Hevenith – 64 jaar

Armande Lambrix - 94 jaar
weduwe van Honinx Albert

Rita Plaetevoet - 65 jaar
echtgenote van Johan Delaleeuwe

Marie Vancauwenberghe -  
80 jaar

Blanca Deleye - 84 jaar
weduwe van Fernand Vanhamme

Jean Mottart - 79 jaar

Alicia Simoen - 88 jaar
weduwe van Daniel Persoone

Catherine De Pessemier - 90 jaar
weduwe van Isidoor Wandelaere

Cyriel Van Keirsbilck - 89 jaar
echtgenoot van Georgette Ingelrest

Georgette Ingelrest - 90 jaar
weduwe van Cyriel Van Keirsbilck

Patrick Laisnez - 65 jaar

Kristiaan Pylyser - 60 jaar
echtgenoot van Catherine Himpens

Gérard Devos - 81 jaar
weduwnaar van Marie Chaerle

Anny Meesschaert - 69 jaar
echtgenote van Ivan Maes

Raphaël Van Steenberge -  
72 jaar
echtgenoot van Yvette De Decker

Halloween in Sint-Idesbald
VRIJDAG 31 OKTOBER
* Demonstratie pompoenschieten- Op het 
strand ter hoogte van het Grardplein, 15 u.
* Uithollen en versieren van pompoenen 
- Om 14 u. op het Grardplein voor kinderen en (groot)
ouders. Pompoenen ter plaatse te koop, 5 euro.
* Schminkstand - Op de Zeedijk.
* Halloweenfiguren - Van 15 tot 18.30 u., 
drakenhoeder steltloper-heer Ottfried en hoedster van 
de doden Odile.
* Wedstrijd - Om 17.50 u., Grardplein, jurering van 
de mooiste pompoen en het origineelste kostuum, 
om 18.30 u. show met Jong El Fuerte.
* 14de Halloweenstoet - Om 19 u., Grardplein, 
vertrek van de stoet. Prijsuitreiking parking 
Kerkepannezaal.
* 1ste Halloween-moutainbiketoertocht 
Inschrijven van 18 tot 21 u. in sporthal Hazebeek, 

Oostduinkerke (4 euro, kinderen -12 j. 2 euro). 
Fietsverlichting en fietshelm verplicht. Afstand 
37 km, bevoorrading op km 22. Dienstverlening: 
bikewash, bewaakte fietsenstalling en aparte douches 
voor heren en dames. Gratis pompoensoep voor 
wie aankomt. Org. sportdienst, info 058 53 20 01 of 
sportdienst@koksijde.be.
TOT ZONDAG 2 NOVEMBER
* Halloween for kids - Workshops (kinderen 
van 6 tot 12 j.), Kerkepannezaal, van 13.30 tot 15.30 
en van 15.30 tot 17.30 u., professionele begeleiders. 
Workshops: voorlezen van griezelverhalen, 
mummiedans, knutsel-workshop met schilderborstels, 
scharen en papier, Halloween-gezelschapsspellen, 
pompoengezichten maken, Halloweentekeningen. 
Toegang 6 euro = 6 workshops = 2 uur speelplezier.
* Halloweenattractie Freak circus – Op 
het Grardplein. Tickets 2,5 euro.



Folkloristische Sint-Maartensstoet

Beauvarletkoor Koksijde brengt
The Armed Man: a Mass for Peace

De kinderen komen weer massaal met hun uitgeholde bieten waarin 
brandende kaarsen grillige en grijnzende vormen op straten en gevels 
toveren. Er zijn lekkere warmbruine Sint-Maartenskoeken en het vuur 
zal hoog oplaaien rond de brandstapel van Pietje Pek. Een feeërieke 
gebeurtenis waar droom en kinderlijke blijheid in verweven zijn.
Op zaterdag 8 november kunnen op het Sint-Pietersplein van 14 tot 17 
u. bieten afgehaald worden.

Programma maandag 10 november
De sint komt om 18 u. aan bij zaal ‘t Oud Schooltje. De stoet vertrekt 
om 18.15 u. met o.m. volgende groepen: de gemeentelijke harmonie, 
de wagen Sint-Maarten, Sint-Maarten te paard en Zwarte Pieten met 
fakkels, de wagen met Pietje-Pek, de Berrewulf en een reusachtige 
Sint-Maartenskoek, de Koksijdse kinderen met uitgeholde biet en 
kaarsen, wagen met voorzanger van Sint-Maartensliederen. Start in de 
Kerkstraat, korte wandeling door de straten, via Kerkstraat naar zaal ’t 
Oud Schooltje. Daar wordt Pietje Pek op de brandstapel verbrand. De 
ommegang wordt besloten met de uitdeling van Sint-Maartenskoeken 
in de zaal. Kinderen met een mooi uitgeholde bietenlantaarn krijgen 
van de sint een extra geschenkje. Verder zal het feestcomité de 10 
mooiste gekleurde tekeningen een prijs toekennen.
Org. feestcomité Koksijde-Dorp in samenwerking met de dienst 
Toerisme.

Op maandag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 49ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet 
plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers en 
borstelmakers.

Zoals al aangekondigd in vorig nummer brengt het Beauvarletkoor Koksijde in het kader van 
de herdenking 100 jaar WO I 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.

The Armed Man: A Mass For Peace is een 
universele aanklacht tegen de oorlog. De 
première vond in 2000 plaats in London als 
eerbetoon aan de slachtoffers van de Kosovo-
oorlog (1998-1999).
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.
Deze “mis” is opgebouwd rond de vaststaande delen van de christelijke mis, gecombineerd met andere 
bronnen: een islamitische oproep tot gebed, bijbelteksten, fragmenten uit een Hindoeïstisch epos en het 
15-eeuwse volkslied L’homme armé. Jenkins gebruikt heroïsche teksten over oorlog en geweld en eindigt 
met Tennysons hoopvolle woorden 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.

The Armed Man - A Mass For Peace
K. Jenkins Herinneringsconcert 14-18

OLV-ter Duinenkerk KOKSIJDE
Dinsdag 11 november 2014 - 17 uur

Sint-Hubertusviering
Op zondag 2 november vindt in Sint-Idesbald de jaarlijkse Sint-Hubertusviering plaats. Aanvang om 11 u. 
met een mis in de Sint-Idesbaldkerk, daarna wijding van huisdieren en paarden.

Sint-Maarten komt op maandag 10 
november weer naar Koksijde-Dorp!

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918



Muziek is de gezondste drug

Koen De Graeve en De Post

Elk kind een Sint

Sinterklaas aan gemeentehuis

Tij-dingen: “Het album is behoorlijk divers. Een weerspiegeling 
van je muzikale smaak of een gevolg het jarenlange knutselen 
aan de nummers?”
Koen De Graeve: “Beide. Ik heb een zeer breed smakenpalet. Mijn 
vader speelde dikwijls snoeihard Mozart of Tsjaichowski door de 
boxen, waarna mijn broer of zussen The Beatles, Talking Heads of 
The Sex door de living knalden. Zelf voelde ik dus ook nooit de 
behoefte om me tot een bepaald genre te beperken. Dat ik de 
ene dag in een rauw, bluesy lied kon verzanden en een week 
later de vrolijkste deun in een semi-disco kon gieten, dat was en is 
heerlijk.”
T-d: “Live trek je rond met een straffe band. Hoe kwam die tot 
stand? En is je eigen vrouw meenemen wel zo’n goed idee?”
Koen: “Haha. Ik denk dat ze meewil om een oogje in het zeil te 
houden, met al die wilde rock en roll-nachten, je weet wel... Nee, 
Ariane (Van Vliet, Koen’s echtgenoot, nvdr.) zingt geweldig mooi, 
en ze heeft me geïnspireerd tot een aantal van de songs die op 
de plaat staan. Het was voor mij snel duidelijk dat zij er bij moest 
zijn. De band is een verzameling van muzikanten die ik allemaal 
al een lange tijd vrienden kan noemen. Ze wilden allemaal graag 
meewerken toen ik ze vroeg en voorlopig is dat nog steeds zo. En 
als het van mij afhangt, hou ik deze bende nog lang bijeen.”
T-d: “De eerste optredens liggen inmiddels achter de rug. Is het erg verschillend met wat je doet als 
acteur? Als acteur ‘verschuil’ je je achter een rol, nu is het Koen De Graeve en De Post?”
Koen: “In eerste instantie vond ik het enorm verschillend. De basis blijft: overgave in functie van de vertelling. 
En dat is exact wat muziek maken ook eist. En in de muziek valt die rol om je achter te verschuilen inderdaad 
weg. Maar er komt een ander scherm in de plaats: de muziek zelf. De afspraak van een kort verhaal binnen 
drie, vier minuten. Op het eind van het nummer sterft de muziek en denk je: kom, nog! Muziek is -laat ons 
eerlijk zijn- de mooiste en gezondste drug die er bestaat!”
Koen De Graeve en De Post concerteren op vrijdag 14 november om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde. Tickets 
kosten 20 / 18 / 16 euro en zijn verkrijgbaar op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Koen De Graeve is vooral bekend als (steengoede) acteur. 
Niemand wist dat hij in alle stilte al jarenlang volop bezig was 
met z’n tweede grote passie: muziek. Eind augustus kwam de 
langverwachte cd In Frankrijk uit en die lokte positieve reacties 
uit. Kom kijken en luisteren, en oordeel zelf op vrijdag 14 
november.

De KWB Koksijde-Oostduinkerke pakt op zaterdag 15 november uit met de actie “Elk kind een Sint”. Doel van 
het initiatief is het inzamelen van duurzaam speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt. De Sint zal dit 
speelgoed dan verdelen onder kansarme kinderen. Niet meer gebruikt speelgoed in goede staat wordt 
aldus op 15 november ingewacht in zaal Ligerius, Zeelaan 29 in Koksijde-Dorp van 10 tot 12 u.

Het feestcomité van Koksijde-Bad en de handelaarsbond Hartje Koksijde hebben 
Sinterklaas voor een bezoek uitgenodigd. De goedheilig man heeft de vriendelijke 
uitnodiging aanvaard en komt op zaterdag 29 november om 14 u. met de amfibieboot 
aan op het strand ter hoogte van het Terlinckplein in Koksijde-Bad. Met muzikale 
begeleiding en de Zwarte Pieten trekt Sinterklaas door de Zeelaan tot de rotonde De 
Poort en terug. De optocht stopt aan het gemeentehuis. De kinderen 
ontvangen er een warm drankje en snoepjes. Ze kunnen aan 
Sinterklaas ook hun wensen en tekeningen geven terwijl de (groot)
ouders foto’s nemen!

Koen De Graeve concerteert met De Post 
op vrijdag 14 november om 20 u. in c.c. 
CasinoKoksijde.



Week van de Smaak in de musea:
activiteiten om van te likkebaarden

Debat: de rol van religie in conflicten…

25ste hobbyfestival en Michelinbeurs

1. Oorlogskost aan de kust - Lezing + proeverij
Op zondag 16 november om 10.30 u. in NAVIGO - Nationaal 
Visserijmuseum. In het kader van de expo Zeeslag: ‘14-’18 op zee 
wordt de vraag gesteld wat de vissers en kustbewoners aten om de 
Grooten Oorlog door te komen. Na de lezing kunnen de aanwezigen 
zelf proeven en oordelen. Toegang 2 euro, beperkt aantal plaatsen, 
verplicht inschrijven op 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be
2. Aquariumworkshop voor jong én oud!
Op zondag 23 november, Dag van de Wetenschap, biedt NAVIGO 
een exclusieve blik op haar aquaria! Kinderen van 9 tot 12 jaar 
gaan aan de slag in een aquariumworkshop terwijl de ouders de 
onderwaterwereld achter de schermen ontdekken. Aanvang om 
14 u. Gratis. Reserveren op onthaal@navigomuseum.be.
3. Kruiden in de middeleeuwse abdij - Lezing + workshop
Op zondag 23 november om 10 u. in het Abdijmuseum Ten Duinen. Lies Vandercoilden van het Middeleeuws 
Collectief Brugge vertelt over het gebruik van kruiden in middeleeuwse abdijen. Kruiden waren niet alleen 
belangrijk in de keuken, maar kenden ook andere toepassingen. Abdijen speelden hierin een belangrijke rol. 
Na de lezing workshop met Lies Vandercoilden om met een kruidenbereiding aan de slag gaan.
Lezing gratis, workshop 3 euro, beperkt aantal plaatsen, verplicht inschrijven op 058 53 39 50 of info@
tenduinen.be.
Noot – Activiteiten 2 en 3 vinden plaats binnen De week van de smaak én De Dag van de Wetenschap. 
Daarom zijn NAVIGO en het Abdijmuseum die dag uitzonderlijk open van 10 tot 18 u. én is er gratis toegang 
voor iedereen, ook voor niet-Koksijdenaars.

In het kader van de expo Geloof onder vuur organiseert het Abdijmuseum 
op donderdag 20 november om 19.30 u. een zeer actueel debat in het 
c.c. CasinoKoksijde. Het museumteam nodigde vertegenwoordigers uit van 
verschillende religieuze en ideologische gemeenschappen. Zij zullen dieper 
ingaan op de vraag die het team intrigeerde bij de voorbereiding van de 
tentoonstelling: kunnen we begrijpen welke rol religie in deze conflicten 
speelt of wordt toebedeeld? Kunnen we spreken van religieus geweld, of is 
dit een mythe? Het wordt zeker een interessante én geanimeerde avond. 
Sven Speybrouck tekent present als moderator. Hij leidt het gesprek tussen 
Rik Pinxten, Omar Ba, Edel Maex, Julien Klener en Jürgen Mettepenningen in 
goede banen. Toegang 3 euro.

Het feestcomité van Koksijde-Dorp organiseert op zaterdag 22 en 
zondag 23 november in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde de 
25ste editie van het jaarlijks hobbyfestival en Michelinbeurs. De 
standplaatsen kosten 5 euro voor twee dagen. De hobbybeurs 
is door de jaren heen uitgegroeid tot het trefpunt van een 
50-tal vlijtige vrijetijdsartiesten, die thuis kunstig gemaakte 
werkjes toveren met verf, kralen, stof enz. Zowel schilderwerkjes, 
zelfgemaakte juwelen en geschenkartikelen kunnen er 
bewonderd worden.
Naast de jaarlijkse hobbybeurs is er voor de tweede keer ook 
een ruim aanbod voor verzamelaars van allerhande Michelin-
memorabilia. Gratis toegang op zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.
Info en reservatie (standplaats): feestcomité Koksijde-Dorp, 
0475 25 74 24

De symbolen van 20 godsdiensten.



Fifty-One Club Westkust brengt
Ozark Henry in concert aan huis

Inner Wheel: Winter aan zee

Sinterklaas verwent senioren

Ozark Henry’s laatste album Stay Gold, werd zijn 
meest persoonlijke. Piet Goddaer, zo luidt de echte 
naam van de artiest, ging op zoek naar zijn eigen 
taal, schreef, speelde en producete alles alleen. Hij 
raakt meer dan ooit een universele snaar. In eigen 
land scoorde hij zijn grootste succes met de single 
I’m Your Sacrifice. Het album won platinum. De vonk 
sloeg over naar Italië, waar de single wekenlang 
bovenaan prijkte. Nadien volgde ook de rest 
van Europa. Momenteel zet de veroveringstocht 
zich verder in Engeland, Australië, Amerika en 
Afrika. In zijn liveshows keert Piet terug naar zijn 
roots. Kleine bezetting, veel instrumenten, licht en 
donker, akoestisch en elektronisch. Het podium als 
laboratorium.

Fifty-One Club Westkust maakt deel uit van Fifty-
One International voor gemeenschappelijk sociale 
doelen. Vandaag telt Fifty-One Club Westkust 35 
leden met als missie het steunen van sociale 
projecten. In 2014 werd een bedrag van 20.050 
euro verdeeld aan sociale doelen zoals Duin en 
Polder, Elora, Rozenkrans, Rozenwingerd, de Sleutel, 
Kompani e.a. Daarvoor worden jaarlijks twee 
evenementen gehouden: de zeezeildag in de 
jachthaven van Nieuwpoort en een hoogstaand 

concert. Info: www.51westkust.be.

Vvk 35 euro, add 45 euro. Deuren om 19.30 u. Na 
het concert voor alle concertgangers receptie in 
c.c. CasinoKoksijde. Kaarten: www.51westkust.be / 
dienst Toerisme, 058 51 29 10 / Verriest, Célérier & 
Partners, Leopold II-laan 213/11, 058 51 58 32 / bij 
alle leden van de club

Op zaterdag 29 en zondag 30 november organiseert de damesserviceclub 
Inner Wheel in c.c. CasinoKoksijde. de derde editie van de eindejaarshappening 
Winter aan Zee. De opbrengst van dit evenement gaat naar een goed doel.
Op de sfeerbeurs worden bezoekers verwend met een mozaïek van kunst, 
muziek, culinaire geneugten en allerlei verwennerijtjes. Gratis toegang.
Op zondagmorgen staat van 8.30 tot 10.30 u. een uitgebreid ontbijtbuffet  
op het programma. ‘s Namiddags vindt een optreden plaats. 
Info via diane.computercenter.be of sylvie@dumonprint.be.

De seniorenadviesraad en het seniorenloket verwelkomen 
Sinterklaas en Zwarte Piet op woensdag 3 december om 
14 u. u in de zaal de Brug van het Sociaal Huis. Het feest is 
bedoeld voor alle senioren van Koksijde met of zonder klein- of 
achterkleinkinderen, voor elke vrijwilliger van het Sociaal Huis en 
voor iedereen die graag sociaal contact maakt. Een gezellige 
namiddag voor groot en klein met koffie, gebak, animatie 
en een geschenkje van de Sint. Toegang 2 euro, inschrijven 
is noodzakelijk met vermelding van het aantal volwassenen 
en kinderen tot 7 jaar. Inschrijven bij katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.

Fifty-One Club Westkust presenteert op vrijdag 12 december zijn jaarlijks concert in de O.L V. ter Duinenkerk 
in Koksijde. Dan staat niemand minder dan Ozark Henry op het podium. Als nieuwe Oostduinkerkenaar zal 
dit concert voor hem ongetwijfeld aanvoelen als thuis spelen.

Befaamde gemeentegenoot Ozark Henry concerteert op 
vrijdag 12 december in de O.L.V. ter Duinenkerk.



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

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 8-13 u. 

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 2, 9, 16, 23, 30/11  en zondag 7/12, 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

Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, telkens om 20 uur
Woensdag 3, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 december
Compagnie Cecilia ‘Soldaat-facteur en Rachel’
Info: 5-art i.s.m. c.c. CasinoKoksijde
www.compagnie-cecile.be 

Zat 1 november
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open Museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.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
11 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 

Di 4 november
Koksijde-Dorp, Britse militaire begraafplaats
Rondleiding voor leerlingen van het 6de 
leerjaar door Luc Vanacker

10 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Eucharistieviering
11 u. 
Seniorenfeest SOW
Aperitief met hapjes gevolgd door 
feestmaaltijd
Officiële inhuldiging nieuwe vlas
€25, inschr bij Norbert Boeve, T 058 51 85 49

Woe 5 november
14.30 u.
Federatiequiz
J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

Do 6 november
14 u.
Koksijde-Dorp, Militaire Begraafplaats
Bezoek met gids
Deelname: €3, T 058 51 41 47, Magda Denys

18.30 u.
Koksijde-Dorp, hotelschool Ter Duinen
Gastronomische avond, genodigde:  
N Keersebilck (gewezen directeur van de 
Reo-veiling Roeselare
Heerlijke wijnen en een 4-gangenmenu, all in
Niet leden Davidsfonds: €55
Leden : €50
Leden met programmakaart: €45
Insch voor 1 november via  tel  0474 82 83 
99 (bij voorkeur na 19 uur) en oversch via 
BE 26 7360 0402 2029
www.davidsfonds.be 

Vrij 7 november
11 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Mis voor de overledenen met 
broodjesmaaltijd
Info: J. Jacquemin, T 058 51 62 23
www.vl@s – Vlaamse Actieve senioren - 
Koksijde

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

14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Voorstelling van de meerdaagse reis juni 
2015
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

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 

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 

Luchtdopen of initiatievluchten 
Elk weekend: Wac, Koninklijke West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang:  Info: T 058 31 23 67,  T 0497 30 55 90



Ma 10 november
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘verander de 
klimaatsverandering’ door Nic Balthazar
Leden: €5; niet-leden: €7
Organisatie NEOS Koksijde
Vooraf over te schrijven op Neos Koksijde, 
BE 27-0682 1805 0973

18 u.
Koksijde-Dorp
Sint Maartenstoet - zie tij-dingen blz 37
Info: dienst Toerisme

Di 11 november
10 u.
Koksijde
11-novemberviering
Plechtige kerkelijke dienst in de Sint-
Pieterskerk met bloemenhulde aan 
de gedenkplaat voor de gesneuvelde 
militairen van WO I in de kerk.
Bloemenhulde aan ereperk voor de oud-
strijders
Bloemenhulde aan de Britse militaire 
begraafplaats
Bloemenhulde aan de gedenkzuil voor de 
militaire en burgerlijke slachtoffers van WO I 
en WO II
Defilé en receptie in ’t Oud Schooltje
info: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen,  
J. Van Buggenhoutlaan
Geleide vrouwenwandeling in de 
Noordduinen – Ned en geen hondjes
Info: dienst Toerisme

17 u.    
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert in kader van WO I / The Armed 
Man – A Mass for peace. Karl Jenkins.
Herinneringsconcert in de OLV-ter-
Duinenkerk, i.s.m. Jokobeau, Koor Lamidore 
Torhout, koor Magnificat Ursel en de Kortrijk 
Brass Band. Het geheel staat onder leiding 
van Ward De Ketelaere. 
Info, Beauvarletkoor, hilde.vaniseghem@
telenet.be 

Woe 12 november
12 u
Oostduinkerke, Witte Burg,
Brood en spelen
Aperitief-Breughelbuffet - koffie en taart – 
drankje
Volksspelen met mooie prijzen
Deelname: €20
Org. Vl@s Odk – Vlaamse Actieve senioren
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 20 27

Don 13 november
12.20 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal parking
Vertrek per bus naar Roeselare
Bezoek Pinguin-Mirom en Reo veiling – 
inschr voor 4 november bij jacques.proot@
skynet.be, T 058 51 51 37
Prijs leden Markant/ €50 all-in – niet-leden: 
€60 all-in
Sabine.matten@telenet.be 

Vrij 14 november
19 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer om 21 u met good times 
temple
Iets drinken en praten vanaf 19u.
… aankomend podiumtalent ontdekken 
vanaf 21 uur
promotie@hetbedrijf.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nederlandstalige pop, disco en 
technoballades
Koen De Graeve en de Post
Info Koksijde, www.casinokoksijde.be 

Zat 15 november
9-16 u.
Oostduinkerke, Oostvoorduinen (ingang 
naast het kerkhof A. Geryllaan
Dag van de natuur
Info: duinenhuis@koksijde.be, 
www.duinenhuis.koksijde.be 

10-12 & 14-18 u.
Koksijde, Noordduinen, Helvetiastraat 47
Opendeur volledig vernieuwde 
Kledingbank Camino
caminovzw@hotmail.com 

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’ 
(gids inbegrepen in toegangsticket) 
(Ned)
info@navigomuseum.be 

20 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
128
De Muur der Vermisten
Theatermonoloog Bert Popelier over WO I
Toegang: 10 euro (vvk); 15 euro (aan de 
kassa)
Vermeylenfonds/UPV-Westkust, 
Info Maurits De Picker T 058 51 98 65
depicker.maurits@skynet.be

Zon 16 november
9-16 u.
Koksijde, leefschool de Letterzee, 
A. Fastenaekelslaan 24
Kinderrommelmarkt
Inschr via letterzeekinderrommelmarkt@
outlook.be 

Oostduinkerke
10 u. 
Misviering in de Sint-Niklaaskerk
10.45 u.
Zegening van paarden en hun ruiters, van 
honden en hun baasjes
11.15 u.
Sint-Hubertusoptocht aangevoerd door de 
jachthoornblazers te paard uit Lembeek
12.15 u.
Sint-Hubertusrit langs strand en duinen
13.30 u.
Sint-Hubertus drink en eetfestijn in 
maneger Ter Duinen
Info: westhoekruiters, M. Bouckenooghe, 
J. Van Looylaan 53, Koksijde

10-12 & 14-18 u.
Koksijde, Noordduinen, Helvetiastraat 47
Opendeur volledig vernieuwde 
kledingsbank Camino
caminovzw@hotmail.com 

10.30 u.
Koksijde, filmzaal Abijmuseum
Lezing ‘zwervende eremieten rond 11 u 
met nadruk op Ligerius van Koksijde
Deelname: leden €5, niet-leden: €6
Info: Daniël Degryse – 058 52 18 14, 
daniel2.degryser@skynet.be 

Din 18 november
10-13 u.
Sint-Idesbald, ’t Krekelhof
Jaarlijkse appelpers en –smuldag
info@museumkrekelhof.be 

Woe 19 november
Bezoek met ‘da’s TOF’ aan het Red Star 
Line Museum te Antwerpen
Info en inschr. J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde, www.vlas.Koksijde.be 

Don 20 november
7.40 u.
Koksijde, station
Bedrijfsbezoek te Brugge met bezoek aan 
gerechtsgebouw, lunch in brasserie en 
bezoek aan Concertgebouw
Leden : €33; niet-leden: €38
Vooraf inschr Neos Koksijde, 
BE 27-0682 1805 0973

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Seniorenfeest
Sociaal Huis Koksijde

14.30 u.
Koksijde, zaal De Brug, Ter Duinenlaan 32
Lezing ‘Op cruise met scientology’, 
spreker Olivier Faelens
Toegang €3 leden Vermeylenfonds en 
€4 voor niet-leden
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be 
Org. Vermeylenfonds i.s.m. UPV-Westkust

Vrij 21 november
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Werelddag van de Visserij
Info: Navigo

19-22.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Cursus AED Rode Kruis - gratis
Info: Anneke De Saeger, verantwoordelijke 
vorming, andesaeger@telenet.be 

Zat 22 november
10-18 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Hobbyfestival en Michelinbeurs
zie tij-dingen blz 39

Koksijde
Internationale Vlaamse duinencross
zie tij-dingen blz 29
Info: Jan Deramoudt



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

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater als een wielerwedstrijd – 
Flandrien Action Zoo Humain
www.actionzoohumain.be 

20.30 u.
Oostduinkerke, Het bedrijf
Hans Van Cauwenberghe-Brodeck, theater
Info Koksijde: T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

Zon 23 november
10-18 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Hobbyfestival en Michelinbeurs
zie tij-dingen blz 39

11 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Occello, aperitiefconcert
Info koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
en Oostduinkerke, NAVIGO, Nationaal 
Visserijmuseum
Dag van de Wetenschap
musea@koksijde.be 

Don 27 november
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, T
er Duinenlaan
Breinamiddag
Annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

17-20 u.
Koksijde-Dorp ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling Rode Kruis
Info: peter.lasat@hotmail.com

Vrij 28 november
20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Lezing ‘Vlaamse Identiteit in een 
globaliserende wereld’ door Prof dr 
Etienne Vermeersch, ere-vice rector UGent
Gevolgd door debat
ledenVVB Bachten de Kupe €5, 
niet-leden: €7
org VVB Bachten de Kupe T 0477 35 36 12, 
gaby.vandromme@telenet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Melodieuze en onstuimige jazz
Augusto pirodda quartet
www.augustopirodda.com, 
www.jazzlabseries.be 

Zat 29 november
14 u.
Koksijde-Bad, strand centrum
Sinterklaasfeest
Sinterklaas en zwarte pieten met optocht 
door de Zeelaan tot aan Poort en dan 
terug tot aan gemeentehuis
zie tij-dingen blz 38
Info: dienst Toerisme

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Innerwheel - Winter aan Zee
zie tij-dingen blz 40

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Bezoekerscentrum, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Ezels en pony’s 
in de Doornpanne’ (ned)
bezoekerscentrum@iwva.be 

19 u.
Vertrek Casinoplein
Schouwburg Kortrijk
Een spel gebaseerd op ontspannen 
naaktheid – more than naked
Doris Uhlich (AT)
www.dorisuhlich.at 

Zon 30 november
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Innerwheel - Winter aan Zee 
Zie tij-dingen blz 40 

Zat 6 december
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

TENTOONSTELLINGEN

20/09/2014 – 04/01/2015
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling Dieren onder dak
Info: Bezoekerscentrum , T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be  www.iwva.be  

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
Tentoonstelling ‘Schrijfsels achter de 
frontlinie’
Info: bibliotheek Koksijde

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

8/11 – 19/04
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling ‘Onder dak’
Rika.driessens@iwva.be

November – december
Kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Annie Vanlerberghe, 
Dudzele Brugge, keramiek en brons
lievino@lievino.be 



KBC presenteert:

Vlaamse Duinencross 
Koksijde
Zaterdag 22 november 2014

UURROOSTER

 9u00 Nieuwelingen
10u00 Juniores UCI 
11u10 U23 UCI
13u30 Wereldbeker UCI Dames
15u00  Wereldbeker UCI 
 Elite Heren
 VLAAMSE DUINENCROSS

TOEGANG 

Toegang: 15 euro
Voorverkoop: 13 euro
Kinderen tot 12 jaar gratis
Inwoners en 
2de verblijvers: 8 euro

INLICHTINGEN
www.veloclubkoksijde.be

VOORVERKOOPPUNTEN
Toerismekantoren Koksijde
Sportdienst Koksijde


