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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

Merci Koksijde voor dit supertof
projectje!!
Samen met
nog veel leuke werkjes van
verschillende
mensen !
#strandkabientje #fun #foodart
#cabinart #cabinart2015
#sintidesbald #tbaaltje #koksijde
#beachlife

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Foto cover: Eric Delanghe
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
2015) 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 2015”
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03.49 en 16.13
04.43 en 17.11
05.43 en 18.14
06.47 en 19.21
07.55 en 20.36
09.09 en 21.50
10.13 en 22.45
11.02 en 23.27
11.41
00.04 en 12.15
00.37 en 12.47
01.07 en 13.16
01.34 en 13.45
02.03 en 14.17
02.35 en 14.52
03.11 en 15.32
03.51 en 16.17
04.39 en 17.12
05.42 en 18.29
07.09 en 19.51
08.23 en 21.00
09.27 en 22.01
10.23 en 22.55
11.14 en 23.43
12.02
00.29 en 12.47
01.14 en 13.33
01.59 en 14.19
02.45 en 15.06
03.32 en 15.55

10.38 en 23.03
11.28 en 23.54
12.25
00.53 en 13.28
01.57 en 14.36
03.11 en 15.56
04.38 en 17.04
05.33 en 17.52
06.14 en 18.30
06.48 en 19.02
07.16 en 19.30
07.43 en 19.59
08.14 en 20.31
08.48 en 21.06
09.25 en 21.44
10.04 en 22.24
10.47 en 23.10
11.41
00.10 en 12.49
01.19 en 13.58
02.26 en 15.04
03.35 en 16.15
04.49 en 17.21
05.50 en 18.15
06.39 en 19.02
07.24 en 19.47
08.08 en 20.30
08.52 en 21.14
09.36 en 21.57
10.21 en 22.41

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden november

Dokters
Nieuwe regeling
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 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

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

11

K-ambassadeurs
Ze blijven gids of zijn het geworden,
maar ze opereren nu onder een
nieuwe hoogwaardige naam:
K-ambassadeurs. Na het volgen
van een kwalitatief opleidingstraject
zijn ze nu met negentig. Op
21 september kregen ze hun
diploma, K-pin en K-badge.

7
Koksijde helpt Galibi
De stedenband met de
indianengemeenschap
Galibi in Suriname bloeit. Een
Koksijdse delegatie verbleef er
in september op werkbezoek. De
Westhoekacademie nam er deel
aan een tentoonstelling en een
met Koksijdse steun gerenoveerde
kleuterklas werd plechtig geopend.

14-15
In memoriam: Ward Leys
Op 93-jarige leeftijd overleed begin
oktober Eduard Leys, pionier van de
gemeentelijke groendienst. Ward,
gedreven als hij was in zijn doen en
laten, wijdde zijn beroepsleven aan
de nationale uitstraling van Koksijde
als Vlaamse bloemenbadplaats bij
uitstek. Een in memoriam…

En verder:
Bestuur
Vluchtelingen en veiligheid

4

Cultuur
Beeldhouwer Piet Florizoone
overleden

6

Slagerij Dierendonck: prijs en boek 11
Groot Seniorenfeest

21
Halloween
Met de herfstvakantie is Sint-Idesbald
de plaats van afspraak voor al wie
van Halloween houdt. Het zal er
niet ontbreken aan pompoenen,
spatten en spoken. Ook op andere
plaatsen wordt Halloween duchtig
gevierd. Alle info in de bijzondere
programmabladzijde.

Middenkatern
Folder boek Leven en dood in Koksijde
en Veurne-Ambacht tijdens WO I
Sport
Jeugd

23-25
26

Proficiat aan onze jubilarissen 28-30
De voorbije maand
in woord en beeld

27

13

Burgerlijke stand
Podium en evenementen

31-33
34
35-40

Informatievergadering asielzoekers

Veiligheid blijkt topprioriteit
Toen vanaf half september bekend geraakte dat Fedasil (federaal agentschap voor opvang van
asielzoekers), eerst 1.000 personen wilde opvangen in de gebouwen van het vroegere Centrum voor
Militaire Vorming (CMV) op de luchtmachtbasis, later verminderd tot 500 en 400, rees ongenoegen bij
het gemeentebestuur en bezorgdheid bij de buurtbewoners. Uiteindelijk werd het contingent tot 300
afgeslankt. Om antwoord te geven op de vele vragen organiseerde de gemeente op 8 oktober over de
kwestie een informatievergadering, bijgewoond door zowat 450 belangstellenden.
Van inwoners en tweede residenten ontving de
gemeentelijke dienst Communicatie een 500-tal
vragen die in thema’s verdeeld werden: veiligheid,
gezondheid, onderwijs, toerisme, integratie,
vrijwilligers. Het panel op de infobijeenkomst
bestond uit burgemeester Marc Vanden Bussche,
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, schepen
Lander Van Hove van Onderwijs, korpschef Nicholas
Paelinck van de PZ Westkust, voorzitter Greta Delie,
secretaris Pascale Feys en Anke Inghelbrecht
van het Sociaal Huis, lt.-kol. Evert Cuppens van
de luchtmachtbasis, directeur Operationele
Zaken Michaël Kegels en regiodirecteur Evert-Jan
Witteveen van Fedasil en directeur a.i. Sofie Desseyn
van het opvangcentrum Koksijde. Moderator Ilse
Chamon van de dienst Communicatie loodste
vragen en antwoorden in goede banen.
Veiligheid topprioriteit
Veiligheid bleek de grootste bekommernis.
Volgende maatregelen worden genomen.
- Om evidente redenen wordt het operationele
gedeelte van de basis gescheiden van het
opvangkamp. Voor de asielzoekers is de
Vandammestraat 100A de enige toegangsweg
tot de basis. De omheining aan de Noordduinen
wordt tot 2 meter opgetrokken.
- Wapens en munitie werden uit de betrokken zone
verwijderd.
- Diepgaande screening van de asielzoekers in
Brussel.
- Ze moeten een badge met foto en naam dragen.
Kamers worden geregeld gecontroleerd. Ze
mogen het opvangcentrum niet verlaten tussen
22 en 08 u.
- De eerste drie maanden zijn er permanent twee
bewakingsagenten van Securitas op het domein
aanwezig.
- Er is permanente bewaking met versterking
van het wachtpersoneel, de patrouilles worden
opgedreven.

Het panel dat op de informatievergadering van
8 oktober antwoord gaf op vele vragen van de
inwoners.

- Een verbindingsofficier en een wijkagent zullen
geregeld in de centra aanwezig zijn. Cavalerie zal
de duinen controleren.
- Er worden vier extra VIP-agenten (Very Irritating
Police) voor permanente controle aangeworven.
- De controles (bv. op bussen) die er nu al zijn aan
de grens B/F worden uitgebreid tot in Koksijde om
te vermijden dat er een handel ontstaat tussen
het opvangkamp hier en de twee kampen over
de grens.
Andere aspecten
Op de infovergadering werden ook veel vragen
gesteld over gezondheid, onderwijs, toerisme,
integratie, vrijwilligers. Het is onmogelijk om alle
vragen en antwoorden in Tij-dingen te behandelen.
Daarom verwijzen we de lezer graag naar de site
www.koksijde.be/noodopvang.
Groot hart
Burgemeester Marc Vanden Bussche twijfelde
niet aan de positieve instelling van zijn inwoners:
“De beslissing werd zonder onze inbreng door
de federale overheid genomen. Dat was slikken.
Maar we nemen onze verantwoordelijkheid op. Alle
niveaus in onze organisatie zijn hiermee bezig. Met
professionalisme en een warm hart benaderen
we deze problematiek. De vele vragen bewijzen
de bezorgdheid van de inwoners. We kunnen hen
geruststellen, we hebben we alles onder controle.
Ik wil ook de vele mensen die zich aanbieden als
vrijwilliger bedanken. Koksijde heeft duidelijk een
groot hart”.
Infokanalen - www.koksijde.be/noodopvang +
inschrijven op digitale nieuwsbrief / info@koksijde.be /
www.fedasil.be > opvangcentrum Koksijde /
Facebook: www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke /
Twitter: www.twitter.com/gem_Koksijde /
T opvangcentrum 058 52.36.15

De burgemeester aan het woord
Met november op de kalender draait het verenigingsleven na de grote vakantie weer op volle toeren. Dat
geldt ook op bestuurlijk vlak. De federale overheid vroeg immers ook van onze gemeente een bijzondere
bijdrage in de humanitaire zorg voor vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Politici, gemeentelijke diensten,
OCMW en Politiezone Westkust hebben daar veel energie in gepompt.

T-d: “In oktober werd ook onze gemeente met het
internationale probleem van de vluchtelingen
geconfronteerd..?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De
laatste tijd is er veel te doen geweest over het
opvangcentrum voor asielzoekers in de oude
gebouwen van het Centrum voor Militaire Vorming op
de luchtmachtbasis. Het is zeker geen cadeau voor
onze gemeente, maar we zetten ons beste beentje
voor om alles in goede banen te leiden. Na de
constructieve infovergadering op 8 oktober werden
alle vragen en antwoorden opgelijst. Wie dat wil kan
alles digitaal lezen op www.koksijde.be/noodopvang.
Op deze pagina verschijnen ook alle nieuwsjes en
men kan er zich ook abonneren op de nieuwsbrief.
Vragen stellen kan ook nog steeds.” (Nvdr: zie blz. 4)
T-d: “Wat zijn de prioriteiten inzake deze opvang?”
Burgemeester: “Onze belangrijkste zorg blijft de
veiligheid. We voorzien talrijke maatregelen om
de veiligheid te garanderen. We hebben zoveel
energie gestopt in de daling met 40% van de
criminaliteitscijfers. We doen er thans alles aan om
ook het subjectieve onveiligheidsgevoel dat nu is
ontstaan weg te nemen. Het blijft niet bij woorden,
we doen er echt iets aan. Er worden extra mensen
en middelen voor ingezet want veiligheid blijft een
speerpunt in ons beleid.”
T-d: “We vernemen bij het ter perse gaan dat u
burgemeester Patrick De Klerck van Blankenberge
opgevolgd hebt als voorzitter van het Overleg
Kustburgemeesters. Wat houdt dat in?”
Burgemeester: “Het Overleg Kustburgemeesters is het
overlegplatform bij uitstek voor lokale en kustbrede
thema’s. Alle tien kustgemeenten nemen eraan deel
en worden door hun respectievelijke burgemeester
vertegenwoordigd. Het overleg vindt driemaandelijks
plaats. Ik heb de voorzittersfakkel inderdaad
overgenomen van mijn collega Patrick De Klerck,
voor de komende twee jaar. Daarnaast is er ook
nog Beleidsoverleg Kust waar de kustburgemeesters
specifieke toeristisch-recreatieve thema’s behandelen
om de Kust als globale regio te optimaliseren en te
promoten.”
T-d: “De voorstelling van uw boek Leven en dood in
Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I valt op
Sint-Maartensavond 10 november?”
Burgemeester: “Ja, maar daar heeft Sint-Maarten
niet echt iets mee te maken… Wel uiteraard de
Wapenstilstand daags nadien, thans 97 jaar geleden,

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Mijn boek over de
Eerste Wereldoorlog in Koksijde en Veurne-Ambacht zit vol
prangende, verrassende verhalen en ook wel eens leuke
anekdotes!”

een uitgelezen moment om zo’n werk voor te stellen.
Ik ben blij dat we zover zijn. Het leek misschien af
en toe wel een olifantendracht, maar met z’n 600
bladzijden mag het resultaat er zeker zijn. Ik hoop dat
de Koksijdenaar erdoor geboeid zal zijn, het zit dan
ook vol prangende, verrassende verhalen en ook wel
eens leuke anekdotes. Het boek is ook rijk geïllustreerd
met 200 foto’s. Iedereen is welkom op de voorstelling
op dinsdag 10 november om 19 u. in
c.c. CasinoKoksijde.” (Nvdr: zie middenkatern)
T-d: “November, dat betekent Halloween en
cyclo-cross?”
Burgemeester: “Halloween biedt eind oktober en
in de herfstvakantie zeker een mooi en uitgebreid
programma. Graag aan al onze lezers nog een
warme oproep voor de Vlaamse Duinencross,
voor de eerste keer op zondag! Opnieuw een
wereldbekermanche, we mogen best trots zijn want
het blijft een toonaangevende wedstrijd in onze
duinen. Inwoners en houders van een K-pas kunnen
bovendien aan een heel goedkoop tarief tickets
in voorverkoop bestellen. We kijken ook stilaan uit
naar het Belgisch Kampioenschap Cyclo-cross in
het laatste weekend van de kerstvakantie 2018. Om
af te ronden: we maakten ook een mooie deal met
Plopsaland waardoor onze inwoners aan goedkoop
tarief het park op 21 en 22 november kunnen
bezoeken.” (Nvdr: zie bl. 23, 25, 27 en 40)

Beeldhouwer Pieter Florizoone overleden
Op 77-jarige leeftijd overleed op 28 september in het ziekenhuis in Veurne beeldhouwer Pieter Florizoone
uit Oostduinkerke na een moedig gedragen ziekte. Diverse beelden op het openbaar domein van onze
gemeente zullen in de toekomst blijvend getuigen van zijn groot artistiek talent.
Pieter Florizoone was een echte Oostduinkerkenaar die op 5
december 1937 in het dorp het levenslicht zag als zoon van
Alberic en Agnes Couvreur. Vader Alberic was voorzitter en
afgevaardigd beheerd van de NV Mekanieke Steenbakkerij
Nieuwpoort en Omgeving, en burgemeester van Oostduinkerke
van februari 1939 tot eind juli 1942, en van oktober 1946 tot
eind december 1952.
Als jongeman studeerde Pieter aan het Sint-Lucasinstituut
van Gent en Doornik en aan het Hoger Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Hij was ook ongeveer een jaar
medewerker en leerling van de Tsjechische kunstenaar Josef
Arnost Gause (°Split 1910 †Ontario 1989) die huwde met zijn
zus Olga.
Geïnspireerd door mens en dier maakte Pieter bronzen beelden
in een eigen gecreëerde en herkenbare stijl. Hij hield van ritme
en dynamiek en groef naar de betekenis van alledaagse
gebaren en ontmoetingen. Ze zijn ontworpen in verloren was
en meteen in brons gestold.
Verscheidene beelden van Pieter Florizoone sieren het
straatbeeld in onze gemeente, zo o.m. Dansende meisjes aan
het Erfgoedhuis in Oostduinkerke, Orkest op het Casinoplein in
Koksijde-Bad, Rare vogel in de beeldentuin van de Keunekapel
en weldra ook Boekenzot in of bij de bibliotheek.
Piet Florizoone was gehuwd met de uit Brussel afkomstige
beeldhouwster Margrit Van Nuffel. Hun kunstgalerij met eigen
werk ligt in de Dorpstraat in Oostduinkerke-Dorp.
Pieters uitvaart vond plaats op vrijdag 2 oktober. Aan zijn
echtgenote en zijn kinderen biedt het gemeentebestuur zijn
oprechte gevoelens van medeleven aan.

Orkest, het prachtige werk van Piet
Florizoone op het Casinoplein.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
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Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat over twee maanden zijn 21ste 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 2016
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.
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De grote familiefoto van de 90 gebrevetteerde K-ambassadeurs of gidsen

Diploma voor negentig
gidsen of K-ambassadeurs
Ze blijven gids of zijn het geworden, maar ze opereren nu onder een nieuwe hoogwaardige naam:
K-ambassadeurs. Met negentig zijn ze thans na het volgen van een kwalitatief opleidingstraject in het
voorjaar i.s.m. de VVV, Syntra Westgroep en Escala. Op 21 september reikte burgemeester Marc Vanden
Bussche hen het diploma, K-pin en K-badge uit.
Het gemeentebestuur besliste begin 2015 om
een nieuw gidsentraject op een gecoördineerde
en uniforme wijze aan te pakken. Afdelingshoofd
Vrije Tijd Ann-Sofie Beun verduidelijkte op de
proclamatie de drie doelstellingen: investeren in
de competentieontwikkeling van de gidsen, een
waarderingstraject aanbieden voor wie zich al
jaar en dag inzet voor de gemeente en inspelen
op een nieuwe dynamiek (aantrekken van nieuw
bloed). Het traject K-ambassadeur was dan ook een
zeer uitdagend en ambitieus project dat positief
geëvalueerd kan worden.
Sterk engagement
Burgemeester Marc Vanden Bussche beklemtoonde
dat “gidsen” een permanente inspanning vraagt:
bijstuderen, research en vorsing verrichten, nieuwe
dingen ontdekken en delen met anderen, zich achter
de gemeente scharen met affectie en loyauteit…, het
zijn slechts enkele attitudes die men van een gids
mag verwachten. Regelmatig engagement is de ziel
van de gidsenwerking. “De gemeente is u allen dan
ook heel dankbaar omdat u bereid bent om elke dag
te helpen meebouwen aan het toeristisch imago van
onze gemeente. Immers, als eerste aanspreekpunt
laat u bij bezoekers een belangrijke indruk na. En
hoe men het draait of keert, de eerste indruk is vaak
bepalend of men nog weerkomt of niet”, aldus de
burgemeester.
De K-ambassadeurs
Lucie Allaerts (Oostende), Alain Baert, André Baert
(Oostende), Rudy Balcaen, Filip Berquet (Adinkerke),
Annie Borgers (De Panne), Hilde Busschaert,

Christiane Buyl, Christian Buyssens, Greta Cambier,
Micheline Carnewal, Roland Cauwelier (Veurne),
Marc Coppens, Josée Coussement, Catherine
D’Adesky, Luc David (Nieuwpoort), Muriel De Gyns,
Jettie De Jonghe, Luc De Prycker (Veurne), Joris De
Snoeck, Jan De Vits, Régine De Vlamynck, Myrian
Debruyne (Veurne), Viviane Debruyne, Huguette
Deck, Eddy Defever (Nieuwpoort), Christa Defour (De
Panne), Daniel Degryse, Leen Delie, Johan Depotter,
Marie-Monique Descrevel, Lieve Desloovere, Myriam
Dewulf (Pervijze), Johan Dhaenens (De Panne), Linda
D’Hondt (Oostende), Hedwig Donceel, Jan Druwé,
Ludwig Flament, Roland Gille (Ieper), Antonia Haan,
Marie-Anne Janssens, Dominique Jaumotte, Ingrid
Jonckheere, Christine Joye, Annie Lebon, Francine
Lefevre, Marc Loy (Oostende), Annemie Luca, Alain
Maes (Nieuwpoort), Anne-Marie Maes, Nicole
Moortgat, Marc Mortier, Freddy Neysens, Marcel
Neyt, Geert Nollet, Filip Nuyttens, Yvo Peeters, Michel
Piérart, Malika Poitier (Nieuwpoort), Christine Priem
(Nieuwpoort), Guido Rappé (Ursel), Magdalena
Roymans (Leuven), Marianne Sammison, Edgard Siau,
Paul Soete, Joris Surmont (Vlissegem), Luk Tavernier,
M-Evelyne Teket (Middelkerke), Arnold Torsy, Lieve
Van De Voorde, Hugo Van Leeckwyck, Ann Van Loo
(Poperinge), Guido Van Volsom, Luc Vandamme,
Stefaan Vandenbroucke, Luc Vandenbussche,
Lutgarde Vandendriessche, An Vandermeersch,
Guido Vandorpe, Guy Vanhaverbeke (Melle), Pierre
Vanhecke, José Vanhoutte, Karine Vanhove, Eugène
Vanlerberghe (Diksmuide), Patricia Veris (Oostende),
Yvette Vermote, Dirk Verstraete (Oostende), Johan
Verweirder (Westende), Ariane Vyvey, Myriam
Zelderloo.

Van centsprent tot graphic novel
Dirk Vanclooster, directeur van het Abdijmuseum ten Duinen, houdt op dinsdag 17 november om 19.30
u. in de boekafdeling van de bibliotheek een boeiende causerie over de geschiedenis van het beeld- of
stripverhaal. Gratis toegang. Als co-samensteller van de tentoonstelling Abdijen en strips, verhalen in beeld
en als stripfan is Dirk Vanclooster een expert in deze materie.
Vroeger vaak als niet literair afgedaan en dus ongeschikt voor bibliotheken, hebben strips en de steeds
populairdere graphic novel een vaste plek in de bib gekregen. Zo beschikt onze bib over een gevarieerd
aanbod, van jeugdstrips tot parels van beeldromans.
Met de luisteraars gaat Dirk Vanclooster op zoek naar de oorsprong van de graphic novel en onderneemt
hij een kleurrijke reis doorheen de negentiende en de twintigste eeuw, met tal van referenties naar vergeten
tijdschriften, uitgeverijen, vergeten en minder bekende tekenaars. Hoe is het fenomeen van de graphic novel
tot stand gekomen? Is er een onderscheid tussen het klassieke stripverhaal en de graphic novel?

Kom voorlezen in de bib
Tijdens de Voorleesweek (van 21 tot 29 november) staan de voorleesboeken in
de bib uiteraard in de kijker.
Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk in de ontwikkeling van het
kind: ze leren zich concentreren, ontdekken nieuwe woorden en hun fantasie
wordt gestimuleerd. Voorlezen moet, al kunnen ze zelf al goed lezen! Kom dus
voorlezen in de bib en waag je aan het knotsgekke (prenten)boek zonder
tekeningen (succes gegarandeerd!, probeer eens Een kat, een hond, een meisje
met een rood kapje, eieren die ontploffen en de kleerkast van grootmoeder
uit of probeer je lach maar in te houden als je Kloek kuiken voorleest. De
bibliotheekmedewerkers helpen je kiezen.

“Wie vraag ik de oren van het hoofd?”
Na de bib-medewerkers het ei uit het gat te hebben gevraagd, kan
je hen nu de oren van het hoofd vragen. Het campagnebeeld is een
hond met lange oren, inmiddels al opgedoken in ons straatbeeld.
Plan je een reis? Krijg je binnenkort een kindje? Wil je een huisdier
aanschaffen? Zit je met zoveel andere vragen? Het bib-team luistert
en gaat mee op zoek naar de antwoorden. Omdat elke vraag
anders is, wordt maatwerk geleverd. Antwoorden worden niet altijd
in de collectie gevonden, maar ook een betrouwbare website of de
contactgegevens van een gespecialiseerde instantie kunnen een
oplossing zijn. Vindt de bib niet meteen het antwoord, dan wordt
achter de schermen voortgezocht. Ook van thuis uit kan je bij de bib
terecht met je vraag via de “Stel je vraag aan de Bib”-knop op de
portaalsite http://koksijde.bibliotheek.be.

Maandexpo: armoede en welvaart
De bibliotheek neemt in november het maandthema armoede en welvaart onder de loep. Het tegengaan
van armoede was in 2000 een van de millenniumdoestellingen, ondertekend door 189 landen. Eind dit jaar
loopt de termijn van de M-doelstellingen af. Er is de voorbije vijftien jaar veel vooruitgang geboekt, maar
permanente bestrijding van armoede blijft nodig.
In de maandelijkse bib-expo komen visies, getuigenissen en verhalen over armoede en welvaart aan bod.
Bahram Sadeghi schreef enkele jaren terug het boek Waarom bent u zo arm? waarin burgers van Sierra
Leone, in 2008 nog het armste land ter wereld, getuigen over de oorzaken van hun armoede.
Ook bij ons is er armoede. Socioloog Geert Schuermans schetst in zijn boek Een jaar in de wereld van
de ongelijkheid een beeld van de huidige ongelijkheid en solidariteit in Vlaanderen. De bekende broers
Dardenne kaarten het thema armoede dikwijls aan in hun films, o.m. in L’enfant en Rosetta.

Ontdek de bib
met je vereniging

Cursussen in de bib

Verenigingen of organisaties die in groep de bib
willen leren kennen, kunnen dit doen via een
eenvoudige aanvraag. Aan de hand van een
rondleiding maakt men gemakkelijk kennis met
het aanbod en de dienstverlening van de bib.
Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de wensen van de groep. Interesse? Ga naar
het e-loket op www.bibliotheek.koksijde.be en vul
het aanvraagformulier in.

Sluitingsdagen
De bib is gesloten op maandag 2 november
(Allerzielen) en op woensdag 11 november
(Wapenstilstand WO I).

Cursus Samsung tablet - Donderdag 3 december
van 9 tot 16.30 u. Prijs 10 euro (broodjeslunch
inbegrepen).
Workshop Tips en trucs in Word - Donderdag 10
december van 13.30 tot 16 u. Er wordt geoefend op
de computers van de bib. Prijs 5 euro
Workshop Sjablonen in MS Office Word - Maandag
14 december van 13.30 tot 16 u. Voorkennis:
basiskennis van Word. Er wordt geoefend op de
computers van de bib. Prijs 5 euro.
Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven
vanaf dinsdag 10 november aan de balie. U moet
lid zijn van de bib. Breng uw identiteitskaart mee. U
betaalt via de betaalautomaat (die geen biljetten
hoger dan 10 euro aanvaardt).
Meer info over de (toekomstige) cursussen van de
bib op www.bibliotheek.koksijde.be.

Bijdrage aan Halloween
De gemeentelijke bibliotheek en het natuureducatief centrum Duinenhuis
organiseren op woensdag 4 en donderdag 5 november in het kader van het
Halloween-programma de activiteit “Wolf-sporen in bib en duin, van Roodkapje
tot het brandende sap van Zeewolfsmelk”. Meer info, zie bl. 27.

De paardenvisserij in tijdschrift Volkskunde
Het gezaghebbend Vlaams-Nederlands tijdschrift Volkskunde,
tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, opgericht
in 1888 en aan zijn 116de jaargang toe, publiceert in zijn
tweede nummer van 2015 een bijdrage van gemeentelijk
communicatieambtenaar Jan Huyghe over de garnaalvisserij te
paard in Oostduinkerke.
In zijn 18 bladzijden tellend artikel Een dynamische traditie:
de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke brengt Jan
Huyghe een synthese van de geschiedenis en de evolutie van
de paardenvisserij in het kader van de mondiale erkenning
door UNESCO (december 2013) van het erfgoedelement als
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Gebaseerd
op de beschikbare bronnen behandelt de auteur diverse
aspecten zoals o.m. de evolutie van types paarden en netten, de
heropleving vanaf 1950, de betrokkenheid van de gemeenschap,
de recente safeguarding dankzij de tweejarige opleiding en de
openstelling van het ambt voor vrouwen.
Van dit artikel, geïllustreerd met enkele foto’s, heeft de gemeente
een 60-tal overdrukken in voorraad (met kleurenfoto op de kaft),
die aan 4 euro/ex. te koop zijn in de museumshops van het
Abdijmuseum ten Duinen in Koksijde en van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum in Oostduinkerke.
De gemeentelijke bibliotheek heeft een abonnement op
Volkskunde zodat het artikel ook daar te lezen is.

OLV ter Duinenkoor zingt concert
uit de oude Vlaamse liederenschat
Het Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkoor brengt op dinsdag
3 november om 15 u. (deuren om 14.30 u.) in c.c.
CasinoKoksijde een concert met oude Nederlandstalige
liederen. Onder leiding van hun dirigent Jan Vermeire
zingt het koor een dertigtal liederen uit onze rijke Vlaamse
liederenschat. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te
zingen.
Wellicht kent u ze nog, Komt vrienden in de ronde, Des
winters als het regent, Daar kwam een boer uit Zwitserland,
Klokke Roeland, Vier weverkens, enz., liedjes die vroeger
vaak gezongen werden op school, in de jeugdbeweging en vandaag nog steeds op studentencantussen.
Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop, 6 euro aan de deur, liedjesboek met de teksten inbegrepen, te
bekomen via johan.meersdom@skynet.be of 0486 12 68 59.

Brigitte Balfoort vertelt over het Belgisch koningshuis
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis presenteert op vrijdag 4 december
van 14 tot 17 u. in zaal Kerkepanne in Sint-Idesbald een vertelnamiddag “Achter de
met de steun van
schermen van het Belgisch koningshuis” door Brigitte Balfoort
(royalty-watcher, journaliste, medewerkster aan het VTMprogramma Royalty en schrijfster voor het blad Royals).
Relaties, geld, macht, glamour en glitter, opvoeding van de koningskinderen, het oog
voor vrouwelijk schoon van onze voormalige vorsten en prinsen, hun maîtresses vanaf
het ontstaan van ons vorstendom tot nu…, het komt allemaal aan bod. Op het eind van
de voordracht mogelijkheid om vragen te stellen. Bij een kop koffie en een stuk taart zal
beslist nog heel wat nagepraat worden! Toegang 2 euro, koffie en taart inbegrepen.
Inschrijven bij projectcoördinator Samen Zorgen katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 19.

Herdenking Wapenstilstand
Plechtigheden ter herdenking van de Wapenstilstand op
woensdag 11 november:
- 10 u., Sint-Pieterskerk, plechtige kerkdienst voor de
gesneuvelden uit beide wereldoorlogen, gevolgd door
bloemenhulde op de militaire begraafplaatsen en aan
het monument van de gesneuvelden in Koksijde-Dorp
(Hegerplein).
- 11.30 u., defilé op het Pietersplein in Koksijde-Dorp en
receptie in feestzaal ‘t Oud-Schooltje
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In Trefpunt op Focus:

Renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool Koksijde
De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden
op woensdag 18 november na het nieuws van 18 u. De kijkers zitten samen
op de schoolbanken met de leerlingen van de gemeentelijke basisschool
Koksijde. Zij krijgen tijdelijk les in home Mathilde Schroyens omdat hun
klaslokalen volledig gerenoveerd worden. Elke aflevering kan nadien ook
(her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Toerismeprijs voor en boek
over Slagerij Dierendonck
Zaakvoerder Hendrik Dierendonck van slagerij Dierendonck/restaurant Carcasse in Sint-Idesbald is laureaat
van de 6de driejaarlijkse toerismeprijs, categorie “Beste toeristische ondernemer Kust”. Het provinciebedrijf
Westtoer reikte de prijs (en nog vijf andere) op 29 september uit in Ieper. Drie weken later, op maandag
19 oktober, stelde Slagerij Dierendonck het degelijk gerijpt The Butcher’s Book voor.
Voor de zesde editie van de Westtoer
toerismeprijzen werden niet minder dan 72
kandidaturen ingezonden, een nooit gezien
aantal. Een deskundige jury selecteerde
uiteindelijk 23 waardevolle genomineerden en zes
verdienstelijke winnaars.
Ambacht, terroir, passie
In de categorie “Beste toeristische
ondernemer Kust” ging de prijs dus naar onze
gemeentegenoot Hendrik Dierendonck. Het
juryverslag vermeldde volgende appreciatie over
de succesvolle ondernemer: “Slagerij Dierendonck
heeft faam gemaakt met het eigen gekweekt
West-Vlaams Rood. Voor Hendrik Dierendonck
zijn ambacht, terroir en passie de sleutelwoorden
V.l.n.r.: voorzitter Charlotte Castelein van de VVV, laureaat Hendrik
die voor een sterke reputatie zorgen. Hij opende
Dierendonck in de categorie beste toeristische ondernemer van
eerder dit jaar ook restaurant Carcasse. Het
de kust, schepen Dorine Geersens van Toerisme en echtgenote
verse vlees van de slagerij krijgt op deze wijze
Evelyne Penel van Hendrik Dierendonck. (©Piet Lesage)
een plaats op de menukaart van het restaurant.
Dierendonck combineert een eigentijdse
vakkennis en aanpak met de kwaliteiten van terroir. Hij heeft een sterke reputatie opgebouwd bij chefs en
foodies. In workshops krijgen de deelnemers een rondleiding door de slagerij en de kans een les beenhouwen
bij te wonen. Na de workshop wordt het vlees ter plekke bereid en geproefd.”
The Butcher’s Book
In restaurant Carcasse presenteerden het Dierendonck-team en uitgeverij Kannibaal vervolgens, op maandag
19 oktober, The Butcher’s Book, bijeengeschreven door Hendrik Dierendonck zelf, culinair journalist René Sépul
en schrijfster-journaliste Marijke Libert.
Hendrik beschouwt zijn boek als een ode aan alle kwekers die met respect voor dier en natuur
werken. Zij die oog hebben voor de kracht en de schoonheid van het terroir en voor de
rijkdommen van land en vee. Maar The Butcher’s Book is ook een ode aan de mannen van
het ambacht: de slagers, de charcutiers, de versnijders, die dag en nacht in de kou en in het
verborgene het vlees verwerken dat wij eten.
Journaliste Marijke Libert tekende het levensverhaal van Hendrik en de familie Dierendonck
op, en culinair auteur René Sepul volgde Hendrik op de voet tijdens
zijn werk en reisde met hem mee naar kwekers in het buitenland en
naar de reusachtige Parijse voedingshal Rungis. Fotograaf Thomas
Sweertvaegher legde deze reizen in beeld vast en fotografeerde ook
de gerechten en de ambachten in de slagerij Dierendonck. Stephan
Vanfleteren fotografeerde geslachte dieren als bijbelse taferelen.
Kenmerken
In het boek kan men genieten van de heerlijkste klassiekers uit de
toonbank van de slagerij en wordt uitgebreid stilgestaan bij het
ambacht van het beenhouwen. Daarnaast leert men zelf vlees
verwerken en bereiden à la Dierendonck aan de hand van tientallen
gedurfde en tijdloze recepten.
The Butcher’s Book is schitterend uitgegeven als een hardcover met
een open rug en een voorgeboord gat om het in de keuken aan een
vleeshaak op te hangen. Het telt 224 bladzijden (23 bij 27 cm) en kost
35 euro.
Info: www.uitgeverijkannibaal.be.

Week van de smaak: lekkers in de musea!
• Abdijmuseum, zondag 15 nov.: de smaak van abdijbieren – Verwen
op zondag 15 november al uw zintuigen in het Abdijmuseum ten
Duinen. Start om 15 u. met een geleide thematische rondleiding,
aansluitend degustatie van de vier Sint-Idesbald abdijbieren: blond,
bruin, rousse en tripel. Volgens de regels van de kunst getapt met een
perfecte schuimkraag! Prijs voor rondleiding en degustatie 9 euro /
4 euro voor Koksijdenaars en tweederesidenten (enkel op inschrijving
via info@tenduinen.be).
• Visserijmuseum, zaterdag 21 nov. (dag van de visserij): VIP-nocturne
– Vanaf 19 u. exclusieve oesterpassie-nocturne. Sfeervolle live-muziek,
deskundige rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling Oesterpassie
en een degustatie van deze sublieme delicatesse met aangepaste
wijnen! Deelnemers gaan naar huis met een exclusief verwenpakket.
Prijs: 15 euro pp, beperkt aantal plaatsen, inschrijven noodzakelijk via
info@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
Het Estaminet De Peerdevisscher bakt uitzonderlijk ook ’s avonds
(18-21 u.), z’n beroemde toengsjes! Reservatie 058 51 32 57.

Dag van de Wetenschap
Zondag 22 november geldt als de Dag van de Wetenschap. Op die
dag kan men het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum op een andere manier ontdekken. Beide musea zijn dan
gratis toegankelijk van 14 tot 17 u. Ook de activiteit op die dag is gratis.
• De skeletcollectie van de Duinenabdij – In de jaren ’50 werden op het
domein van de Duinenabdij meer dan 1.200 graven blootgelegd. De
skeletten worden er nog steeds bestudeerd door fysisch antropologen,
wetsdokters en studenten uit alle werelddelen. Maak kennis met stukken
uit deze botcollectie tijdens een workshop registratie (14.30-15.30 u.)
onder leiding van de collectiebeheerder. Toegankelijk vanaf 16 jaar. Om
16 u. volgt een lezing over hoe het onderzoeksteam ontdekte dat het
skelet in het schrijn van O.L.V. ter Potterie (Brugge) onmogelijk van de
Zalige Idesbald kon zijn. Inschrijven via 058 53 39 50 of info@tenduinen.be.
• Duurzame visserij - Wat is duurzame visserij precies? Ontdek het mét
interactieve tablettoer in het Bezoekerscentrum Duurzame Visserij van
het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Verneem meer over de vele
verschillende meningen over het gloeiend actuele onderwerp aan de
hand van actuele filmpjes, frisse meningen, spelletjes en een quiz!

Strips in het museum op 5 december
De expo Abdijen en strips, verhalen in beeld in het Abdijmuseum ten Duinen kan rekenen op veel
belangstelling. Om de laatste maand van de expo feestelijk in te zetten, organiseert het museumteam
T workshop
E N T O en
O een
N S T E L L I
op 5 december een mini-stripfestival. Op het programma staan een signeersessie, een
bijzondere lezing, allemaal gratis (ook het museumbezoek).
2 2.0 5 - 0 3 .0 1.16
* Workshop strips tekenen voor volwassenen door Steven Selschotter van
13.30 tot 16.30 u. Vanaf 16 j., inschrijven noodzakelijk via 058 53 39 50 of
info@tenduinen.be.
* Signeersessie met verschillende striptekenaars van 14 tot 17 u. door o.a.
Antonio Cossu (ideeën-dealer en tekenaar van de illustraties in het museum)
en Ferry van Vosselen (Ian Kaledine, werkte o.a. mee aan Alex en is voorzitter
van de raad van bestuur van het Stripmuseum).
* Lezing Strips, genegeerde kunst? door Jan Cumps van 17 tot 18 u. Cumps
is de auteur van het boek Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor
school, thuis en bibliotheek. Vanaf 16 j., inschrijven noodzakelijk via
058 53 39 50 of info@tenduinen.be.

ABDIJEN

Tentoonstelling Carla Jans
Ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag houdt de Koksijdse
kunstenares Carla Jans een tentoonstelling van haar tekenwerk met
als thema Strand, duin en zee. De expo loopt van 30 oktober tot
30 december in Het Vlierhof, Paul Delvauxlaan 44 in Sint-Idesbald.
Carla Jans is in de Westhoek zeker geen onbekende, ze beeldt haar
omgeving uit met precisie, fijngevoeligheid en zin voor detail, waardoor
haar werk een romantisch, idyllisch tintje krijgt. In menig Koksijdse woning
hangt wel een of ander werk van haar hand.
Zo was ze o.m. tekenares van de medailles van de Vierdaagse van de
IJzer, de titelpagina in het guldenboek van het bedevaartcomité (2000),
de kafttekening voor de openluchtmis in de Abdij Ter Duinen, de gouden
en zilveren gedenkpenning “350 Jaar Boeteprocessie” in Veurne, de folder
van het Landelijk Feest in Wulpen, enz. De tentoonstelling is niet open op
maandag, wel op maandag-feestdagen.
Info: 058 52 42 96.

Tekenares Carla Jans exposeert
tot 30 december in Het Vlierhof.

Woensdag 18 en donderdag 19 november

Tweedaags seniorenfeest!
Vanessa Chinitor en
Dirk Bauters

Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse seniorenfeest van
het Sociaal Huis plaats op woensdag 18 en donderdag 19 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.

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 Glenn
Degeselle
- 15 u., optredens van Dirk Bauters met zangeres
Vanessa Chinitor, en buikspreker Gert Boullart
- 17.30 u., warm avondmaal (koninginnehapje)
met muzikale omlijsting door pianist-orgelist
Glenn Degeselle
- 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 3 november 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 16
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 18 november

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

of



donderdag 19 november,

Westhoek Academie neemt deel aan
groots kunstproject in Moengo (Su)
Leerlingen van de gemeentelijke Westhoekacademie hebben de voorbije zomer met ruim vijfhonderd
werken deelgenomen aan het derde kunstfestival Tembe fu Libi in het Surinaamse dorp Moengo, niet ver
van het indianendorp Galibi waar onze gemeente al sinds 2008 een stedenband mee lopen heeft. De WAK
mag terecht fier zijn op dit overzeese project!
In het district Marowijne organiseerde kunstenaar
en bezieler Marcel Pinas voor het derde jaar op rij
het Moengo Festival of Visual Arts Tembe fu Libi. In
de inheemse Afaka-taal betekent dit “creëren om te
overleven”.
Eind 2014 ontmoette Lode Demey, beleidsmedewerker
en projectverantwoordelijke bij de WAK, Marcel
Pinas die de Westhoekacademie uitnodigde aan dit
kunstenfestival deel te nemen. Met de leerkrachten
van de academie werd gezocht naar een manier om
alle leerlingen van de lagere en middelbare graad
aan bod te laten komen. Uiteindelijk werd gekozen
om rond de bekende Belgische frietcultuur te werken.
Aldus werd de boodschap Tembe fu Libi creatief
verwerkt in schilderijen die te maken hebben met

de dreigende verdwijning van de alom gekende
barakken langs de weg waar frietjes gebakken en
verkocht worden.
De leerlingen maakten in totaal vijfhonderd werken.
In de lagere graad kreeg elke leerling een katoenen
doek van 50 op 50 cm. In de middelbare graad werd
gewerkt met doeken van 1 op 1 meter, en werden
ook twee schilderijen van 3 op 5 meter gemaakt. Heel
de vracht werd in juni met een containerschip naar
Suriname verscheept.
Vervolgens maakte Lode Demey met zijn collega Elke
D’haenen ter plaatse de installatie Baraque Friture
die gedurende de hele periode van het festival
tentoongesteld werd. Zo hebben zij deel kunnen
uitmaken van wat met meer dan vijftig internationale
kunstenaars meteen de grootste
tentoonstelling in het Caraïbisch
gebied geworden is.
De Koksijdse delegatie die van
14 tot 21 september in het district
Marowijne verbleef in het kader
van de stedenbandwerking,
woonde op vrijdag 18 september
de openingsceremonie van het
slotweekend van dit grootse
kunstevenement bij.
Inmiddels is de installatie afgebroken
en op de terugweg naar Koksijde
waar ze weer zal opgebouwd worden.

Een deel van installatie Baraque Friture
met werk van de leerlingen uit de lagere
graad.

Festival of Visual Arts
Tembe fu Libi
(uit de inheemse Afaka-taal )

“creëren om te overleven”.

Werk van de leerlingen uit de middelbare
graad.

Koksijdse delegatie opent
kleuterklas in Galibi (Suriname)
Van 14 tot 21 september verbleef weer een Koksijdse delegatie in oostelijk Suriname, het ZuidAmerikaanse land waarmee onze gemeente sedert 2008 een stedenband heeft, inzonderheid met de
indianengemeenschap Galibi in het district Marowijne (met hoofdstad Albina). Tijdens het werkbezoek
werden lopende projecten geëvalueerd en mogelijke nieuwe initiatieven verkend.
Deelnemers aan het recente werkbezoek waren:
delegatieleider en eerste schepen Jan Loones,
schepen Lander Van Hove van o.m. Onderwijs,
Jeugd en Communicatie, medewerker Lode
Demey en docente Marijke Sileghem van de
Westhoek Academie Koksijde (WAK), Marc Van
Thienen van de adviesraad WAK en voorzitter vzw
Koksijde-Marowijne, oud-stedenbandcoördinator
Cyriel Caudron, stedenbandcoördinator Ina
Van Thienen. Deze officiële delegatie werd
vergezeld van gemeenteraadslid en federaal
volksvertegenwoordiger Rita Gantois, Frank Van De
Vyver, Ward Samyn en Peter Lasat die op eigen kost
meereisden.
Samenwerking verdiepen
In Paramaribo werd de delegatie ontvangen door
kersvers minister Dikan van Regionale Ontwikkeling. Hij
sprak lovend over de al jarenlange inzet van Koksijde
in Suriname en beloofde om de samenwerking
binnen zijn ambtstermijn verder uit te diepen. Op het
directoraat Cultuur volgde een boeiend gesprek met
directeur Sidoul en Marcel Pinas, bezieler van het
Moengo Art Festival (zie artikel links).
Overleg over afval
De reis ging verder naar Albina, hoofdplaats van het
district Marowijne. Daar was er met districtssecretaris
Jordan, volksvertegenwoordiger Watamaleo en
milieu-ambtenaren overleg over “afval, een mondiaal
probleem met een lokale aanpak”. Effectief
afvalbeheer is momenteel een grote uitdaging voor
de Surinamers,door de onbereikbaarheid van vele
dorpen. Om daarover meer kennis op te doen komen
daarom twee personen uit Albina eind dit jaar naar
Koksijde om stage te lopen bij de dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling.

Opening kleuterklas
Na Albina trok de delegatie naar Galibi, de eigenlijke
zustergemeente van Koksijde. De groep bracht er
een bezoek aan de Sint-Antoniusschool, en genoot
er de eer de pas gerenoveerde kleuterklas (met
hulp van Koksijde) officieel te mogen openen. Een
bezoek aan het waterproject (watertoren gerealiseerd
door De Watergroep in 2014) mocht uiteraard niet
ontbreken. Een project dat het levende bewijs is van
constructieve samenwerking met overzeese partners.
Traditionele kledij
In het vrouwenhuis kwamen een 30-tal vrouwen
samen om te spreken over de traditionele kledij bij de
Carib Indianen: hoe ervaren zij vandaag het dragen
van de traditionele kledij en hoe zien ze de toekomst
ervan? Zoals bij andere natuurvolkeren dreigt de
authentieke klederdracht misschien binnen één
of twee generaties verloren te gaan. Er werd heen
en weer gepraat hoe dit mooie stukje immaterieel
cultureel erfgoed bewaard zou kunnen worden.
Lokale verankering
De Surinaamse staat bestuurt de gemeenschap van
Carib-indianen in Galibi via het centraal gezag, maar
erkent wel het traditioneel gezag, vertegenwoordigd
door de kapiteins van beide dorpen en hun
basja’s. Uiteraard werd er ook uitgebreid van
gedachten gewisseld over talrijke aspecten van
de stedenband. De samenwerking wordt mee
ondersteund door het Impulsbeleid Gemeentelijke
Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid.
Daarnaast zorgt de vzw Koksijde-Marowijne voor een
perfecte, meer projectmatige, aanvulling hierop.
De volledige Koksijdse delegatie werd in de hoofdstad
Paramaribo ontvangen door minister Dikan van
Regionale Ontwikkeling.

Indische avond met dans, lekkers en film…
De dienst Internationale Samenwerking en c.c. CasinoKoksijde organiseren op woensdag 4 november een
bijzondere avond die volledig aan India gewijd is. Indische dans, iets lekker Indisch en een Indische film
zijn er de ingrediënten van.
• Workshop Bollywooddans – Wie het wil
kan deze Indische avond al om 18.30 u.
beginnen met het aanleren van de laatste
Bollywoodmoves in een wervelende workshop
(tot 19.30 u.) onder begeleiding van het
professioneel dansgezelschap Bollylicious.
Deze groep brengt een eigen interpretatie van
de heel vrolijke Bollywood-dansstijl, waarbij
authenticiteit en ambiance hand in hand gaan.
Vooraf inschrijven, beperkt aantal plaatsen: ina.
vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.
• Siddarth – Deze film gaat over een eenvoudige
Indische familie in de armere buurten van
Indiase grootsteden. De vader verdient bitter
weinig als “chainwallah”: op straat ritssluitingen De dansgroep Bolllylicious brengt in kleurrijke kostuums een
repareren. Om uit de armoede te ontsnappen
opzwepende Indische dans met meeslepende muziek en veel
humor.
sturen de ouders hun twaalfjarig zoontje
Siddharth honderd km verder naar een fabriek.
Maar Siddharth komt een paar maand later niet terug op de afgesproken datum. Vertwijfeld gaat de
vader op zoek en botst daarbij op allerlei bureaucratische hinderpalen. Hartveroverende, dramatische film
met een documentaire insteek. Toegang 5 euro voor wie geen filmpas heeft.
Onthaal op z’n Indisch vanaf 19.30 u.: lekker, sfeervol, muziek, ambiance met een verrassing door
Bollylicious. Deze extraatjes zijn inbegrepen in de filmprijs. De Koksijdse 4de pijlerorganisatie SOS
Zoutmijnkinderen, werkzaam in Zuid-India, ontbreekt uiteraard niet op deze avond.

Koerdische tragedie centraal op
alg. vergadering Kokos & Wulloks
Op donderdag 19 november vindt om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde de jaarlijkse open
algemene vergadering van de gemeentelijke raad voor Internationale Samenwerking
(Kokos en Wulloks) plaats. Deze keer is het thema “de Koerden, een volk zonder staat”.
Een eminente Koerdische getuige, Derwich Ferho, komt spreken over de tragedie van
de Koerden.
Ruim 35 miljoen Koerden leven gedwongen verspreid in Turkije, Irak, Iran en Syrië. Overal waren en zijn ze
meermaals het slachtoffer van gruwelijke schendingen van de mensenrechten. Tot vandaag worden ze het
recht ontzegd hun eigen taal en cultuur te gebruiken. Telkens er in deze explosieve regio een gewapend
conflict uitbreekt, worden de Koerden er op een of andere manier in meegesleept.
In 2006 werden de ouders van de broers Derwich en Medeni Ferho in hun dorp Mizizah vermoord. Het
bejaarde koppel werd al langer bedreigd door de Turkse autoriteiten wegens de activiteiten van Derwich
als directeur van het Koerdische Instituut in Brussel, en van zijn broer Medeni op de Koerdische ROJ-TV in
Denderleeuw. Het onderzoek naar de moordenaars wordt
niet echt gevoerd wat de Turkse mensenrechtenorganisatie
IHD doet besluiten dat het om de zoveelste onopgeloste
moord gaat.
Derwich Ferho en journalist Chris Den Hond geven op de
algemene vergadering meer duiding over het Koerdische
vraagstuk. De lezing wordt aangevuld met een kleine
fototentoonstelling en een documentaire (40’) van Chris
Den Hond. Gratis toegang.
Info: ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.
In 2006 werden de ouders van de broers Derwich en Medeni Ferho
in hun dorp Mizizah vermoord.

Koksijde steunt de Filipijnen
Bijna twee jaar geleden, op 21 december 2013, organiseerde ons
gemeentebestuur een grootse verkoop ten voordele van de slachtoffers van
de verwoestende typhoon Haiyan. De opbrengst van de actie werd via de
stad Kortrijk geschonken aan de Filipijnse stad Cebu City, met wie Kortrijk een
stedenband heeft.
Recent bezochten de Kortrijkse ontwikkelingssamenwerkers hun zusterstad
Cebu City, o.m. het “safe shelter-project” op de Camotes-eilanden. Dit project
werd ook gesteund door de actie in Koksijde, waardoor er al 22 dergelijke
schuilkamers op strategische plaatsen binnen de gemeenschap gebouwd
konden worden.
Het resultaat van dit bezoek is te zien via You Tube (Mabuhay! - Kortrijk for life De eerste safe shelters zijn een feit!).

Bouw safe shelter

12e Dag Zonder Krediet
Op zaterdag 28 november vindt de 12de editie van de Dag Zonder Krediet plaats. De boodschap “Te
mooi om waar te zijn!” vestigt de aandacht op alles wat “gratis” aangeboden wordt via reclame en
marketing, maar waaraan in werkelijkheid vaak een verborgen kostenplaatje verbonden is: kredietkaarten,
koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, 0% leningen enz.
Om deze boodschap tot bewust consumeren breed te verspreiden, zijn er in de
laatste week van november diverse acties in heel het land, met de nationale actie
in Brussel als sluitstuk.
In onze provincie wordt samengewerkt met scholen en organisaties binnen
Jongerenwelzijn om het campagnethema op een interactieve manier in de kijker
te zetten: 18 tot 25-jarigen zijn immers extra gevoelig voor aantrekkelijke “gratis of
goedkope aanbiedingen...
Overzicht van alle activiteiten op www.dagzonderkrediet.be. Ook op www.facebook.
com/dagzonderkrediet. Verspreid mee de boodschap via #temooiomwaartezijn!
Hulp nodig bij financiële problemen? Surf naar www.eerstehulpbijschulden.be of
ga langs bij het OCMW in uw buurt.

Politie promoot veilig verkeer
voor kinderen en jongeren
De leerlingen uit de laatste graad van de lagere scholen
kregen in september verkeersles van de Politiezone Westkust. De
politie fietste naar jaarlijkse traditie samen met de kinderen de
schoolfietsroutes af met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke
punten. Daarna testten de kinderen op de luchtmachtbasis hun
behendigheid doorheen een speciaal aangelegd fietsparcours.
Daarin maakten ze ook kennis met de gevaren van de dode hoek.
In samenwerking met de gemeente controleert de politie nog tot
midden november (start 1 oktober) alle fietsen op de middelbare
scholen aan de hand van fietscontrolekaarten. Is de fiets niet in
orde, dan krijgen de jongeren de nodige tijd om hun fiets in orde
te laten brengen. Van half november tot eind februari vinden er controles op de openbare weg plaats.
Dan zijn er aan niet reglementaire fietsen gevolgen gekoppeld.
1 dag niet
Vrijdag 13 november staat met de slogan “1 dag niet” aangetekend als de tweede
nationale actiedag tegen inbraken. Net zoals vorig jaar gaat de politie Westkust met de
gemeentelijke preventiedienst op pad met anti-inbraaktips. Info: www.1dagniet.be

Woonhuis NieKo: wijziging
openingsuren Woonloket
Het woonloket in Koksijde zal vanaf november niet langer open zijn op vrijdagnamiddag maar wel op
maandagnamiddag. De andere openingsuren blijven ongewijzigd, een overzicht.
• Woonloket Koksijde (Sociaal Huis, Ter
Duinenlaan 34): maandag-, dinsdag- en
donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 u.
• Woonloket Nieuwpoort (Sociaal huis, Astridlaan
103): woensdagvoormiddag van 9 tot 11.45 u.
• Woonhuis NieKo (Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp):
na afspraak, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be
Volgende aangelegenheden kunnen in het
Woonloket aan bod komen:
- premies en subsidies bij bouwen en verbouwen
- energie: vergelijking energieleveranciers,
inschrijving groepsaankoop groene stroom,
inschrijven groepsaankoop zonnepanelen,

-

aanvragen gratis energiescan (enkel
doelgroep)…
energielening: leningen aan 2% (of 0%) voor het
uitvoeren van energiebesparende maatregelen,
nu ook voor zonnepanelen
info over leegstand en woningkwaliteit
info over huurwetgeving zowel voor huurder als
verhuurder
hulp bij het zoeken naar (her)huisvesting
inschrijven voor sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen
info rond sociale lening, gratis verzekering
gewaarborgd wonen

Geldig rijbewijs bij diabetes
Personen met diabetes moeten over een aangepast rijbewijs beschikken van zodra de ziekte wordt
vastgesteld. Dat geldt ook voor diabetes-patiënten die enkel via een aangepaste levensstijl of met
tabletten behandeld worden. Een aangepast rijbewijs heeft enkel een beperking in geldigheidsduur tot
gevolg en vermeldt “diabetes” niet. Enige toelichting.
Enkel een aangepast rijbewijs is een geldig rijbewijs.
Personen met diabetes hebben altijd een
rijgeschiktheidsattest van een arts nodig:
Voor een privé-rijbewijs (groep 1) AM, A1, A2, A, B, B+E
en G
- Patiënten vanaf diagnose t.e.m. 2 inspuitingen
insuline per dag: het attest wordt ingevuld door de
huisarts.
- Bij meer dan 2 inspuitingen insuline per dag, bij
behandeling met een insulinepomp of bij een
verhoogd risico op ernstige hypoglycemie: het attest
wordt ingevuld door een endocrinoloog.
Voor een professioneel rijbewijs (groep 2) C
en D wordt het attest steeds ingevuld door de

arbeidsgeneesheer op basis van een advies van de
huisarts of endocrinoloog en oogarts.
De patiënt bezorgt het ingevulde attest en zijn
oud rijbewijs aan de dienst Burgerzaken in het
gemeentehuis en bezorgt een kopie van het attest
aan zijn verzekeringsmaatschappij. Pas bij ontvangst
van het nieuw aangepast rijbewijs heeft de persoon
met diabetes een geldig rijbewijs.
Het aanvragen van een aangepast rijbewijs in het
gemeentehuis vergt een eenmalige kost van
25 euro. Een nieuwe pasfoto is niet nodig. Hiervoor
kan immers dezelfde foto gebruikt worden als op de
identiteitskaart.
Info: Diabetes Infolijn 0800–96 333 (gratis).

Infobeurs Levenseinde
In het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum de koepel-Westhoek (Houtsaegerlaan 21 in
Koksijde) vindt op dinsdag 17 november vanaf 16.30 u. de Levenseinde Informatiebeurs
plaats in een organisatie van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen.
België kent een goede wetgeving rond het levenseinde: de euthansasiewet, de wet betreffende de
palliatieve zorg en de wet op de patiëntenrechten. Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen
maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. De mogelijkheden rond vroegtijdige zorgplanning zijn uitgebreid
en complex.
Het team van huisvandeMens Diksmuide geeft op de infomarkt praktische info rond wilsverklaringen en
biedt een antwoord op persoonlijke vragen rond het thema levenseinde. Dokter Kathleen Van Boeckel
vertelt om 20 u. vanuit haar eigen ervaringen als LEIFarts. Inschrijven voor de voordracht via huisvandeMens
Diksmuide, 051 55 01 60 of diksmuide@demens.nu. Gratis toegang.

Openbare werken: stand van zaken
Fietspaden Albert I-laanKinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de
Kinderlaan (N34z). De definitieve goedkeuring van
de Administratie Wegen en Verkeer is binnen en de
aannemer is aangesteld. De coördinatievergadering
vond plaats op 22 oktober en de infovergadering op
27 oktober. Start van de werken in januari 2016.
Van de Astridlaan tot de Cottagelaan komen
er aanliggende fietspaden, voetpaden en
parkeerstroken. In het buitengebied, van de
Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe
vrijliggende fietspaden, afgeschermd door een
groenzone. Op de Groenendijk komen er waar
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de
asfalttoplaag.
Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd.
Eerste fase van januari tot 1 juli 2016: werken aan de
noordkant tussen de Astridlaan in Oostduinkerke-Bad
en de Dewittelaan (Groenendijk) met verkeer in één
richting op de zuidkant (richting Oostduinkerke). Het
zal altijd mogelijk zijn om vanuit Nieuwpoort-Bad naar
Oostduinkerke-Bad te rijden. Van Oostduinkerke-Bad
naar Nieuwpoort(-Bad) wordt het verkeer omgeleid
via Oostduinkerke-Dorp.

Heraanleg Zeelaan fase 3
Fase 3 is het stuk van de Jorisstraat tot de rotonde
Poort. Ondergronds komt er in dat stuk een nieuwe
RWA-riool met aankoppelingen naar de gebouwen.
Diverse nutsleidingen worden vernieuwd, wegdek
in sierasfalt, trottoirs in blauwe hardsteen, nieuwe
openbare verlichting op de gevels en de multipalen
(voor o.m. kerstverlichting, geluid, sfeerverlichting en
stopcontacten).
Bereikbaarheid handelszaken
- Streven om het deel Jorisstraat-Kursaallaan
(kp inbegrepen) net vòòr de kerstvakantie voor het
verkeer open te stellen.
- Na het winterreces gaat het deel Zonderzorgstraat
tot aan de Poort dicht voor het verkeer.
- Het volledig stuk gaat beslist voor alle verkeer open
net vòòr de paasvakantie 2016.
- Na de paasvakantie zullen nog kleine stukken
afgewerkt moeten worden.
De ondergrondse Centrumparking (met één uur
gratis parkeren) blijft bereikbaar.

Voor beide projecten
Planning via nieuwsbrief - Ga op de gemeentelijke
webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. Daar kunt u
zich inschrijven op de nieuwsbrief “Werken Albert
I-laan” en/of “Werken Zeelaan”. U ontvangt dan een
mail met actuele info. Bent u al geabonneerd op de
nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink de gewenste
nieuwsbrief aan.
Rentetoelage – Deze toelage steunt zelfstandigen en
kmo’s die een nieuw overbruggingskrediet moeten
aangaan wegens minder inkomsten als gevolg van
verstoorde bereikbaarheid door werken. Info via de
link tinyurl.com/q3zmrav. Het aanvraagformulier vindt
u terug via de link op de site van Koksijde. Richt deze
aanvraag bij de aanvang van de werken.
Inkomenscompensatievergoeding - Zelfstandigen
die hinder ondervinden van openbare werken die
de toegang tot hun onderneming belemmeren,
verhinderen of ernstig bemoeilijken, kunnen van de
overheid een inkomenscompensatie bekomen. Wie
aan de voorwaarden voldoet, krijgt 76,30 euro per
kalenderdag. De hinder moet van die aard zijn dat
het openen van de handelszaak gedurende minstens
7 opeenvolgende kalenderdagen nutteloos is. De
zaak moet dus gesloten zijn.
Info via de link tinyurl.com/p23rwoo.
Aanvraagformulier via deze link op de gemeentelijke
site.
Tijdens de volledige duur van de werken blijven
alle handelszaken nagenoeg toegankelijk. De
ondergrondse Centrumparking (waar altijd één
uur gratis geparkeerd mag worden) blijft eveneens
bereikbaar.

Vormingsaanbod Duinenhuis
Duurzame ontwikkeling lijkt een nieuw begrip maar dat is het helemaal niet. Vijfentwintig jaar geleden
werd de term boven de doopvont gehouden. Ook bij ons gaan we stap na stap, met steeds meer mensen,
op weg naar een duurzamer Koksijde. Het Duinenhuis vormt het hart en zorgt met het vormingsaanbod
voor tonnen inspiratie.
Herfstkleuren in de Schipgatduinen - Woensdag
4 nov. / start om 14 u. Elisabethplein, wandeling
tot 16.30 u. / De blauwe zeedistels tonen nu hun
stekelig Brugs kantwerk, vele bessen kleuren
de Schipgatduinen donkerpaars tot oranje /
kennismaking met najaarsbessen, een gedekt
tafeltje voor vogels en een vitaminerijke lekkernij
voor de mens / met natuurgids Marjan Janssens /
Na de wandeling een kop warme chocolademelk
in het Duinenhuis / inschrijven (2 euro) via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Duurzame kookworkshop “Feestelijke
wintersoepen met bio en lokale groenten” Dinsdag 24 nov. om 19 u. / winter = tijd voor
stevige soepen / de workshop gaat voor ietsje
meer: pikante wortelsoep, pittige pompoensoep
of een soep met kastanjes en pastinaak… / met
Koen Heughebaert van De Groene Hemel uit
Jonkershove / inschrijven (12 euro), bereidingen
degusteren incl. (max. 15 deelnemers), vóór 16 nov.
via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Sterrenwacht - Donderdag 12 nov. en 10 dec.,
20-22 u. / maandelijks bezoek aan de Sterrenwacht
op het dakterras van het Duinenhuis (elke tweede
donderdag van de maand) / met de lokale
afdeling VVS De Sterrenjutters Koksijde, gratis
toegang.

Wolf-sporen in bib en duin - Zie Halloweenprogramma, blz. 27.
Wolfspoten maken - Zie Halloweenprogramma,
blz. 27.
Duurzame kookworkshop “Feestelijke amuses met
vergeten groenten” - Dinsdag 17 nov. om 19 u. /
pastinaak, schorseneer, raapjes, knolselder en
pompoen zijn typische wintergroenten enkele
daarvan al dan niet vergeten / je kan er verrassend
en feestelijk mee uit de hoek komen / enkele
lekkere en eenvoudige amuses bereiden voor de
feestdagen met Koen Heughebaert van De Groene
Hemel uit Jonkershove / inschrijven (12 euro),
bereidingen degusteren incl. (max. 15 deelnemers),
vóór 9 nov. via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Maaidag Oostvoorduinen - Zaterdag 21 nov., Dag
van de Natuur, 9-16 u. / jaarlijkse maaidag in de
Oostvoorduinen in Oostduinkerke / waar natuurlijke
begrazing ontbreekt, moet het maaisel handmatig
weggenomen worden om blijvend te kunnen
genieten van de waardevolle duinflora / de duinen
achter en naast het kerkhof herbergen enkele
mooie botanische pareltjes / ingang naast kerkhof
via Geryllaan / stevig schoeisel (en regenkledij)
meebrengen, werkhandschoenen en een drankje
ter plaatse / org. Natuurpunt Westkust en het
Agentschap voor Natuur en Bos.

Voordracht Astrofotografie door de jaren heen Vrijdag 4 dec. om 19.30 u. / expert Xavier Debeerst
belicht de geschiedenis van de astrofotografie die
ons inzicht over het universum grondig veranderde:
denken we maar aan de prachtige beelden van
de Hubble- en Spitzertelescoop of het ontdekken
van exoplaneten door de Kepplertelescoop / geen
technische maar wel een leuke historische en
soms filosofische uiteenzetting over deze boeiende
tak van de astronomie, geen voorkennis nodig /
prijs 5 euro, 4 euro voor leden van de Sterrenjutters
Koksijde, inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten
(drankje inbegrepen) / inschrijven duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17.

Pionier Eduard Ward Leys van de
gemeentelijke groendienst overleden
Op woensdag 7 oktober overleed in het Koninklijk Elisabethinstituut in
Oostduinkerke Eduard Leys in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Zijn
naam zal in Koksijde altijd verbonden blijven met de gemeentelijke
groendienst en met het comité Koksijde in de Bloemen, twee organisaties
die hij in de schoot van het gemeentebestuur begon, uitbouwde en
bezielde.
Eduard Leys zag het levenslicht in Brugge op 6 mei
1922 als oudste van vier kinderen in het gezin van
Pierre en Maria Vandepitte, die in de Breydelstede
een bloemen- en plantenzaak uitbaatten. Net geen
vier jaar verloor hij zijn moeder. In 1929 startte zijn
vader in Sint-Andries een nieuwe bloemenkwekerij,
gespecialiseerd in hortensia’s, chrysanten en
laurierboompjes.
Na zijn lagere school aan het Sint-Leocollege
werd hij op zijn 14de ingeschakeld in vaders bedrijf.
Ondertussen bleef hij cursussen volgen, ’s avonds op
weekdagen, maar ook in het weekend: boekhouding,
Frans, Duits, tuinaanleg, bloemen- en groenteelt
in Brugge, Roeselare en Melle. Het was een harde
leerschool die hij doortrok in zijn later beroepsleven.
Op 31 juli 1951 werd Eduard door de gemeenteraad
van Koksijde tot hoofd van de Koksijdse
beplantingsdienst aangesteld. Op 1 september van
hetzelfde jaar trad hij in dienst en verhuisde naar de
Westkust.
Prestigieuze groendienst
Uit het niets werd in de kortste keren een vlot
werkende beplantingsdienst uit de grond gestampt.
Met de energie hem eigen - rolde het niet, dan moest
het maar botsen - bouwde Eduard in de loop der
jaren een groendienst uit die door veel gemeenten in
het land beneden werd en wordt.. Hij begon met een
viertal medewerkers, in de loop der jaren steeg dat
aantal tot 40 à 45.
Dat de Koksijdse groendienst een van de meest
prestigieuze van het land was/is getuigen de vele
internationale en nationale prijzen die in de loop
der jaren behaald werden, zo o.m. de zware
kristallen vaas als hoofdprijs van de Internationale
Bebloemingswedstrijd Entente Florale die Koksijde
in 1976 won.
Comité Koksijde in de Bloemen
Eduard Leys, die in de volksmond al vlug Wardje
en ook Wardje Blomme genoemd werd, was ook
jarenlang voortrekker van het comité Koksijde
in de Bloemen, dat in 1948 door burgemeester
Jacques Vanbuggenhout in het leven was
geroepen. Zijn visie was immers dat niet alleen
de gemeente moest zorgen voor een mooi
bebloemd Koksijde, maar ook de bevolking.
Eduard was van meet af aan betrokken bij
de activiteiten van dat bloeiende comité:
de bloemenjaarmarkt op paaszaterdag, de
wedstrijd voor de mooiste bloementuinen en
gevelversieringen met honderden deelnemers,

de wedstrijd voor
de moestuinen
en voordrachten.
Door de jaren
heen werden
allerlei acties op
het getouw gezet
Eduard “Wardje” Leys.
om de bevolking
en jeugd te sensibiliseren om in Koksijde meer
groen en bloemen aan te brengen, zoals o.a. het
aanplanten van bomen in straten en lanen door
schoolkinderen, tekenwedstrijden, het gratis verdelen
van bloembollen, enz.
Eduard werd op 1 juni 1987 door zijn zoon Ides
opgevolgd. Zelf bleef hij nog jaren actief in de wereld
van de bloemen, o.m. als bestuurslid van het comité
Koksijde in de Bloemen, waarvan hij jarenlang de
drijvende voorzitter was.
Zelfs op zijn 90ste reed Eduard, ondanks zijn
gezegende leeftijd met zijn onafscheidelijke
damesfiets door de gemeente.
Familie
Eduard was de echtgenoot van Elisabeth Doucet.
Hun huwelijk werd verrijkt met drie kinderen,
waarvan er thans zeven kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen zijn. Eduard Wardje Blomme werd
op zaterdag 17 oktober ten grave gedragen na een
massaal bijgewoonde dienst in de Sint-Pieterskerk. Het
gemeentebestuur biedt zijn echtgenote en familie
zijn oprechte blijken van deelneming aan bij het
heengaan van deze nu al legendarische figuur van
onze Koksijdse gemeenschap.
Eduard Leys en zoon Ides voor de oude
serre die in 1987 werd afgebroken
(Boek “60 jaar bebloemd Koksijde, bl. 39)

Koksijdenaars fietsen met Climate Express
naar internationale klimaattop in Parijs
Van 30 november tot 12 december vindt in Parijs de internationale klimaattop van de Verenigde Naties
plaats. Doel is om er een nieuw globaal akkoord - de opvolger van het Kyoto-protocol - te vinden om de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken.
Climate Express wil tienduizend landgenoten
mobiliseren om per fiets, trein of bus naar Parijs
te trekken en er op zondag 29 november deel
te nemen aan de symbolische klimaatmars. Dat
doen alvast drie dappere Koksijdenaars, met
de fiets..: milieuambtenaar Jan Vandromme,
medewerker Carlos Beele van de dienst Milieu &
DO en gewezen stedenbandcoördinator Cyriel
Caudron. Ze trappen van donderdag 26 tot
zaterdag 28 november naar Parijs om dan op 29
november mee op te stappen in de manifestatie.
Schepen Albert Serpieters van Leefmilieu en
Energiebeleid: “Met de opmaak van het plan
EnergieK2020 en de ondertekening van het
Europese burgemeestersconvenant trok Koksijde
Schepen Albert Serpieters van Leefmilieu en
al eerder de kaart van het klimaat. De eerste
Energiebeleid met de drie Koksijdse Climate Expresstussentijdse resultaten van onze inspanningen
fietsers Jan Vandromme (milieuambtenaar), Carlos Beele
om onze CO2-uitstoot te verminderen zijn positief.
(medewerker dienst Milieu & DO) en Cyriel Caudron
Zo werd al een structurele besparing van 7000
(gewezen stedenbandcoördinator).
liter diesel per jaar gerealiseerd en daalde het
elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting met 15%. We beogen om de komende jaren nog een fors
stuk verder te gaan. Samen met onze inwoners.”
Er rijden ook bussen (basisprijs 45 euro - opstappen in onze regio: Veurne, Diksmuide, Ieper) of treinen
richting Parijs. Info: www.climate-express.be

Containerpark
Sluitingsdagen - Het containerpark is gesloten op woensdag 11 november. Op zaterdag 28 november is
het containerpark – in tegenstelling tot de vermelding op de afvalkalender – wél gewoon open. De jaarlijkse
wereldbekerveldrit werd immers verplaatst naar zondag 22 november.
Inzamelactie batterijen - Deze zomer mocht Bebat – dat is de vzw opgericht door de producenten van
batterijen om hun afval opnieuw in te kunnen zamelen na gebruik - 20 kaarsen uitblazen. Naar aanleiding
van die verjaardag engageerde Bebat zich om een boom te schenken aan Natuurpunt voor elke 20 kg
lege batterijen die ingezameld werd op de Vlaamse containerparken tussen 15 augustus en 15 september.
Dat leverde Natuurpunt in totaal 2.400 bomen op.

Dolle zwemdagen in november
Het Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker start de Koksijdse zwemdagen op vrijdag 13 november.
Om 18.15 u. begint de zwemmarathon voor de Koksijdse scholen en verenigingen (inschrijven via
zwembaden@koksijde.be).
Op zaterdag 14 november is er de recreatieve zwemdag.
Verrassingen van het aanbod staan centraal.
Op zondag 15 november uitzonderlijk open om 8 u. voor
het ontbijtzwemmen, inschrijvingen via 058 51 60 03 in
de cafetaria. In de namiddag enkele verwenuurtjes voor
jong en oud.
Dinsdag 24 november muzikale namiddag voor de
andersvaliden.
Verspreid over de maanden november en december
organiseert het zwembadteam ook Spel zonder
watergrenzen voor de scholen.

Zondag 22 november:
Vlaamse Duinencross
Op zondag 22 november (voor de eerste keer op zondag) vindt in de Liefoordduinen de jaarlijkse
Vlaamse Duinencross plaats, een UCI wereldbekerwedstrijd in organisatie van Veloclub Koksijde i.s.m. het
gemeentebestuur. Telkens opnieuw een topcross. Alle binnen- en buitenlandse vedetten tekenen present.

Uurrooster
De dag start om 9 u
met de wedstrijd van de
nieuwelingen. Om 10 u.
komen de juniores aan de
beurt voor hun wereldbekerrit
en om 11.10 u. start dan de
wereldbekerwedstrijd van de
U23 of beloften.
Na de middag, om 13.30 u.,
rijden de dames (elite) hun
wereldbekerwedstrijd. Top of
the bill om 15 u. is uiteraard
de wereldbekermanche
van de heren (elite). Voor
hen is de podiumceremonie
voorzien om 16.10 u.
Kaartenverkoop
• Inwoners van Koksijde en K-pashouders (voor eigenaars van een tweedeverblijf) kunnen vooraf
een toegangsticket van 5 euro kopen. Deze 5 euro-kaarten kunnen enkel aangekocht worden in
het toerismekantoor in Koksijde-Bad bij het gemeentehuis, van maandag 2 tot en met zondag 15
november, zolang de voorraad strekt. Eén kaart per persoon, voor Koksijdenaars op vertoon van de
identiteitskaart, voor eigenaars van een tweedeverblijf op vertoon van de K-pas. Eigenaars van een
tweedeverblijf die nog geen K-pas hebben, kunnen die ook in het toerismekantoor verkrijgen.
• Voor alle anderen bedraagt de normale toegangsprijs 13 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur.
Voorverkoop in de toerismekantoren van Koksijde, bij de gemeentelijke sportdienst, in de cafetaria van het
zwembad of online op www.veloclubkoksijde.be. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. De voorverkoop eindigt
op vrijdag 20 november om 12 u.
Meer info: www.veloclubkoksijde.be

Emelie Butseraen
2de in Loopcriterium van de Kust
Op donderdag 24 september vond in ’t Oud Schooltje de
prijsuitreiking plaats van het Loopcriterium van de Kust,
georganiseerd door het Sportoverleg van de Kust. Emelie
Butseraen uit Oostduinkerke behaalde de 2de plaats
achter vaste waarde Lies Deruddere. Emelie begon haar
sportloopbaan als voetbalster in Ieper. Op 16-jarige leeftijd
stapte ze over naar de atletieksport. Via scholenveldlopen,
deelnames aan loopcriteriums en veldlopen liep ze thans haar
eerste marathon. Emelie is grote bewonderaarster van Veerle
Dejaeghere. En schepen van Sport Dirk Dawyndt is duidelijk een
supporter van Emelie…

Sportelen voor 50-plussers
Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam.
Tai chi - De eenvoudige tai chi-bewegingen zijn
uitstekend voor de coördinatie, ademhaling,
spierkracht en evenwicht.
- op maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u. in de
sporthal van Koksijde
- op donderdag (beginners) van 9 tot 10 u. in de
zaal voor vloersporten Koksijde
Inschrijven: 1,5 euro per les (verzekering incl.) via
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42, org. i.s.m. het Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en
conditie verbeteren en tegelijk genieten van
de zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op
dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 4 euro per les.
Inschrijven niet nodig.

Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht
mogelijk bij de middencirkel. Beginners krijgen eerst
begeleiding, daarna vrij spel. Op dinsdag van 10.30
tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke.
Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven
bij de sportdienst.

Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs
(verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven bij de
sportdienst.
Netbal - Op woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in
sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering
incl.) 1,50 euro per les. Inschrijven bij de sportdienst.
Conditiegym (sport overdag) – Verbeter uw
uithouding en spierkracht. Op vrijdag van 9.30 tot
10.30 u. of van 10.30 tot 11.30 u. in de sporthal van
Koksijde. Prijs (verzekering incl.) 1,50 euro per les.
Inschrijven niet nodig.
Badminton en tafeltennis (sport overdag) –
Met begeleiding voor beginners, vrij spel voor
gevorderden. Op vrijdag van 13.45 tot 15.45 u. in de
sporthal van Koksijde. Prijs (verzekering incl.)
1,50 euro per les. Inschrijven niet nodig.
Initiatiereeksen – Op woensdag elke maand een
andere sport:
a) In november BBB (figuurtraining), in groep
aan je figuur werken met oefeningen voor de
spiergroepen van borst, billen en buik, verbetering
houding en uithouding. Op woensdag 18 en
25 november van 9 tot 10 u. in de sporthal
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 3 euro voor
de twee lessen. Inschrijven bij de sportdienst.
b) In december conditie- en krachttraining op
fitnesstoestellen, oefeningen om spierkracht
en uithouding te verbeteren, speciaal voor
wie nog geen ervaring heeft met het gebruik
van fitnesstoestellen. Op woensdag 2, 9 en 16
december van 9 tot 10 u. in powerzaal Laurent
De Coninck in Koksijde. Prijs (verzekering incl.)
4,50 euro voor de drie lessen. Inschrijven bij de
sportdienst.
De brochure met het volledige Sportelaanbod
is beschikbaar bij de dienst Toerisme en bij de
sportdienst (058 53 20 01 of via sportdienst@
koksijde.be). Alle info ook op www.sport.koksijde.be.

Sint-Hubertusviering
De gemeentelijke VVV organiseert op maandag 2 november de Sint Hubertusviering in de
Sint-Idesbalduskerk, met zegening van paarden, honden en katten door de pastoor om 11 u.
Op Goede Vrijdag anno 683 ging Hubertus de zoon
van de hertog van Aquitanië op jacht, wat een
oneerbiedige activiteit was op die heilige dag. Bij
het bejagen van een hert, keerde het dier zich naar
hem en verscheen een lichtend kruis tussen zijn
gewei. Getroffen door dit teken wendde Hubertus
zich af van het wereldse gebeuren en ging hij het
geloof in België en Nederland verkondigen. Zo werd
hij de patroonheilige van de jacht en de huisdieren.
De VVV overhandigt een herinneringsmedaille aan
de deelnemers.

Natte en zonnige scholenveldlopen
Op 23 en 24 september organiseerde de sportdienst naar jaarlijkse gewoonte in het sportpark Hazebeek
in Oostduinkerke de scholenveldlopen voor de Koksijdse lagere scholen en de middelbare scholen uit de
regio.
De onverwachte regen gooide roet in het eten. Na enig uitstel vielen meteen na de start van de tweede
poging weer regendruppels uit de lucht. Uiteindelijk werden alle wedstrijden in de regen gelopen. De lopers
trotseerden echter dapper het natte parcours en liepen met volle overgave hun wedstrijd. Het vernieuwde
parcours zorgde er voor dat ze extra aangemoedigd werden door de vele supporters opzij. Alle deelnemers
kregen een medaille als aandenken. De eerste drie van elke reeks mochten op het podium hun medaille en
een prijs in ontvangst nemen uit handen van schepen van Jeugd en Onderwijs Lander Van Hove.
Op woensdagnamiddag liepen de leerlingen van het middelbaar onderwijs hun veldloop onder een
stralende najaarszon. Ook voor hen was er een volledig vernieuwd parcours, over afstanden van 1.200,
1.600 of 2.400 m. Meer dan 450 leerlingen en ook een 15-tal ouders en leerkrachten gaven het beste van
zichzelf. Dankzij de medewerking van de verschillende scholen, enkele vrijwilligers, leden van de sportraad,
de voltallige sportdienst, en regen en zon liep de organisatie van een leien dakje…
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Taxicheques nu ook in
buurgemeenten

ct taxicheques.
Onze gemeente kent al enkele jaren het proje
ddienst
jeug
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Jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen bij
rde
waa
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tot einde voorraad een pakketje taxichequ
de
ns
tijde
end,
van 30 euro bekomen om zich in het week
met
pen
stap
dje
vakanties en op feestdagen na een avon
n. Dit project
een Koksijdse taxi veilig naar huis te laten rijde
ne, De
Veur
en
wordt nu uitgebreid naar de buurgemeent
en
kwam
ber
Panne en Nieuwpoort. Op woensdag 14 okto
en
Vand
rt
Gee
de burgemeesters Marc Vanden Bussche,
gemeentehuis
Broucke en Peter Roose in de Kokpit van het
pens, Fabio
Cop
samen om aan Dylan Vanaudenaarde, Zoë
ctieve
respe
de
Costa en Benjamin Himpens (jongeren van
de
s
aldu
gemeenten) cheques te overhandigen en
geven. Op de foto
uitbreiding van het project een fikse start te
Guido Decorte,
verder ook Joke Jonckheere, gedeputeerde
Debaeke en
Arne
,
Stiene Van Quaquebeke, Joyce Debruyne
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.

Infoavond verlies:
sterven… en rouwen
De jeugddienst organiseert op
dinsdag 8 december om 19 u. in
JOC de PIT (Kursaallaan 28) een
infoavond Sterven… en rouwen. De
avond wordt begeleid door een
ervaringsdeskundige van Missing
You, een organisatie die zich inzet
voor kinderen en jongeren die
rouwen. Met ervaringsdeskundigen
en jarenlange expertise probeert
Missing You het rouwen bij kinderen
en jongeren bespreekbaar te maken.
Iemand missen is niet evident in
onze maatschappij waar alles snel
moet gaan. Maar hoelang duurt een
rouwproces? Wat is een rouwproces?
Wat kan je zeggen tegen iemand
in rouw en wat zeg je beter niet? De
infoavond wordt door de gemeente
gratis aangeboden. Inschrijven tot 13
november via carine.baert@koksijde.be
of op 058 53 34 44.

Organiseer je eigen
verjaardagsfuif
je eigen
Ben je tussen 16 en 18 jaar en wil je graag
JOC de PIT
verjaardagsfeestje organiseren? Dan helpt
etje)
graag mee. De PIT stelt het jeugdhuis (het cafe
en
mee
dj’s
n
eige
je
gt
bren
Je
ng.
hikki
gratis ter besc
en zin. De
decoreert het jeugdhuis naar eigen smaak
how die
PIT voorziet medewerkers met de nodige know
je die avond helpen.
.depit.be
Info: thomas.casselman@koksijde.be of www

Party: Ibiz
vrijdag
King Logghe en JOC de PIT presenteren op
eren Ibiz,
lanc
ept
conc
13 november het nieuwe party
bass.
‘n’
drum
en
e
een grandioze mix tussen hous
rnova
Supe
s,
Beat
ted
Affiche - T-day: Shakedown, Infec
s,
Beat
ted
Infec
X:
/ Zephi
Dark Secrets, Beta Session.
Daarbovenop nog een paar
lokale dj’s. De volledige line-up
op www.depit.de.
De fuif vindt plaats in zaal
JOC de PIT vanaf 21 u.,
toegang 5 euro.

Kinderfilm: Home
Kapitein Smek is de arrogante leider
van de Boov, aliens die de Aarde kiezen
als hun nieuwe thuis. Ze schoppen alle
mensen van de planeet, maar enkelen
ontsnappen uit hun handen, o.m. Tip,
een koppig tienermeisje. Ze ontmoet
de irritante alien Oh, die verstoten is en
samen gaan ze de mensheid redden.
Nederlands gesproken tekenfilm.
Vertoning op dinsdag 3 november om
14.30 u. in zaal JOC de PIT. Reserveren
via carine.baert@koksijde.be of
058 53 34 44. Toegang 2,50 euro.

Halloweenprogramma 2015
VRIJDAG 30 OKTOBER
• 18 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Halloween-mosselfestijn, volw. 15 euro,
kinderen 10 euro, wie verkleed is in het Halloweenthema krijgt een gratis aperitief, mosselen
afhalen is mogelijk vanaf 19 u., org. Drumband El Fuerte, 0496 68 71 12
• 21 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek, Halloween Mountainbike
Toertocht, afstanden 25 km en 38 km, inschrijven tussen 18 en 21 u., deelname
4 euro, helm en fietsverlichting verplicht; bij aankomst bikewash, douches en bewaakte
fietsenstalling
ZATERDAG 31 OKTOBER - ZONDAG 8 NOVEMBER
• Sint-Idesbald, Grardplein, spooktunnels (tot 8 nov.)
• Sint-Idesbald, spookhuizen The Thriller (tot 8 nov.) en Freakcircus (tot 4 nov.),
spookattracties voor kleine kinderen
• Sint-Idesbald, Grardplein, pop-up Halloween (tot 7 nov.) interactieve
workshops voor kinderen van 4 tot 12 j. met volgend aanbod:
halloweenslingers maken (za 31 okt., 10-12 u.) / sfeeract flyerende vrijwilliger
(za 31 okt., 14-16 u.) / waarzegster (zo 1 nov., 14-16 u.) / Piñata’s (ma 2 nov., 14-16 u.) / knutseldag
(di 3 nov., 14-16 u.) / halloweenhapjes maken (wo 4 nov., 10-12 u.) / grime heks (wo 4 nov., 14-16 u.) /
halloweenverkleedparty (wo 4 nov., 14-16 u.) / knutseldag (do 5 nov., 14-16 u.) / poppenkast Kamishibai,
Japans verteltheater (vr 6 nov., vier voorstellingen van 14 tot 16 u.) / goocheltruuks (za 7 nov., 10-12 u.)
ZATERDAG 31 OKTOBER
• 14 u., Sint-Idesbald, Grardplein, uithollen en versieren van pompoenen (ter plaatse te koop aan
5 euro)
• 15-18.30 u., Sint-Idesbald, Zeedijk en Grardplein, steltenlopers, heer Ottfried de laatste drakenhoeder
en Odile de hoedster van de doden
• 18.15 u., start jurering halloweenkostuums en uitgeholde pompoenen, gratis pompoensoep voor iedereen
• 18.30 u., Sint-Idesbald, optreden drumband Jong El Fuerte
• 19 u., Sint-Idesbald, Zeedijk, Grardplein, Strandlaan, grote Halloweenstoet
• 21 u., jeugdhuis de PIT, Halloween-party, griezels zijn voor één keer meer dan welkom, een gratis
drankje voor wie verkleed komt, gratis toegang.
WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 NOVEMBER
• 14–16 u., Koksijde, bib en Duinenhuis, workshop wolfspoten maken / Hazen-, mollen en wolfspoten
beschermen tegen alle kwaad: de loteling had een mollenpoot in zijn zak om niet naar het leger te
moeten, hazenpoten stak de boer in een talisman om zich tegen het kwaad in het donker te beschermen
en deelnemers aan de workshop bakken de wolfspoten, die hen zullen beschermen tijdens de wandeling
Wolf-sporen in bib en duin, voor kinderen van 8 tot 12 jaar (zonder ouders), in de keuken van Duinenhuis
(schortje meebrengen), begeleiding door Katrien Theunynck / prijs 2 euro, max. 16 deelnemers, inschrijven
op wolfsporen@koksijde.be, 058 53 34 39
• 18.30-21 u., Koksijde, bibliotheek, wolf-sporen in bib en duin - van Roodkapje tot het
brandende sap van zeewolfsmelk, voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar (begeleid door
een volw.); vertelster Renata Bruggeman start de wandeling (3 km) in de bib, waar ze de deelnemers tussen
spannende literatuur en dampende kruidentheetjes onderdompelt in de wereld van de weerwolven… /
zoektocht naar sporen van volksgeloof en natuurlijke geneeskracht / na de wandeling goedgekruide soep
op het dak van het Duinenhuis / met de bus terug naar de bib alwaar nog een geluksdrankje bij
een knetterend vuurtje / prijs 5 euro, max. 50 deelnemers, inschrijven op wolfsporen@koksijde.be,
058 53 34 39 of 058 53 29 53 / (niet geschikt voor rolstoelgebruikers / twee trappen en tien minuten door
de duinen bemoeilijken het gebruik van een buggy)
WOENSDAG 4 NOVEMBER
• 14-16 u., Sint-Idesbald, Grardplein, verkleedfeest voor de kinderen
- 16 u., Sint-Idesbald, strand Grardplein, demonstratie pompoenschieten
- 18 u., Sint-Idesbald, Zeedijk, Halloweenspektakel
- 19 u., Sint-Idesbald, strand, Halloweenvuurwerk
Info: www.koksijde.be/herfst

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar De Neef-Van Belle

Zaterdag 12 september was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Pierre De
Neef (°Buggenhout) en Alfonsina Van Belle (°Buggenhout) ter gelegenheid van de viering van hun gouden
huwelijksfeest (Buggenhout, 17 september 1965). Pierre was directeur bij een groothandel van sanitaire
verwarming en keukens, Alfonsina was filiaalhouder van de KB in Gent. Ze hebben een dochter en een
kleinkind.

Echtpaar Vermote-Bacqué

Op zaterdag 19 september waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Gerard Vermote (°Schore)
en Christiana Bacqué (°Oostduinkerke) die huwden op 18 september 1965 in Oostduinkerke. Gerard was
vrachtwagenbestuurder, onderhoudsman in Home George Theunis, chauffeur aan het MPI en aan de
rijksbasisschool in Koksijde. Christiana werkte bijna heel haar loopbaan in Home Georges Theunis.
Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Vandenberghe-Delpire

Dezelfde zaterdag 19 september werden ook René Vandenberghe (°Elsene) en Mauricette Delpire
(°Châtelet) ter gelegenheid van hun gouden jubileum een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden.
Ze huwden op 18 september 1965 in De Panne. René was bediende bij Electrabel, Mauricette ontfermde
zich over de kinderen en het huishouden. De jubilarissen hebben vier kinderen en negen kleinkinderen.

Echtpaar Germonpré-Petit

Werner Germonpré (°Oostduinkerke) en Jeanine Petit (°Beveren-Waas) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Veurne, 21 september 1965) eeuwige trouw! Werner en Jeannine waren uitbaters van de bakkerij Espero in
Oostduinkerke-Bad. Ze hebben een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Desaever-Vanbillemont

Het echtpaar André Desaever (°De Panne) en Maria Mieke Vanbillemont (°Koksijde) vierde met familie,
vrienden en kennissen op zaterdag 26 september de diamanten bruiloft. Het echtpaar huwde zestig jaar
geleden op 17 september 1955 in Koksijde. André was 36 jaar visser op middenslagtreilers. Mieke zorgde
voor het huishouden en voor zoon Willy, maar verrichte ook huishoudelijk werk bij dr. Cleeren. Na zijn
loopbaan op zee was André ook nog tien jaar zaalwachter van de sporthal in Koksijde-dorp. Ze hebben een
zoon, twee kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Tordeur-Maes

Nog op zaterdag 26 september werden ook de briljanten jubilarissen Henri Tordeur (°Halle) en Anna Maes
(°Beersel) in het gemeentehuis ontvangen. Ze huwden 65 jaar geleden in Beersel op 20 september 1950.
Henri was cartograaf bij het Nationaal Geografisch Instituut, terwijl Anna zorgde voor haar eigen dochter,
maar ook voor haar grootouders en ouders. De jubilarissen hebben twee kleinkinderen.

Naamverwisseling

In het nummer van
oktober sloop een
naamverwisseling in
de tekst bij de foto
van het echtpaar
Vandamme-Devos
op bl. 34. Er werd
een verkeerde
naam van de
echtgenote van
de h. Martial
Vandamme
opgegeven. De
correcte naam van
zijn echtgenote is
Magda Devos. Met
excuses vanwege
de redactie.

Echtpaar Andries-Spapen

André Andries (°Geetbets) en Arlette Spapen (°Budingen) beloofden elkaar 50
jaar geleden (Budingen, 13 oktober 1965) eeuwige trouw. André werkte heel zijn
loopbaan in de suikersector als kaderlid van een bedrijf in suikerbietzaden. Arlette
was verpleegster in de OCMW-kliniek van Tienen. Ze hebben een zoon die jammer
genoeg overleed. André en Arlette wonen al jaren graag in Oostduinkerke.

Echtpaar Janssens-Van Brusselen

De echtgenoten Frans Janssens (°Holsbeek) en Maria Van Brusselen (°Nieuwrode) traden zestig jaar
geleden met elkaar in het huwelijk (Nieuwrode, 14 mei 1955). Frans was para, springinstructeur, daarna
adjudant dispatcher in Schaffen en bij de staatsveiligheid in Düren (Duitsland). Ze hebben vier kinderen
(waarvan een zoon overleden), en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Debaenst-Sweertvaegher

Op 10 oktober was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar José Debaenst (°Veurne) en Nicole
Sweertvaegher (°Poperinge). Ze huwden in Veurne op 9 oktober 1965. José was autowerktuigkundige bij
garage Declerck in Koksijde. Ze hebben een dochter, een kleinkind en twee achterkleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag werd de vereniging KVLV-Vrouwen met Vaart OostduinkerkeWulpen een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. KVLV-Vrouwen met Vaart is evenwel al veel ouder
aangezien de vereniging de voortzetting is van de Boerinnenbond die in 1911 gesticht werd. De afdeling
Oostduinkerke-Wulpen telt momenteel zo’n 100 leden die elk werkjaar een 20-tal activiteiten van variërende
aard aangeboden krijgen. Burgemeester Marc Vanden Bussche wenste de Vrouwen met Vaart nog veel
boeiende jaren toe.

Op zaterdag 5 september vond op het Kerkplein in Oostduinkerke een bloemenhulde plaats aan
het monument der gesneuvelden. Deze plechtigheid was een initiatief van de Koninklijke Unie der
Inlichtingsdiensten- en Actiediensten van het Verzet 1940-1945 (KUIAV), meer bepaald van de secties WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luxemburg-Namen. Paul-M. Renard, nationaal secretaris van de Koninklijke
Unie, hield een korte toespraak en bracht hulde aan hen die hun leven opgeofferd hebben voor de vrijheid.
Eerste schepen Jan Loones legde bloemen neer in naam van het gemeentebestuur.
Op 17 september reed een gloednieuwe
huisvuilwagen voor de dienst Openbare
Netheid het domein van de Werf in
Oostduinkerke op. Het voertuig werd
geleverd door Mol CY NV uit Hooglede
met onderaannemer Automobilia Trucks
& Cars NV uit Kortemark voor de prijs
van 200.898 euro. De wagen voldoet
vanzelfsprekend aan de strengste
veiligheidsnormen. Zo bevoorbeeld: als
de laders op de voettreden staan kan de
wagen niet achteruit rijden en wordt de
snelheid vooruit beperkt tot 30 km/h. Het
voertuig kan ook gebruikt worden voor
het ophalen van GFT-afval. De gemeente
beschikt thans over zes vuilniswagens
waarvan er nog één in 2019 zal
vervangen worden.

Op de stranden van De Panne
en Oostduinkerke werd van 18 tot
25 september het 50ste Europees
Kampioenschap Zeilwagenrijden
betwist met ca. 250 deelnemers uit
een 15-tal Europese landen. Van
Vlaamse zijde waren er 45 piloten
waarvan ongeveer een derde
uit onze eigen gemeente. Ook
Amerikanen, Chilenen en Argentijnen
waren op post, maar dan enkel
voor het plezier. Het EK verliep in
opperbeste vriendschappelijke sfeer
en leverde spectaculaire beelden
op. Sand Yacht Club Oostduinkerke
(SYCOD) stond mee in voor de
organisatie.

Burgemeester Marc Vanden Bussche reikte op maandag 21 september aan diverse Koksijdenaars brevetten
van laureaat van de arbeid 2014 met het daaraan verbonden ereteken uit. Het gouden ereteken in de
sector Ambachtelijke Banketbakkerij met label expert viel te beurt aan Pedro Ameel en Monique Soetaert.
Pedro is ook voorzitter van de Bakkersbond Westkust. Carl Tyteca ontving het zilveren ereteken in dezelfde
sector, label ervaring en innovatie. Philippe Van Cleemput werd gelauwerd met het zilveren ereteken, label
tutor, in de sector Professioneel/beroep ingenieur als master of science. Aanwezig was ook Gabriel Van
Hauwermeiren die op 3 oktober in Gent burgerlijk ereteken van Ridder in de Leopoldsorde uitgereikt kreeg.

Een delegatie van Deense directies van Woon- en Zorgcentra en van scholen was op vrijdag 25 september
met enkele politici in Koksijde te gast. Onze gemeente is voor Deense studenten en directies al jaren een
symbool van gastvrijheid, waar ze nieuwe technieken en visies in de bejaardenzorg leren ontdekken. Zo
liepen enkele leerlingen van de SOSU Sjaeland stage in WZC Dunceluze. Vrijdagmorgen brachten ze een
bezoek aan het gemeentehuis waar diensthoofd Ilse Chamon van de dienst Communicatie, Onthaal en
Protocol hen hartelijk toesprak. Initiatiefnemer van het Deense bezoek was coördinator internationalisering
Johan De Cock.

Naar goede traditie werd een delegatie van de
Orde van de Paardenvisser en van d’Oostduinkerkse
Paardenvissers recent weer ontvangen in het Koninklijk
Paleis in Brussel. De delegatieleden, met o.m. de
paardenvissers Eddy D’Hulster, Stefaan Hancke, Gunther
Vanbleu en Marius Dugardein overhandigden de
vertegenwoordiger van de koning op vrijdag
2 oktober eens te meer een rijkelijke portie
levende vers gevangen garnalen.

Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan werd de vereniging VL@S (Vlaamse Actieve Senioren) op zaterdag
10 oktober door burgemeester en schepen een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. VL@S-Koksijde
telt thans bijna 400 leden. Elke week vinden diverse activiteiten plaats: fietsen, petanquen, rummicub,
breien, kaarten, leesclub, uitstappen, dansen, puzzelen enz. Burgemeester Marc Vanden Bussche wenste de
vereniging nog vele jaren boeiende jaren.

Aan de tweede editie van Koket Koksijde Floralia was ook een wedstrijd verbonden. Met 6.457 deelnemers
kende de prijsvraag een enorme belangstelling. De favoriete strandcabine van de bezoekers werd
“Margriet” met de bloemencreatie van florist Vincent Cauwelier van Artistic Flowers uit Koksijde. De tweede
plaats was voor cabine “Rosa” van floriste Conny Pladys van De Groene Hoek in Oostduinkerke. Op plaats 3
eindigde “Juliette” van florist Stefan Van Berlo van Bloem-Illusie uit Zwijndrecht. Winnaars van de wedstrijd zijn
Siska Ghyselen (1ste pr.) uit Koksijde, Jacques Demeester (2de) uit Koksijde en Guido De Smet (3de) uit Leisele.
De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 16 oktober op Koksijde Golf ter Hille i.s.m. de VVV en het Comité
Koksijde in de Bloemen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Brutus Bakker

Peter Michiels en Irka
Vercruysse, beiden uit Koksijde
(12 september)

Oostende, 21 augustus
zoon van Johannes en van
Zafara Kingma uit Oostduinkerke

Ludo Braspennincx en Sarah
Trybou, beiden uit Koksijde

Tibe De Coster

Jacques Vancoppenolle en
Gilberte Stubbe, beiden uit

Gent, 25 augustus
zoon van Natasja De Coster en
Bieke Igodt (Koksijde)

Cyrille Clavier

Veurne, 9 september
zoon van Cassandra Clavier
uit Koksijde

Yasin Zewail

Oostende, 20 september
zoon van Ahmed en van
Jamila Maruf uit Koksijde

(19 september)

Koksijde (25 september)

Freddy Guerdin en Arlette
Doolaeghe, beiden uit Koksijde
(25 september)

Michael Adam en Laeticia
Moetwil, beiden uit Koksijde
(26 september)

Rodrigo De Roo en Thilde
Vermeesch, beiden uit Koksijde

Nora Creus - 78 jaar

weduwe van Maurice Rosseel

Dorothea Drossaert - 91 jaar
weduwe van Leon Errygers

Agnes Van Strijthem - 91 jaar
weduwe van André Rooms

Bernard Roussel - 58 jaar
Greta Roussel - 74 jaar

weduwe van Fernand Morlion

Marc Vandenhauten - 59 jaar
Marc Van Landschoot - 53 jaar
echtgenoot van Monique
Vandemoortele

José Viaene - 69 jaar
Rosa Depoorter - 78 jaar

(3 oktober)

weduwe van Willy Bradt

Veurne, 21 september
zoon van Anthony en van
Nikita Verburgh uit Koksijde

Koenraad Pyliser en Sabrina
Bollengier, beiden uit Koksijde

Ghislain Ghyselen - 75 jaar

Amelie Vanwonterghem

OVERLIJDENS

Ayden Hiele

Veurne, 23 september
dochter van Jelle en van
Sofie Herregat uit Koksijde

Elena Van Kessel

Veurne, 28 september
dochter van Benjamin en van
Amandine Corbusier uit Koksijde

(6 oktober)

Magdalena Vanbillemont -

92 jaar
weduwe van Cyriel Vervaecke

Victor Moreels - 85 jaar
Rose-Anne Hostyn - 79 jaar

echtgenote van Roland Nuytten

HUWELIJKEN

Ginette De Brabandere - 78 jaar

Jan Deseyn uit Koksijde en
Karla Goetvinck uit Affligem

Eugeen Spinnox - 81 jaar

(11 september)

weduwe van Florimond Seru

weduwnaar van José Dorane

echtgenoot van Christiane Warlop

Madeleine Vandendriessche 96 jaar
weduwe van Gontran Dewulf

René Vanderhoeght - 94 jaar
echtgenoot van Maria Decroo
Margaretha Boeve - 92 jaar

weduwe van Oscar Vandenbruwaene

Francis Clément - 72 jaar

echtgenoot van Rosa Seynaeve

Myriam Christiaens - 80 jaar
weduwe van René Cloos

Guy Desmet - 66 jaar
Christophe Maas - 55 jaar

26ste hobbyfestival en 3de Michelinbeurs
Op zaterdag 14 en zondag 15 november vindt in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde telkens van 10 tot
18 u. de 26ste editie van het jaarlijks hobbyfestival plaats, met bijhorende Michelinbeurs. Gratis toegang.
Op deze beurs bieden een 50-tal creatieve mensen aan het
publiek hun huisgemaakte werkjes aan. De aangeboden juwelen,
decorstukjes, schilderijen, hoeden, lekkernijen enz. zijn exclusief en
kwaliteitsvol.
Naast de jaarlijkse hobbybeurs is er op de mezzanine voor de
derde keer ook een ruim aanbod voor verzamelaars van allerhande
Michelin-memorabilia: wegenkaarten, oude affiches en nog veel meer.

Appelpers- en smuldag
De Fruytige Gilde der appelpersers van Sint-Idesbald organiseert op dinsdag
17 november in het museum ’t Krekelhof zijn jaarlijkse appelpers- en smuldag.
De rituelen gebeuren volgens hetzelfde stramien van de vorige keren, maar
wel in een nieuw concept. De klassieke ingrediënten van de dag zijn appelen
persen, sap bottelen, flessen pasteuriseren, stapelen en bewaren.
Scholen en groepen enkel na afspraak. Vrij bezoek aan ‘t Krekelhof, rariteitenen ambachtenmuseum, Koninklijke Baan 225 in Sint-Idesbald.
Info: info@museumkrekelhof.be, 058 51 23 32.

Folkloristische Sint-Maartensstoet
Op dinsdag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 50ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet
plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers en
borstelmakers.
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 7 november kunnen op het Sint-Pietersplein van
14 tot 17 u. bieten afgehaald worden.
Programma dinsdag 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
Sint-Maarten komt op dinsdag 10 november
weer naar Koksijde-Dorp!
met uitgeholde biet en kaarsen, wagen met voorzanger van SintMaartensliederen. 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.

Sinterklaas in Koksijde-Bad
Op uitnodiging van de handelaarsbond Hartje Koksijde en de VVV komt Sinterklaas begeleid met muziek
op zaterdag 21 november om 14.30 u. aan op het Terlinckplein in Koksijde-Bad. Hij zal vergezeld zijn van
dansende pieten. Om 15 u. kunnen ouders met hun kinderen de sint begroeten aan het gemeentehuis. Er is
kinderschmink, snoepzakjes worden uitgedeeld en er zijn ook sinterklaaskoeken met warme chocolademelk.
Om 17 u. neemt hij afscheid.

Food Truck Festival
op het Theaterplein
FOOD TRUCK FESTIVAL

theaterplein Koksijde

Op het Theaterplein voor het gemeentehuis vindt, in een organisatie van
vzw Xbeach, van vrijdag 6 tot zondag 8 november voor de eerste keer
in onze gemeente een Food Truck Festival (FTF) plaats. Een FTF is een
gastronomisch feest met keukens in vrachtwagens, uiteraard opgesmukt
met heel wat randanimatie. Initiatiefnemer is Koksijdenaar Elwin Van
Herck.

Foodtrucks zijn niet helemaal nieuw. Al enkele jaren worden culinaire evenementen opgefleurd met de
komst van mobiele keukens. Ze zorgen voor variatie in de gerechten, maar geven ook sfeer door de
creatieve designs en ontwerpen van de trucks. Deze voertuigen hebben een prominente rol naast de
centrale bar, gezellig terras, muziek, straatartiesten, optredens, leuke zithoeken, kinderspeeldorp en andere
randanimatie.
Van 6 tot 8 november (tweede deel van de herfstvakantie) geldt centraal in de gemeente op het
Theaterplein alvast gratis toegang voor iedereen: hipsters, jong en oud, man en vrouw, families,
buurtbewoners, dagjesmensen,… Culinaire fijnproevers zullen zeker aan hun trekken komen. Maar ook
mensen die komen voor de gezelligheid zijn zeker van harte welkom.
FTF wordt vooral een dagevenement dat vroeg begint om de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn.
De muziek stopt om 23 u. en de food trucks sluiten stipt om 23.30 u.

v.u. w Xbeach

Dertigers worstelen met vriendschap

De slimme de domme de gladde en de dode
Arend Pinoy, Boris Vanseveren, Pieter-Jan De Wyngaert en Yahya Terryn waren ooit onafscheidelijke
vrienden. Ze verliezen elkaar uit het oog en worstelen elk met hun eigen dromen en problemen. Als een
van hen uit het leven stapt, komen de andere drie weer samen. En dat zorgt voor vuurwerk, te zien in
c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 20 november, 20 u.
De vrienden zijn elkaar al een beetje ontgroeid.
Toch hebben ze gemeend er goed aan te doen
de begrafenis te helpen organiseren. Ze maken
van de gelegenheid gebruik om herinneringen
op te rakelen. Ze vertegenwoordigen verschillende
maatschappelijke typetjes en modderen maar
wat aan. Rouwen onder mannen levert geen hoge
retoriek op. De tekst van dit stuk is van de Gentse
School, gesprokkeld uit het leven, met improvisatie
als glijmiddel, afgetopt met korte replieken. Poëzie
tussen pot en pint. De stiltes zeggen minstens
evenveel als de tekst zelf.
Hoogtepunt van de avond volgens Focus Knack:
” Terwijl Arend Pinoy omgekeerd in een wc-pot
hangt, ligt Pieter-Jan De Wyngaert dood te gaan in
de badkuip. Intussen zuipt Yahya Terryn zichzelf stomdronken al leunend tegen die badkuip en bekomt Boris
Vanseveren tegen het fornuis van een cocaïnetrip... ‘Moeder, wij rouwen’, zou het onderschrift bij dat beeld
kunnen zijn.”
Tickets 14 euro of 11 euro <26 j. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

De liefde wondermooi bezongen in Rood rood

Schrijver vond Zanger

Bart Moeyaert en Tijs Delbeke ontmoetten elkaar voor het eerst in het
kader van “Schrijver zkt. Zanger”, een gelegenheidsproject van het
inmiddels opgedoekte radioprogramma Joos. Moeyaert schreef een
tekst, Delbeke componeerde daar thuis muziek bij, en nog voor ze
elkaar ook fysiek de hand hadden geschud, werd De waarheid krijgt
een stoel een heuse hit. Ze brengen hun cd Rood Rood integraal in
c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 6 november om 20 u.
Bart Moeyaert is een gevierd schrijver en dichter, met een lijst bekroningen
te lang om op te sommen. Tijs Delbeke is bekend van bands als Dez Mona
en Sir Yes Sir. U kunt hem ook kennen van het één programma Soundtrack
Zuid-Afrika waarin hij o.m. met Flip Kowlier naar Zuid-Afrika trok.
Beide heren verschillen aardig in leeftijd maar dat vormde nooit een
barrière. Bart over Tijs: “Hij maakt muziek die onder mijn vel gaat zitten. En
hij is van een andere generatie. Het leek me spannend om de krachten
te bundelen met iemand die veel jonger was dan ik, en te zien hoe
hij mijn gevoelens en emoties naar muziek zou vertalen. Ondanks het
leeftijdsverschil en de verschillende achtergrond klikte het meteen.”
Het favoriete nummer van de twee is de titelsong van Rood rood.
Opnieuw Moeyaert: “Het is mijn vurige wens dat koppels - jong en oud - dit op hun huwelijksfeest als
openingsdans zouden draaien. De tekst is gebaseerd op iets dat ik zelf heb meegemaakt met een gast
die ik wreed hard zag zitten. In die tekst zit al de emotie, al de spanning die ik toen ervaren heb. Zal het
lukken, zal het niet lukken? Je moest er seks in kunnen voelen, en dat heeft Tijs heel goed weergegeven in
de muziek. Als schrijver kan ik een stille tekst nooit in een luidruchtige veranderen. Maar in de muziek kan je
door de toonaard of het tempo te veranderen iets heel anders bereiken.”
Tickets 14 euro of 11 euro <26 j. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
Opgelet: deze voorstelling werd verschoven van donderdag 5 naar vrijdag 6 november!

Agenda NOVEMBER
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
Herfstvakantie 31/10 tot zo 8/11
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Elke zondag in de herfstvakantie vrije
rondleiding in de tijdelijke expo Abdijen en
strips, verhalen in beeld om 15 of 16u
Activiteiten Bibliotheek
Zie blz 8 & 9

Ma 2 november 2015
11 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk,
Strandlaan
Sint-Hubertusviering met wijding van
paarden en kleine huisdieren
Zie blz 24
Info: dienst Toerisme
14 u.
Koksijde, Elisabethplein
Geleide herfstwandeling
toerisme

Di 3 november 2015
14.30 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal
Visserijmuseum
kids@navigomuseum – workshop
Oesterpassie
inschr. via onthaal@navigomuseum.be
14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Filmvertoning ‘Home’. Zie blz 26
15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Concert van het OLV ter Duinen koor.
zie blz 10

Woe 4 november en
don 5 november 2015
14-16 u.
Koksijde, Bib en Duinenhuis
Workshop wolfspoten maken
Zie blz 27
18.30-21 u.
Wolf-sporen in bib en duin. Zie blz 27
19.30 -21.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcenter Ligerius, Zeelaan 29
FeMma Cocoonjas breien – 3de sessie
Info en inschr. G. Braem, T 0498 47 87 17

Woe 4 november
14-16 u.
Sint-Idesbald
verkleedfeestje voor de kids op het
G. Grardplein
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen – worshop
inschr via info@tenduinen.be

Oostduinkerke, NAVIGO
Elke zaterdag om 16 u
Nederlandstalige rondleiding in de
tentoonstelling Oesterpassie
Rondleiding in de expo “Abdijen en
strips, verhalen in beeld”
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Elke zondag om 15 uur
Activiteiten jeugddienst
Zie blz 26
Activiteiten Duinenhuis
Zie blz 20

16 u.
Sint-Idesbald, strand t.h.v. Grardplein
Demonstratie Pompoenschieten
18 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk thv Grardplein
vuurspektakel
18.30-19.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Workshop Bollywooddans, gratis
Vanaf 19.30 u. film ‘Siddarth’ in indische
sfeer (inbegrepen in filmticket)
Zie blz 16
19 u.
Sint-Idesbald
vuurwerk

Do 5 november 2015
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide gezinswandeling: paddenstoelen,
ontspoorde zwammen
www.iwva.be

Vrij 6 november 2015
7-13 u.
Koksijde-Bad, Marktplein
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme
Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be
Zie blz 35
14 u.
Koksijde, Tulpenlaan 41
Bingonamiddag
Okra Koksijde-Oostduinkerke
Info Paula Thijs, T 058 51 71 26 of
paulathijs@live.be
20 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Literair concert: Tijs Delbeke & Bart
Moeyaert
Info & tickets: info koksijde
Zie blz 36

Za 7 november 2015
10 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Geleide vrouwenwandeling rond de
Duinenabdij
Info: dienst Toerisme

Yoga
Oostduinkerke, Bolledroom, Sportpark
Hazebeek
Di: 9.30-10.30u • 19-20u • 20.15-21.15u
Do: 20-21.30u • Vrij 9.30-10.30u
Deelname: €8 of 55 euro voor 8 beurten
Info Sigrid Rondelez: T 0477 47 11 22
Van 31/10 – 07/11
Sint-Idesbald, Strandlaan 316
Pop-up Halloween
Interactieve workshops voor kinderen
Info: dienst Toerisme
Zie blz 27

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide wandeling Hoge Blekker &
Doornpanne - www.iwva.be
14-17 u.
Oostduinkerke, Navigo en Abdijmuseum
Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang
Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be
20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Theater: Leah Thys & Jo De Meyere:
een oscar voor Emily - UITVERKOCHT
Info & tickets: infokoksijde

Zo 8 november 2015
Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be
Zie blz 35
11 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Klassiek op zondag: Zerkalo Quartet
Info & tickets: infokoksijde

Di 10 november 2015
18 u.
Koksijde-Dorp
Sint-Maartensstoet
Info: dienst Toerisme
Zie blz 35

Woe 11 november 2015
10 u.
Koksijde
Herdenking wapenstilstand zie blz 10

Do 12 november 2015
14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag
€2 koffie, thee , water en cake inbegrepen
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

Vrij 13 november 2015

Ma 16 november 2015

7-13 u.
Koksijde-Bad, Marktplein
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme
11 u.
Sint-Idebald, Sint-Idesbalduskerk
Mis voor de overledenen met
broodjesmaaltijd

14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Leteraire conference ‘Meneer de Notaris’
met Bert Kruismans
Org. Neos Koksijde
Ziekenzorg verleent zijn medewerking
Reservatie voor 9 november
Info J. Ranson, T 058 51 40 60

14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Voorstelling van de meerdaagse reis juni
2016 en nuttige reistips ‘Hoe veilig reizen’,
door Maurits Groeninck
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren,
Koksijde. www.vlas.koksijde.be

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcenter Ligerius, Zeelaan 29
FeMma ‘Natuurlijke antibiotica’
Gezond de winter door!
Info en inschr.: Lena Devacht,
T 058 51 69 87, T devacht.lena@skynet.be

20 u.
Oostduinkerke, Erfgoedhuis, Leopold II-Laan 2
De politieke cenakels van de NMBS
Causerie met Marc Descheemaecker,
voormalig CEO van de NMBS
Iedereen welkom
Leden VVb: €5; niet-leden: €7
Org. Vlaamse Volksbeweging
(VVB bachten de Kupe)
Info: vvbbachtendekupe@icloud.com,
T 0477 35 36 12

Di 17 november 2015

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café foyer met I AM
(welkom in de foyer vanaf 19.30 u.)
Info: Info Koksijde, T 058 53 29 99

Za 14 november 2015
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs
zie blz 34. Info: dienst Toerisme
20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Muziektheater IJzer (Wim Claeys)
Info en reservatie: Info Koksijde,
T 058 53 29 99,
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be

Zo 15 november 2015
Vanaf 10 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Sint-Hubertusviering
Misviering
Zegening van de paarden
Sint-Hubertusoptocht aangevoerd door de
jachthoornblazers te paard
Sint-Hubertusrit langs strand en duinen
Sint-Hubertus-drink en –eetfestijn in manege
Ter Duinen
Info: Westhoekruiters
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Hobby- en Michelinbeurs
zie blz 34. Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Alg. vergadering Kokos en Wulloks, thema
‘de koerden, een volk zonder staat’
Lezing, documentaire, foto-expo
Zie blz 16

Vrij 20 november 2015
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater: Het kip & theater Antigone: de
slimme de domme de gladde en de dodo
Info & tickets: info Koksijde

Za 21 november 2015

16.30 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21
VOC de koepel
Levenseindebeurs
Zie blz 18

9-12 u.
Koksijde-Dorp, zaal Ligerius, Zeelaan 29
Ieder kind een sint: inzameling van
degelijk en duurzaam speelgoed door
KWB, dit ten voordele van kansarme
kinderen
Info freddyvanlerberghe@hotmail.com

19.30-21 u.
Koksijde, Bibliotheek
Lezing ‘Van volksprent tot graphic novel’
Zie blz 8

14.30 u.
Koksijde-Bad
Intrede Sinterklaas
Zie blz 35

Woe 18 november 2015
12.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Ledenvergadering Okra OostduinkerkeOostduinkerke
Lou.gps@hotmail.com
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Noordzeequiz
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Seniorenfeest
zie blz 13. Info: Sociaal Huis

Do 19 november 2015
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Seniorenfeest zie blz 13
Info: Sociaal Huis
14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel-Westhoek,
Houtsaegerlaan 21
Lezing: Intensieve zorgen: orgaanfalen en
beperkingen
Spreker: Dr. Joris Troubeleyn (UZ Brussel)
Toegang: €3 voor leden; €4 voor niet-leden
(koffie inbegrepen)
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98
Marc-mortier@telenet.be
Org UPV Westkust ism Vermeylenfonds
Koksijde/O0ostduinkerke
Vanaf 18.30 u.
Koksijde-Dorp, Hotelschool Ter Duinen,
Houtsaegerlaan
Gastronomische avond, inleiding door
Ignace Desmedt: voedselveiligheid
€48 Df-leden met programmakaart;
€53 DF-leden - €58 niet-leden
Info en org: Davidsfonds Doornpanne
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be

14u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide wandeling ezels en pony’s in de
Doornpanne
www.iwva.be
14-21 u
Oostduinkerke, Navigo
Werelddag van de Visserij en Nocturne

Zo 22 november 2015
Koksijde
Cyclo cross – zie blz 23
11 u.
Koksijde, Houtsaegerlaan 21, VOC de
koepel – Westhoek
Op zondag in gesprek met…. Onderwerp
‘Prostitutie’
Spreker Dhr. André Laveyne –
deelname gratis
vanmuylem@skynet.be

Woe 25 november 2015
12 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Brood en Spelen
Apero/buffet/volksspelen met mooie
prijzen/ koffie en gebak/drankje
€23/€25 voor niet-leden Vl@s
Org. www.vlasoostduinkerke.be
Info: freddy.bockstael@skynet.be
T 058 51 27 20
19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefcenter Ligerius, Zeelaan 29
FeMma ‘Koken uit de moestuin’
Ongecompliceerd koken met heerlijke
groenten in de hoofdrol
Info en inschr.: G. Braem, T 0498 47 87 17,
genevieve.braem@skynet.be

Do 26 november 2015

Za 28 november 2015

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, Ter
Duinenlaan 34
Ontmoetingsnamiddag
€2, koffie, thee, water en cake inbegrepen
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Keenroh XL ¾ Peace
Info & tickets: infokoksijde

20 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Roeselare

Vrij 27 november 2015
7-13 u.
Koksijde-Bad, Marktplein
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme

TENTOONSTELLINGEN
tot 22/11
Oostduinkerke, NAVIGO
Expo: oesterpassie

Zo 29 november 2015
8.30-10.30 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Ontbijt met bezoek van de Sint
Inschr voor 21/11 en betalen bij Danny
Desmet, Liefjeslaan 10, Koksijde,
T 058 51 67 26
Leden Gezinsbond betalen €3 per persoon,
niet-leden: €5
Kinderen tot 12 j gratis
gerdavandensteen@telenet.be

04-04 – 03/01/2016
Sint-Idesbald, Foundation Paul
Delvauxmuseum
Expo: ‘Paul Delvaux’s Best Wishes’
18/04 – 03/01/2016
Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in
beeld

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Expo Kyndt Rita, keramiek Brugge
Info: lievino@lievino.be

14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Herbeleef uw jeugd
Ontmoetingsnamiddag voor senioren
Er wordt een film bekeken over Koksijde
tussen 1945 en 1965, er wordt dan wat
nagekaart bij een kopje koffie en gebakje
Toegang: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen zijn
beperkt
Info en org: Sociaal Huis Koksijde,
Katrien Debruyne, project ‘Samen Zorgen’,
T 058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be

04/11 – 14/12
Sint-Idesbald, YesArtGallery, Strandlaan 239c
Expo Inge Dompas – Linda Vandewalle
– Lieven D’Haese
patrick@yesallery.com,
www.yesartgallery.com

Soirée Feminine
Best Pittig Koksijde, een vereniging
van pittige jonge dames, pakt
op woensdag 25 november uit
met de hippe pop-up beurs
Soirée Féminine, vanaf 19 u. in de
showroom van Garage Marrannes,
Dorpsplaats 46 in Wulpen. De
opbrengst van deze avond gaat
naar een gfoed doel, nl. de MSLiga Vlaanderen. Op deze hippe pop-upbeurs valt van veel dingen te genieten: cocktails, nieuwe beauty &
styling tips, leuke hebbedingen en accessoires, lekkere knabbels en gezellige babbels. Wie komt krijgt ook leuke
goodies mee naar huis.
Toegang/steunkaart 5 euro te koop bij de deelnemende handelaars (zie Facebook Soirée Féminine) of via de
bestuursleden. Meer info: bestpittigkoksijde@gmail.com.
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Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

info Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

Opendeurweekend
21 & 22 november 2015

Exclusieve korting voor alle
inwoners van Koksijde in
Plopsaland & Plopsaqua De Panne !

€9,99
IEDEREE

N AAN

Als inwoner van Koksijde kan je tijdens
het opendeurweekend Plopsaland &
Plopsaqua De Panne bezoeken voor
slechts €9,99 per park.
Kijk snel binnenin voor meer informatie en de voorwaarden.
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