14e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
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Foto van de maand
François Van Reeth uit Koksijde is de gelukkige winnaar van de fotoprijs
oktober, dankzij dit mooie avondzicht van het kunstwerk Haasje Over
(van beeldhouwer Jan Dieusaert) tegen de kobaltblauwe en oranjerode
achtergrond van de zon die wegzakt in de zee… Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 9 november.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen - schepen
van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd
Communicatie, Onthaal & Protocol: Ilse
Chamon

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke Wulpen: 058 51 78 68

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

Deze nummers verbinden u
automatisch door met een dokter
van dienst. Wachtdiensten lopen
tijdens weekends (za 8 u. tot en met
ma 8 u.) en officiële feestdagen
(8 u ‘s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)

Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

Apotheken

Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op
rek. 091-0175000-41 van het
gemeentebestuur Koksijde,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
met vermelding “Abonnement Tijdingen - november tot december”
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Hulp- en wachtdiensten

Wachtdiensten lopen tijdens weekends (za 9 u. tot en met ma 9 u.)
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één
wachtdienst voor de gemeenten
Veurne, Koksijde en De Panne.

Gemeente info
Gemeentehuis

Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente
Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over
gemeentelijke diensten,
openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar
helpen we u verder of verbinden u
door met de dienst die u verlangt.

Inhoud

Obussen en
oude hoeven…
Op het domein waar de Golf Hof ter Hille
komt, is de voorbije weken al veel werk
verzet! Op een viertal plaatsen werd oude
munitie gevonden en verwijderd.
Nu graven archeologen er naar de
schatten uit het verleden. Op 11
november kan u er een kijkje komen
nemen!

6&7
De Koksijdse zwemweek!
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In het Zwem- & Recreatiebad Hoge
Blekker vindt van vrijdag 13 tot en met
zondag 22 november de 25ste Koksijdse
Zwemweek plaats! Tijd dus om met familie en vrienden sportief of speels een flink
aantal baantjes te trekken. En wie weet
wint u er nog een mooie prijs bovenop!

24 & 25
De Vlaamse Duinencross
Op zaterdag 28 november worden de
Liefoord-duinen weer het mekka van het
West-Europees veldrijden ter gelegenheid
van de Vlaamse Duinencross! Overigens
weer een wereldbekermanche. Gratis
toegang voor Koksijdenaars!

27 & 40
De burgemeester kookt…
De Week van de Smaak loopt van 12 tot
22 november. Ook onze burgemeester
doet mee! Jawel, op 15 november zal hij
met de directeur van de hotelschool
Ter Duinen een heuse Turkse maaltijd
bereiden… Een gastronomische mini-trip
naar Turkije. Eet smakelijk, ofwel: afiyet
olsun!

35
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In de gemeente Koninklijk bezoek

Prinses Astrid bezocht Koningin Elisabeth Instituut!

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid bracht op dinsdag 29 september een bezoek aan het Koningin Elisabeth
Instituut in de Dewittelaan in Oostduinkerke. De prinses was vorig jaar in april al in Koksijde te gast ter gelegenheid
van de viering van 50 jaar KEI, maar kon toen het ziekenhuis zelf niet bezichtigen. Daarom kwam ze speciaal terug
om kennis te maken met de zorginstelling. Ons gemeentebestuur verleende zijn volledige medewerking aan de
organisatie van dit prinselijk bezoek. De foto’s spreken voor zich!

De schoolkinderen waren massaal aanwezig om de prinses te
verwelkomen.

De garnaalvissers te paard ontbraken evenmin op het appel. Stefaan
Hancke in vol ornaat overhandigt de prinses een mand levende verse
septembergarnalen.

De prinses en burgemeester Marc Vanden Bussche begroeten de
enthousiaste kinderen.

Aan de hoofdingang van het Koningin Elisabeth Instituut werd prinses
Astrid opgewacht door een lange rij patiënten en personeel.

Met sommige verblijvers had de prinses een lange en vriendelijke babbel.

In het instituut maakte de prinses een rondleiding mee. Ze werd er door
de bewoners hartelijk verwelkomd!

Prinses Astrid bracht met hoofdgeneesheer dr. Vanderdonckt (naast
haar) en directeur Vanmeenen (midden) een bezoek aan de diverse
therapie-afdelingen van het revalidatiecentrum.

Ter afronding van het bezoek overhandigde burgemeester Marc Vanden
Bussche een geschenk aan prinses Astrid. Beeldhouwer Fernand
Vanderplancke kijkt lachend toe.
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Interview met de burgemeester

De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijkse groet heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het deze keer over verschillende
onderwerpen: het archeologisch onderzoek op het domein waar Golf Hof ter Hille komt, over de Vlaamse
Duinencross van 28 november, over de Koksijdse Zwemweek en over de nieuwigheden aan de kerstversiering.

ter compensatie van de kosten die
we investeren. We mogen zeggen
dat de duinencross uniek is omwille
van het parcours en de natuurlijke
tribunes die de duinen bieden. De
cross is ook een top tv-gebeuren dat
voor onze sportieve gemeente zeer
imagoversterkend is. Allen dus op
post op 28 november!”

T-d: “De werken aan Golf Hof
ter Hille zijn volop bezig. Na de
ontmijningsfase startte daar
onlangs de archeologische fase.
Een moment om ook de inwoners
er bij te betrekken?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Inderdaad! Het team van
archeologen is dagelijks in de weer
op de site. Er zouden zelfs sporen
gevonden zijn van de “verloren
put”. Dat is een gekende legende
in de streek. Het verhaal wil dat de
eigenares van het hof met haar koets
in een bodemloze put zou gereden
zijn nadat ze een godslastering had
uitgesproken. Het feit dat dergelijke
zaken worden opgesnord moet de
mensen toch nieuwsgierig maken!
Daarom wordt iedereen uitgenodigd
op 11 november om de golfsite te
ontdekken samen met de archeologen
die de belangstellenden zullen
rondleiden.(*) Zo zien ze hoe alles in
de praktijk gebeurt. We wachten dus
in spanning op de resultaten die het
archeologisch onderzoek met zich zal
meebrengen. Misschien kan ik daar al
in de volgende Tij-dingen meer over
vertellen.”

T-d: “In november wordt
ook jaarlijks uitgekeken naar
de Vlaamse Duinencross
in Koksijde? Opnieuw een
wereldbekerwedstrijd die
plaatsvindt op zaterdag 28
november. Worden in de
gemeente ook al voorbereidingen
getroffen voor de organisatie
van het Wereldkampioenschap
Cyclocross op 28-29 januari
2012?”
Burgemeester: “Zeker! Bij deze
wens ik allereerst nadrukkelijk
kersvers gedeputeerde Guido Decorte
te bedanken. Hij zorgde ervoor dat
we dit jaar opnieuw een subsidie
kregen voor de wereldbekermanche.
Hij beloofde ook dat een gesprek met
de bestendige deputatie zal worden
vastgelegd omtrent de subsidies van
de provincie voor de organisatie van
het wereldkampioenschap in 2012.
Er zijn ook al contacten gelegd met
Topsport Vlaanderen in die zin, om
zo snel mogelijk resultaat te boeken.
Bedoeling is ook dat onze gemeente
volgend jaar een event-manager
aanwerft om uit de organisatie van
het WK maximaal rendement te halen

T-d: “Nog een jaarlijkse
klassieker in november is de
Koksijdse zwemweek!”
Burgemeester: “Uiteraard. Het team
van Marc Supeley zorgt jaarlijks voor
een mooi en gevarieerd programma.
De zwemweek groeide uit tot een
vaste waarde in het Koksijdse
verenigingsleven in de winter. We
hopen dat er massaal op ingegaan
wordt want zwemmen is voor jong
en oud een belangrijke sport. Een
aanrader ook voor mensen die nog
geen gebruik gemaakt hebben van
ons zwembad, want we hebben een
prachtige, nieuwe accommodatie, dus
misschien wordt die eerste stap wel
gezet tijdens de zwemweek!”
T-d: “Weldra hangt de
kerstverlichting er weer. Is er
iets nieuws op dat vlak?”
Burgemeester: “November is
een zeer drukke maand wat de
voorbereiding van de kerstversiering
betreft. We gaan stilaan over naar
de donkere weken en we zullen
ervoor zorgen dat onze gemeente
mooi “verlicht” blijft. Zo komen
er heel wat nieuwe zaken! Een
ultramoderne grote kerststal aan de
Ter Duinenkerk, speelse lantaarns
aan de Zeepanne (rotonde), strakke
kerstboomconstructies aan de beide
gemeentescholen. Verder zal het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke
binnenkort in nieuw licht baden, net
zoals de brug in Wulpen, de Zeelaan,
de Koninklijke Baan enz. Koksijde zal
dus weer schitteren met eindejaar!”

(*) Voor meer info over deze
geleide bezoeken en de legende
van de verloren put, zie bl. 7.
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In de gemeente Archeologie

Opgravingen op toekomstig golfterrein Hof ter Hille

Obussen en middeleeuwse hoeven
De voorbereidende werkzaamheden voor de eigenlijke start van de Ecogolf Hof ter Hille vorderen vlot.
Wanneer de aanleg van het golfterrein zelf kan beginnen, is nog niet duidelijk want het blijft nog wachten op
de stedenbouwkundige vergunning. Maar inmiddels hebben ontmijners een aantal plaatsen op de betrokken
gronden van munitie gezuiverd, en ondertussen is het archeologisch onderzoek bezig. Dat is belangrijk want
de terreinen van de toekomstige Golf herbergen heel wat belangrijke informatie uit vervlogen tijden.
Nederzettingen

De bodem wordt met een bijzonder toestel gescand op sporen van ijzer.

Eind september en
begin oktober heeft een
gespecialiseerde Britse firma
in samenwerking met de
firma Braet uit Nieuwpoort
de ondergrond gescand op
munitieresten uit de Eerste
en de Tweede Wereldoorlog.
In vier zones van samen vier
ha, -het zijn de zones waar
nu archeologisch onderzoek
gebeurt-, werd de bodem
met een scanner gescreend
om ijzerconcentraties op te
sporen.
Op de plaatsen waar de
scanner signalen gaf werd
vervolgens heel precies
gegraven. Er werd vanalles
gevonden: nagels, ijzerafval,
prikkeldraad, magneten,
kookpotten… maar ook
munitie. Uiteindelijk werden
zes volwassen obussen
bovengehaald die Dovo ter
ontmanteling meenam.
Werftoezichter Bart
Hubrecht benadrukt dat
het heel het domein door
onbevoegden niet mag
betreden worden, laat
staan dat ze er zouden
mogen graven. Precies
daarom staan er ook
waarschuwingsbordjes
“Ontploffingsgevaar”. Het
is immers niet zeker dat
het domein nu volledig
munitievrij is.

Grafelijk leen
Wel bevoegd om er te
6

graven zijn uiteraard
de archeologen van de
firma Monument NV die
samen met gemeentelijk
archeoloog Alexander
Lehouck sedert 1 oktober
op het domein actief zijn.
“Dit is een belangrijk
onderzoek”, zegt Alexander.
“Het Hof ter Hille was
immers een grafelijk
leen dat in het midden
van de 14de eeuw door
de Duinenabdij werd
aangekocht en dat vanaf
dan als een pachthoeve
werd uitgebaat.”
Momenteel zijn we niet op
het grafelijk hof aan het
graven, maar op de oudere
nederzettingen, waar
vermoedelijk vissersboeren
hebben gewoond.”
Twee van de vier
opgravingzones worden
momenteel aangepakt.
Daar wordt met de kraan
het opgravingsvlak
aangelegd net onder
de ploeglaag, zodat
archeologische sporen
en structuren goed
zichtbaar worden om
ingetekend te worden.
Deze grondplannen vormen
de basis voor elk verder
onderzoek. Het herfstweer
zette zich ook al meteen
in met bakken hemelwater
op vrijdag 9 oktober, maar
de wateroverlast bleef
gelukkig nog beperkt.

In zone 1 werden zoals
verwacht de eerste
structuren van een
boerenerf aangesneden.
Het gaat voornamelijk
om grachten, greppels
en kuilen. Het complex
bestaat vermoedelijk uit
twee delen, die beiden
door een gracht lijken
omringd te worden. Op
het ene deel wordt de
woonzone verwacht, het
andere deel herbergt
hoogstwaarschijnlijk de
bedrijfsgebouwen. Een
eerste evaluatie van het
aangetroffen materiaal
wijst vooral naar de
11de tot de 13de eeuw.
De meeste vondsten
worden aangetroffen

in de vullingen van de
grachten. Deze bevatten
veel aardewerk dat de
archeologen niet alleen
een idee geeft over de
datering van de site, maar
dat hen ook zal moeten
toelaten om de sociale
betekenis van deze hoeve
te achterhalen.
De eerste resultaten
in zone 2, waar een
gelijkaardig hoevecomplex
wordt verwacht, geven
eenzelfde beeld aan. De
sporendichtheid is hier wel
opmerkelijk hoger.

Wegennet
In de eerste zone
werden ook twee
grachten aangetroffen,
die vermoedelijk de

Een obus aan de voeten van een ontmijner. In totaal werden zes obussen
bovengehaald.

In de gemeente Hof ter Hille
De legende van de
verloren put of
duivelsput

De rode streep toont de omtrek van het toekomstig golfterrein, de gearceerde blokjes zijn de vier archeologische
opgravingszones.

afwateringsgrachten
van een verdwenen
middeleeuwse weg
zijn. Opvallend zijn de
overstromingssedimenten
in de grachten, die erop
wijzen dat de polders
wellicht in de loop van
de middeleeuwen onder
water hebben gestaan. Er
kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan stormvloeden.
Wat de effecten hiervan
zullen geweest zijn, is een
belangrijk aandachtspunt
in het verdere onderzoek.
Over de wegkoffer zelf
kon voorlopig niet zoveel
worden opgetekend.

Duivelsput
Ook de duivelsput of
grondeloze put, die in
de 17de-eeuw voor het
eerst in geschreven
bronnen wordt vermeld,
kon worden aangepakt.
Het is een metersdiepe
veenput van om en bij de
40 meter doorsnede. Het

onderzoek van deze put
is met de grootste zorg
voorbereid omdat de put
veel informatie herbergt
over de ontwikkeling van
het landschap. Het is
echter nog te vroeg om
aan te geven wanneer ze
is ontstaan en op welke
manier dat is gebeurd.

Aan de verloren put of
duivelsput is volgende
geheimzinnige legende
verbonden. De toenmalige
eigenares van het Hof ter
Hille zou zich door een
knecht in een koets naar het
hof hebben laten brengen
omdat de pachter niet wou
betalen. Op een bepaald
ogenblik barstte een onweer
los waarbij horen en zien
verging! De knecht slaagde
er toch in dichter bij het
hof te komen en bad: “Met
Gods wille geraken we op
het Hof ter Hille.” Waarop de
ongelovige en verwaande
eigenares antwoordde:
“Zonder Gods wille zullen we
er ook geraken…” Een echte
godslastering! Onmiddellijk
daarop sprongen enkele
honden op de weg, beten
de teugels van de paarden
door waardoor de koets
onbestuurbaar werd. De
knecht kon met de paarden
ontkomen, maar de
onbestuurbare koets reed
in de verloren put. Van de
eigenares en de koets werd
nooit meer iets gehoord.
Verzwonden en verzwolgen
in de put van de duivel…!?
Dus een oud en vreemd
verhaal waarrond een groot
mysterie is blijven hangen…

Tijdslijn

Misschien vinden we
nog oudere resten van
bewoning dan de sporen
die we tot op heden
vonden. Voor ons zijn
dat allemaal laagjes in
de bodem, die we er
een voor een afpellen,
tot we uiteindelijk een
totaalbeeld krijgen door
de eeuwen heen”, aldus de
enthousiaste Alexander.

Gemeentelijk archeoloog
Alexander Lehouck
vindt het gebied van de
toekomstige ecogolf in
elk geval een boeiende
archeologische site. “We
vertrekken dus van de
wereldoorlogen en keren
dan stapsgewijze in de
geschiedenis terug. Op die
tijdslijn ontmoeten we de
brandpunten van het ver
verleden in deze streek:
de Slag bij Nieuwpoort,
de godsdienstoorlogen,
het einde van de
middeleeuwen, de
middeleeuwen zelf…

Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck: enthousiast omwille van een
boeiend onderzoeksterrein!

Bezoek de archeologische golfsite!
Op woensdag 11 november worden op de golfsite twee gratis rondleidingen georganiseerd: om 13 u. en om 15 u.
Een unieke belevenis! De archeologen zullen toelichting geven over hun werkwijze en hun vondsten. Best laarzen
of stevig schoeisel aantrekken. Het terrein is niet toegankelijk voor buggy’s of rolstoelen. Afspraak om 13 en
15 u. aan de loodsen in de Nieuwstraat te Wulpen. U kan uw auto ook in de Nieuwstraat parkeren.
Inschrijven is verplicht, gezien het aantal plaatsen beperkt is: T 058 53 30 30 of via info@koksijde.be.
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In de gemeente Sociaal

Gratis met de trein naar het werk?
In enkele jaren tijd is het wegverkeer bliksemsnel gestegen. Het gevolg: ochtend- en avondfiles die onze
wegen dreigen te verstikken. In haar streven naar een oplossing voor deze mobiliteitsproblematiek heeft de
federale regering beslist om gratis woon-werkverkeer per trein aan te bieden.
Een werkgever neemt thans
ongeveer 75% ten laste van de
kost van de treinkaart van zijn of
haar medewerkers (de zogenaamde
wettelijke patronale bijdrage). De
werknemers betalen nog
25 % van hun treinkaart. Door
een derdebetalerovereenkomst
met de NMBS af te sluiten en 80%
wettelijke bijdrage te betalen kan
de werkgever hierop besparen.
Eigenaardig? Voldoet de werkgever
aan de vermelde voorwaarden, dan
past de staat de resterende 20%
van de kostprijs bij. Bij gebruik van
jaartreinkaarten (waarbij 2 maanden
gratis aangeboden worden) voor
het personeel, zal een werkgever
van de NMBS een factuur krijgen
die minder beloopt dan de huidige
kost van de wettelijke patronale
bijdrage. Bovendien kan de BTW

Volg de
EHBO- cursus
van het Rode
Kruis
Het Rode Kruis afdeling Koksijde
start op woensdag 13 januari
2010 met een Cursus EHBO
(brevet van helper) onder het
motto “Kijken helpt niet”. De
lessen vinden plaats in’t Oud
Schooltje in Koksijde-dorp elke
woensdag van 13 januari tot
17 maart van 19 tot 22.15 u.
De cursus leert welke technieken
men moet hanteren om bij
een ongeval de eerste hulp toe
te passen. Bewusteloosheid,
ademhalingstilstand,
hartaanval, brandwonden,
reanimatie, wondenverzorging,
insectensteken en vergiftiging
komen ook allemaal aan bod.
De cursus is gratis met
uitzondering van de syllabus.
Niet te lang wachten want het
aantal plaatsen is beperkt.
Meer info: Audrey Lebrun GSM 0495 16 78
12, E missalebrun@hotmail.com of bij
voorzitter Marc Vandermeiren,
T 058 52 48 76,
E marcvandermeiren@skynet.be
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nog in mindering gebracht worden.
En de werknemer hoeft niets meer
te betalen, wat voor iemand die
nu bevoorbeeld maandelijks een
treinkaart betaalt tussen Brugge en

Gent jaarlijks een besparing van
348 euro oplevert.
Meer info: www.nmbs.be onder de rubriek “Reizen
in België – Bedrijven” of T 02 528 25 28.

Infosessie voor jonge
zelfstandigen en starters
Ondernemen. Het zit in ons. Van
kindsbeen af. Maar de laatste jaren
blijkt dit niet zo te zijn. Daarom gaat
de provincie West-Vlaanderen van
start met een grootschalig project
om het ondernemerschap terug op
de kaart te zetten. Onder de koepel
van dit project “Actie voor Starters”
wil ons gemeentebestuur jonge
starters een duwtje in de rug geven.
In samenwerking met UNIZO wordt
daarom op donderdag 3 december in
de Delvauxzaal van het gemeentehuis
een infosessie georganiseerd, met
o.m. volgende zaken.
* 19 u., deel 1, startersvoorwaarden - Administratieve
formaliteiten, sociale rechten
en plichten als zelfstandige,
steunmaatregelen… Met andere
woorden, alle informatie die u moet
weten voor u start.
* 20.30 u., deel 2, “Actie voor
Starters” – Binnen deze actie kan u
vanaf het najaar extra ondersteuning
genieten, van aangepaste
vorming tot het aanbieden van
bedrijfsinfrastructuur. UNIZO geeft
meer informatie hierover. Zeker ook
interessant voor hen die al een korte
tijd opgestart zijn (max. 4 jaar).
* 21.30 u., deel 3, netwerkmoment - Na de praktische
toelichting mogelijkheid om
specifieke vragen te stellen aan het

gemeentebestuur en de aanwezige
UNIZO-adviseur. Voor préstarters
begint de avond dus om 19 u., voor
jonge ondernemers om 20.30 u.
Deelnemen is gratis maar reserveren
is nodig: T 058 29 69 40, E benedikt.
swennen@unizo.be met mededeling
van naam, adres, e-mail en
telefoonnummer.
Meer info: www.unizo.be.

In de gemeente Sociaal

6de Drempelprijs voor Casino Hotel
In aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen en genodigden werd op maandag
28 september in de Kokpit van het gemeentehuis de zesde Drempelprijs van de gemeente Koksijde uitgereikt.
De prijs, 500 euro en een oorkonde, werd toegekend aan het Casino Hotel in Koksijde-bad (uitgebaat door de
h. en mevr. Patrick Stragier), omwille van belangrijke investeringen voor het beter toegankelijk maken van de
accommodaties voor andersvaliden.

Op onze foto de h. en mevr. Patrick Stragier-Irka Morlion in gezelschap van het college van burgemeester en schepenen en de leden van de
andersvalidenadviesraad.

De Drempelprijs is een prijs voor
eigenaars of huurders van een
publiek niet-openbaar gebouw die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
om hun gebouw ècht toegankelijk
te maken voor personen met
een handicap. Het betreft een
initiatief van de gemeentelijke
andersvalidenadviesraad.
De gemakkelijke toegankelijkheid van
vele gebouwen voor andersvaliden
is nog veel gevallen een dode letter,
zowel bij bestaande gebouwen als
na nieuwbouw, zowel in de openbare
als in de privé-sector. Altijd opnieuw
worden andersvaliden op het vlak
van toegankelijkheid geconfronteerd
met bepaalde tekortkomingen: nu
eens is de lift onvoldoende breed
voor een rolstoelgebruiker, dan weer
is een toilet te hoog, of er is een
onoverbrugbaar hoogteverschil, of
een gevaarlijk obstakel... Het is dus
van belang dat de gehandicapten als
sociale groep er blijven op hameren
dat ook zij op een normale manier
aan het maatschappelijk leven willen
deelnemen.
De prijs is niet uitgeschreven
voor openbare besturen, maar
wel uitsluitend voor eigenaars/
huurders van privé-gebouwen met
een openbaar karakter. In onze
gemeente zijn er dat honderden:
hotels, restaurants, cafés, winkels,
vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de
prijs in aanmerking willen komen,
dan moeten ze kunnen aantonen
dat in hun gebouw de faciliteiten
voor andersvaliden aanzienlijk
uitgebreid zijn. De jury beoordeelde
na plaatsbezoek de kandidaturen en

kende vervolgens de prijs toe.
Vier kandidaten namen in 2009
aan de wedstrijd deel: Optiek Baes,
Casino Hotel, Voeding De Block
en Koffieterie-Patisserie Artan. De
jury riep uiteindelijk Casino Hotel
eenparig uit tot laureaat. De zaak is
een nieuwbouw (2008-2009). Het
hotel is voor een rolstoelgebruiker
volledig zelfstandig te gebruiken,
nagenoeg de hele benedenverdieping
is aangepast aan andersvaliden
volgens de normen van Westkans.

Enkele voorbeelden
- De balie is voor een stuk verlaagd
en is onderrijdbaar. Er is een
aangepaste betaalautomaat met
verlengde draad.
- Het toilet is volledig toegankelijk.
- Er zijn drie aangepaste hotelkamers
met badkamer voorzien van
antislipvloer, volgens de normen.
- Op niveau -1 zijn er twee garages
extra breed om de toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers te
vergemakkelijken.
Over het concept van de nieuwbouw
werd blijkbaar goed nagedacht. De
zaakvoerder heeft alles gedaan ten
voordele van het comfort van zijn
klanten met mobiliteitsproblemen
De doelstelling van de drempelprijs
is hier duidelijk bereikt:
drempelverlagend in letterlijke als
figuurlijke zin.
Overigens beklemtoonde de jury
dat alle vier de kandidaten een zeer
goede inspanning leverden en dat de
motivatie om verbeteringen aan te
brengen, groot was. Ook is men er
zich van bewust dat de architect een

grote begeleidende rol speelt in het
op de juiste manier aanbrengen van
de noodzakelijke aanpassingswerken.
Zaakvoerder Patrick Stragier ontving
uit handen van burgemeester Marc
Vanden Bussche de prijs: 500 euro
en een oorkonde. Op zijn gevel
en in zijn briefwisseling mag de
laureaat voortaan ook de vermelding
gebruiken “Laureaat Drempelprijs
2009 gemeente Koksijde”.
Voor meer info: secretaris van de Koksijdse
andersvalidenadviesraad Marleen Verslype,
Schoolstraat 9 in Oostduinkerke (T 058 51 81 80 of
E marleen.verslype@telenet.be).

Het nieuwe hotel telt drie aangepaste
hotelkamers met badkamer, voorzien van
antislipvloer zoals de normen opleggen.
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Bestuur Administratie

Langer inschrijven aan
dansschool Muwok

GRUP-Munitiedepot in
opmaak

Wegens het grote succes, ook dit 4de schooljaar,
wordt de inschrijvingsperiode aan de dansschool
van ’t MUWOK tot 15 november verlengd. Bent u
nieuwsgierig waarom en hoe ’t MUWOK danst?
Kom dan gerust de sfeer eens proeven in deze
dansacademie! “‘t Muwok danst” is de enige
academische dansschool in de regio, die bovendien
ook een volwaardig curriculum voor volwassenen
aanbiedt!
Zowel bij de jongeren als bij de volwassenen passeert
een ruim aanbod van allerlei moderne dansen de revue.
Op basis van de jazzdanstechnieken wordt langsheen
een brede waaier van muziek- en dansstijlen gereisd.
Iedereen die wil proberen, kan gratis een proefles
meemaken!

Aanbod

- 6-jarigen: initiatiedans (1 uur per week), les op
maandag van 16.30 tot 17.30 u. of op woensdag van
13 tot 14 u.
- 7-jarigen: initiatiedans (1 uur per week), les op
zaterdag van 9 tot 10 u., of van 10 tot 11 u.
- 8- tot 11-jarigen: 1 uur artistieke training, 1 uur
artistieke bewegingsleer, les op woensdag en
donderdag
- 12-14-jarigen: les op maandag van 17.30 tot 19.30 u.
- 15+ (L1V) nieuwe leerlingen, dinsdag van 17.30 tot
19.30 u.
- L2VB en L2VA (2de jaar 15+), maandag van 19.30 tot
21.30 u. of woensdag van 18 tot 20 u.
- volwassenen (18+, alle leeftijdsgroepen), dinsdag van
20 tot 22.30 u.

Inschrijving
- jongeren: 59 euro voor volledig schooljaar (39 euro
indien tweede cursus)
- volwassenen: 186 euro voor volledig schooljaar
(opleidingscheques mogelijk)

Onze gemeente is bezig met de opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het
munitiedepot langs de Langeleedstraat in Oostduinkerke.
Met dit GRUP wordt een wijziging van bestemming
beoogd ten behoeve van een aantal zachte functies in
plaats van militair domein. Het ontwerp-GRUP is nog
in opmaak maar werd ondertussen, zoals opgelegd
door de wetgeving, al onderworpen aan een milieueffectrapportage-screening, of kortweg MER-screening.
Hiermee wordt onderzocht of met het GRUP aanzienlijke
milieugevolgen moeten worden verwacht. Indien dit
het geval zou zijn, is de opmaak van een effectief MERrapport nodig.
Het screeningsdocument voorzag voor het munitiedepot
geen grote milieugevolgen in de bestemmingswijziging.
De Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur
en Energie heeft deze stelling gevolgd, waardoor het
ontwerp-GRUP geen MER-rapport moet bevatten. Deze
beslissing, alsook de screeningsnota zelf, kunnen worden
geraadpleegd op de website van de dienst MER (www.
mervlaanderen.be) en tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis aan het loket van de dienst Stedenbouw.

20ste hobbyfestival
Gouden Handen
Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert
op zaterdag 14 en zondag 15 november in
de gemeentelijke sporthal van Koksijde-dorp
de 20ste editie van het jaarlijks hobbyfestival
“Gouden Handen”. Er zijn al een 50-tal deelnemers
ingeschreven. Zij demonstreren hun hobby en
stellen hun gemaakte werkjes voor. Er zijn nog
plaatsen vrij!
Het festival vindt plaats op zaterdag van 14 tot 19 u.
en op zondag van 10 tot 18 u. Gratis toegang!

Meer info: www.academie-veurne.be (hoofdschool Veurne: directeur Luc
Devriese 058 33 56 00 of filiaal Koksijde: Kathleen Vandevelde 058 51 33 36
van maandag tot woensdagnamiddag en zaterdagmorgen)
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Inschrijvingen en bijkomende info: Frank Geerts, gsm 0473 50 62 42.

In de gemeente Cultuur

Oostduinkerkse kunstschilder
Henri Sarla stelt tentoon in Parijs
Van 19 en 22 november zal Henri Sarla, kunstschilder uit Oostduinkerke, zijn werk tentoonstellen op MACparis
(espace Champerret, Paris XVII). Deze belangrijke beurs voor hedendaagse kunst stelt een selectie van
125 Europese kunstenaars tentoon. Het zijn gevestigde waarden of aankomend talent, gekozen na een
rigoureuse selectie onder 1500 kandidaten.

Het werk van Henri Sarla
is hedendaags figuratief.
Dikwijls vertrekt hij van
oudere documenten
zoals oude zwart-wit
familiefoto’s. Deze worden
dan herkaderd, herwerkt,
door computer ingekleurd
voordat ze hun definitieve
vorm krijgen op doek. Met

daarbij dan het eigenlijke
werk van de schilder:
het gevoel, de materie,
het transparante, de
vrijheid in het koloriet. De
schilderijen van Henri Sarla
tonen huiselijke taferelen,
strandscenes, stedelijke
landschappen met heel
dikwijls het Koksijde uit

de zestiger jaren. Het zeer
bijzonder licht dompelt
de toeschouwer onder in
een spookachtige sfeer die
het verdwenen verleden
krachtig oproept.
Henri Sarla bracht de
zomers van zijn jeugd door
aan onze kust. Uiteindelijk
is hij er komen wonen.

Met zijn echtgenote
verwierf hij een huis
in de wijk Mariapark in
Oostduinkerke, waar hij
nu zijn atelier heeft. Drie
jaar geleden stelde hij werk
tentoon voor 5-Art in Ster
der Zee. Verleden jaar had
hij een solo tentoonstelling
in de Keunekapel in SintIdesbald. Daarna volgden
een tentoonstelling in
galerij Espace PointBarre in Rijsel en een
selectie voor een wedstrijd
hedendaagse kunst van
het cultureel centrum
Christiane Peugeot in
Parijs. Eveneens te
vermelden is de solo
expositie in augustusseptember 2009 in galerij
De Loft in Veurne, en zijn
deelname aan Buren bij
kunstenaars.
Zijn selectie voor de
tentoonstelling in Parijs
is een nieuwe belangrijke
stap in de loopbaan van
deze kunstenaar uit onze
gemeente.
Meer info:
www.sarla.be - rhsarla@hotmail.com

Boek Koksijds funerair erfgoed
in november een derde goedkoper
In de maand waarin elkeen zijn
gestorven dierbaren herdenkt
benadrukt het gemeentebestuur
nog eens de architectuurhistorische
betekenis van de Koksijdse
begraafplaatsen.
Tijdens de maand november geeft de
gemeente een korting van 10 euro
(20 euro in plaats van 30 euro) op
de aankoop van het boek Koksijde,
tuinen van eeuwige rust (auteur Evy
Vandevoorde), een uitgave van het
gemeentebestuur.
Maar dit boek gaat over zoveel meer
dan begraafplaatsen, het brengt het
funeraire erfgoed in kaart aan de

hand van het leven van bekende en
minder bekende Koksijdenaars, van
volkse en minder volkse figuren,
van kunstenaars over soldaten tot
burgemeesters. Kortom opnieuw een
stukje Koksijdse geschiedenis vanuit
een héél bijzonder oogpunt.
Ook het boek Koksijde, een bewogen
architectuurgeschiedenis (auteur
Sarah Willems), een uitgave van
het gemeentebestuur in 2006, is
sinds kort opnieuw voorradig en de
Franstalige versie zal vanaf begin
december beschikbaar zijn.
Deze boeken zijn te koop via de dienst Toerisme
Koksijde (058 51 29 10, www.koksijde.be,
toerisme@koksijde.be).
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In de gemeente Cultuur

Oud-Koksijdenaar Norman Baert
speelt mee in Los Zand !
Oud-Koksijdenaar Norman Baert (41) speelt mee in de nieuwe dertiendelige fictiereeks Los Zand die op
donderdag nog tot 26 november om 21.20 u. op één te bekijken valt. Los Zand is een productie van Sputnik TV
die ook Kaat & co produceerde. Norman is al van in zijn jeugd in film geïnteresseerd. Zijn ouders hebben in De
Panne lange tijd een bioscoop uitgebaat. Hij studeerde regie in het Rits.

Norman Baert, oud-Koksijdenaar die op een
uitgebreid filmpalmares kan bogen.

In Los Zand maakt Vincent
Vanderweghe (gespeeld door
Matthias Schoenaerts) zijn vrienden,
stuk voor stuk succesvolle dertigers,
warm voor een onbezonnen avontuur
in Afrika. Algauw blijkt echter dat
hun reis naar Namibië minder
onschuldig is dan ze lijkt. Wanneer
Vincent zijn vrienden opwacht aan
de Atlantische oceaan, heeft hij
een lelijke hoofdwonde. Dit is het
werk van een zekere Johannes
(Norman Baert), een naar Zuid-Afrika
uitgeweken Belg, die naar hem op
zoek is. Maar ook op het thuisfront
is er iets vreemds aan de hand.
Niemand blijkt op de hoogte van het
vertrek van de groep vrienden…
In 1997 vertolkte oud-Koksijdenaar
Norman Baert de hoofdrol in Koen
Mortiers kortfilm A Hard Day’s
Work en in 2007 mocht hij opnieuw
aantreden voor een hoofdrol in Ex
Drummer, naar het gelijknamig boek
van Herman Brusselmans. Daarnaast
vertolkte Baert gastrollen in Thuis,

Expo briefhoofden van vroeger

De gemeentelijke archiefdienst organiseert regelmatig kleine
thematentoonstellingen in het atrium van het gemeentehuis, bij de ingang
naar het archief. Zo loopt nog tot 15 november een expo met briefhoofden
van ondernemingen, handelaars, bedrijven… uit Koksijde, Oostduinkerke en
Wulpen van 1910 tot 1940.
Al vanaf de tweede helft van de 19de eeuw vinden voorgedrukte briefhoofden
hun ingang in de administratie van ondernemers en bedrijven. Sommige
briefhoofden zien er sober uit met alleen een naam en adres in een strakke
typologie. Andere zijn dan weer heel flamboyant en decoratief, met een
afbeelding van het hotel of bedrijf in kwestie.
Met dergelijke briefhoofden willen ondernemers klanten overtuigen van hun
bekwaamheid én van de kwaliteit van het aangeboden product.
Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De
volgende tentoonstelling zal handelen over Kerstmis in lang vervlogen tijden.
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Witse, Flikken, Aspe (ook in oktober
en november 2009), Sara, De wet
volgens Milo, Verschoten en zoon,
Spoed. Vorig jaar was hij nog te zien
als sergeant van Eben-Emael in De
smaak van De Keyser. In december
heeft hij een gastrol in FC De
Kampioenen, en hij speelt ook mee
in de nieuwe langspeelfilm 22 mei
van Koen Mortier.
Vanaf februari 2010 filmt hij voor
Kinderpuzzel, het nieuw programma
van Bart De Pauw.
In de theaterwereld is hij vooral
bekend van Acra en Dood van een
handelsreiziger.
Norman Baert is niet enkel acteur
maar hij is ook al jaren werkzaam
als cameraman. Hij maakte de
sfeerfilmpjes voor de Ronde van
Frankrijk (Tour touristique 2008
& 2009), Vlaanderen vakantieland
en filmde ook veel Studio 100
clips. Verder was hij enkele keren
cameraman voor de RTBF, o.a. voor
Meilleur de l’humour en La Chaine.

David zoekt
figuranten en
locaties!
Voor de telenovelle David zijn de
makers constant op zoek naar
passende locaties! Graag hadden
we geweten of u daarvoor open
staat! Ziet u het zitten om een
cameraploeg toe te laten in uw
woning, bedrijf, horecazaak,
winkel… Laat het weten via
David@koksijde.be. Misschien
zoeken ze wel nét uw habitat voor
deze vtm-reeks!
Productiehuis Eyeworks is verder
ook nog steeds op zoek naar
figuranten. Grijp uw kans om
mee te spelen en uw favoriete
acteurs live te ontmoeten! Stuur
een mailtje met je naam, leeftijd,
GSM nummer, adres en enkele
foto’s naar David@koksijde.be.

In de gemeente Cultuur

Engelsen boren
poeder uit
walvisschedel
Engelse wetenschappers waren op donderdag
24 september in het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke. Samuel Turvey (Zoological Society of
London) en zijn medewerkster Selina Brace (Royal
Holloway University of London) hadden immers
bijzondere belangstelling voor de collectie opgeviste
beenderen in het museum, inzonderheid om er de
schedel van de in het Atlantisch gebied uitgestorven
grijze walvis (Eschrichtius robustus) te bestuderen.
Het stuk in kwestie werd in de monding van de
Thames door een Nieuwpoortse visser opgevist en
aan het Nationaal Visserijmuseum geschonken. Het is
2000 jaar oud.
Turvey en Brace verrichten onderzoek van het DNA
in subfossiel materiaal, om enig licht te werpen op
de afkomst en verwantschap van Atlantisch materiaal
van deze soort die nu alleen nog in de Pacifische of
Stille Oceaan leeft. De methode komt er op neer
dat men een klein gaatje in het bot boort en dat het
botpoeder van de boring geanalyseerd wordt. Het
DNA in dat poeder zal ook vergeleken worden met
andere fossiele resten in Europa en de oostkust van
Amerika, en ook met materiaal van de nog levende
vertegenwoordigers in de Stille Oceaan.
Men vermoedt dat er ooit ook in de Atlantische
Oceaan grijze walvissen zijn geweest, maar dat die
al zeer vroeg zijn uitgeroeid door de walvisjacht. Het
is een soort bij uitstek van ondiepe kustwateren,
die gemakkelijk vanaf de wal kon gezien worden.
Betreft het hier een aparte, uitgestorven populatie
of gaat het toch om dezelfde groep van de Pacifische
Oceaan? Op die vraag zoeken de wetenschappers een
antwoord.
In de voormiddag bezochten ze eerst het museum in
Breskens. Dankzij de contacten die het museum van
Oostduinkerke met Breskens heeft, werd de reis ook
benut om ook daar materiaal te bemonsteren.
Meer info: Guido Rappé, T 058 53 37 53, GSM 0485 91 81 93,
E guido.rappe@koksijde.be.

De wetenschappers aan het werk bij de schedel van de grijze walvis
in het Nationaal Visserijmuseum. Vlnr Guido Rappé, Selina Brace en
Sam Turvey. (Foto Jan Verbeke)

Nieuw jaarboek
abdijmuseum

Het achtste jaarboek van het abdijmuseum is van
de persen gerold. Drie van de vier bijdragen hebben
Wereldoorlog I als thema.
In de inleiding wordt de tocht van het Duits leger gevolgd
doorheen België. De nadruk in deze bijdrage ligt op het
wedervaren van de trappisten- en cisterciënzerabdijen
en sites onder deze “militaire wandeling”. Eindpunt is
natuurlijk de Westhoek.
In een tweede bijdrage beschrijven de archivarissen
van het bisdom de oorlogsgebeurtenissen in de
cisterciënzersites te Brugge, het Grootseminarie en de
abdijscholen van Spermalie en Hemelsdale.
Het hoofdartikel is van Hermien Vanbeveren uit
Westvleteren. Zij behandelt de impact die de oorlog had
op de plattelandse trappistenabdij van Sint-Sixtus. Eind
1914 werd hun monastieke rust immers verstoord door
eerst vluchtelingen en nadien door zowel Franse, Britse
als Belgische soldaten.
In de kroniek komt tenslotte een bijdrage van Ronald van
Belle aan bod over het verloren gegane 17de-eeuwse
schrijn van de Zalige Idesbald.
Het jaarboek wordt automatisch bezorgd aan de leden
van de Familiares de Dunis (de Vrienden van het
abdijmuseum). Andere geïnteresseerden kunnen het
tijdens de gewone openingsuren kopen aan de balie van
het museum (van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 u.,
zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.). Het boek telt 124
pagina’s en kost 15 euro. Het kan ook besteld worden via
boekhouding@tenduinen.be.
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In de gemeente Leven

Ruggengraat: pakkend levensverhaal van
Oostduinkerkse nierpatiënte Sonia Buyl
Bij uitgeverij Zookie verscheen onlangs het aangrijpende boek Ruggengraat, het levensverhaal van de
Oostduinkerse Sonia Conay Buyl die een leven van verdriet en pijn achter de rug heeft. Toch draagt Sonia
moedig haar lot en blijft zij in het geluk geloven.
is vervolgens een litanie van opvang,
pleeggezinnen, kindertehuizen, enz.

Nier geweigerd

Sonia Buyl, getekend door het leven, maar een
stalen ruggengraat, meteen ook de titel van
haar boek.

Het leven van Sonia Buyl (43) is
een droevige opeenstapeling van
tegenslagen. Ze is geboren in een
gezin van zeven kinderen waarvan
de vader veel dronk, en dan zijn
vrouw en kinderen mishandelde.
Haar moeder en een zus overleden
in een auto-ongeval (1974) toen
haar vader als spookrijder tegen een
boom te pletter reed. Sonia’s jeugd

In 1980 diende zich een nieuwe statie
in haar kruisweg aan: ten gevolge
van een nierziekte moest ze voortaan
als dialysepatiënte door het leven.
Die ziekte bleek genadeloos. In de
loop der jaren verloor ze haar benen,
haar linkervoorarm en ook de vingers
van haar rechterhand moesten
geamputeerd worden. Haar vader had
haar nochtans kunnen helpen door
een nier voor haar af te staan omdat
hij dezelfde bloedgroep heeft, maar
hij wilde niet. Jaren later overleed hij,
in juli 2007.
“Hij heeft mijn leven kapot gemaakt”,
zegt Sonia onomwonden. “Ik wilde
hem nooit meer zien, maar toen hij
stervende was, bezocht ik hem nog
één keer. Toen heb ik toch in zekere
zin afscheid van hem kunnen nemen,
want hij nam innig mijn hand vast en
keek in mijn ogen.”

Hart onder de riem
Sonia Buyl is haar boek beginnen

schrijven toen ze dat zelf manueel
nog kon, een paar jaar geleden.
“Ik kon niet langer zwijgen,” vertelt
ze, “ik kon dat ellendig bestaan
niet langer alleen voor mezelf en
mijn dichtste nabestaanden, man
Dominiek en dochter Irina houden,
het moest er allemaal uit. Ik heb er
heel lang keihard aan gewerkt, en
eindelijk is het zover: mijn boek is
verschenen. Ik ben er wel trots op.”
Het boek is geen prettig verhaal,
maar Sonia benadrukt dat geloof in
de toekomst en hoop op een betere
wereld als een rode draad in het boek
zijn verweven. Ze zegt: “Met dit boek
wil ik ook alle lotgenoten een hart
onder de riem steken. Door onze
wankele gezondheid zijn we allen
met elkaar verbonden en een steun
voor elkaar. Ondanks alles moeten
we in het geluk blijven geloven. En
dit probeer ik in elk geval, want ik
heb een stalen ruggengraat.” Wat
meteen ook de titel van haar boek
verduidelijkt!
Ruggengraat telt 325 pagina’s en kost 18,95 euro.
Het is te bestellen bij de uitgever via www.zookie.be
(klik op online-bookshop), of bij de boekhandel.

Sterke prestatie gemeentelijke harmonie
Tijdens het gereputeerde en internationaal gestoffeerde herfstmuziekfestival van zondag 20 september in Izegem,
heeft de gemeentelijke harmonie Koksijde opnieuw bijzonder goed gescoord. De negen deelnemende topmuzieken
werden opnieuw beoordeeld door een professionele vakjury bestaande uit de kapelmeesters Nozy (gidsen),
Snellinckx (marine), de componist Johan Nys en marchingspecialist Geert Van Maeckelberghe (Vlamo). Derde keer
goede keer voor de harmonie want op slechts enkele procenten verwijderd van de drie laureaten (Lichtervelde,
Kachtem en Dadizele) kreeg Koksijde de vierde plaats toegewezen met grote onderscheiding en 88,4% van de
punten. Voor de marching eindigde de harmonie op de tweede plaats. Opmerkelijk toch dat deze keer 4% hoger
wordt gescoord dan tijdens de vorige deelname in 2007. De weken van voorbereiding en oefenen hebben dus
duidelijk resultaat opgeleverd tot grote tevredenheid van alle muzikanten. De harmonie verkreeg ook nog een
speciale vermelding voor het grote aantal jeugdige leden die de toekomst van de harmonie zullen bestendigen.
Voorwaar een geslaagde eerste aanzet tot de viering van het 6O-jarig bestaan van de harmonie in 2010.
Info: T 058 51 97 73.
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Ontspannen Bibliotheek

Cursussen in de bibliotheek
Praktisch GSM-gebruik
Voor iedereen die moeite heeft met de
vele knopjes, toetsen en functies. Van
wie komt de gemiste oproep? Hoe kan
je die persoon eenvoudig terugbellen?
Hoe lees en verstuur je een smsbericht? Na één les heb je het onder de
knie. Op woensdag 25 november van
9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).
Plaats: Willem Elsschotzaal (1ste
verdieping bibliotheek).

Word opmaak

Voor wie de basiscursus Word al
volgde of die al enige ervaring heeft
met het programma Word. Ontdek
heel praktijkgericht en onmiddellijk
toepasbaar de ruime mogelijkheden
van dit programma. Bijvoorbeeld:
een achtergrond invoegen, tabellen
invoegen, documenten beveiligen,

Verteluurtje in
de bibliotheek
Op woensdag 18 november zijn
alle kinderen van 3 tot en met
7 jaar van 16 tot rond 16.30 u.
welkom in de bibliotheek voor een
voorleeshalfuurtje “Verhalen van
1001 nacht”. Achteraf krijgen de
luisteraars een versnapering.
De leerlingen van de Academie
voor Woord en Muziek lezen het
verhaal Sinbad en de zeeman
voor uit het boek Beroemde
verhalen over schurken en
superhelden.
Thema dit jaar is Turkije. Precies
daarom worden in de bib de
boek- en andere materialen
over Turkije in de kijker gezet.
Het voorleeshalfuurtje wordt
georganiseerd in samenwerking
met de Westkustbibliotheken en
5-Art.

gebruik van tabs, speciale tekens,
symbolen en accenten invoegen,
toetsencombinaties.
Op vrijdag 18 december van 13.30
tot 16 u. Kostprijs 4 euro.
Plaats: afdeling Beeld en Geluid van
de bibliotheek (1ste verdieping).
Voor deze cursussen geldt:
* Inschrijven vanaf maandag 9
november.
* Voorwaarde: lid zijn van de
bibliotheek.
* Max. 10 deelnemers per
cursus. GSM-gebruik wordt enkel
georganiseerd als er voldoende
inschrijvingen zijn.
* Info en inschrijvingen aan de balie
van de bibliotheek (afdeling Beeld en
Geluid op de 1e verdieping)
* Inschrijvingen zijn pas geldig na
betaling.

Grote
boekenverkoop

In de herfstvakantie, van zaterdag
31 oktober tot en met zaterdag 7
november, is er in de bib weer een
grote boekenverkoop. Je vindt er een
variabel aanbod boeken en cd’s. Een
boek voor volwassenen kost 0,50
euro, een jeugdboek 0,20 euro en
een cd 2 euro.

Sluitingsdagen
Op maandag 2 november en woensdag 11 november is de bib gesloten.

Voorlezen, het leukste
kwartiertje van de dag!

Van 21 tot 29 november loopt weer
de voorleesweek. Voorlezen is plezier
voor kinderen én volwassenen!
Tijdens de voorleesweek kan je
ook een voorleeskrantje (boordevol
leuke tips) halen in de bib. Weet je
niet goed hoe er aan te beginnen?
Hieronder enkele tips.
- Doe het op een rustige plek.
Voorlezen kan overal waar weinig of
geen afleiding mogelijk is.
- Weet wat u leest! Lees het boek

eerst zelf. Wat is het probleem? Wat
gebeurt er allemaal? Hoe loopt het
af? Dan kan je vooraf bedenken wat
je kunt uitleggen en vragen tijdens
het voorlezen.
- Probeer steeds een boek te kiezen
dat aansluit bij de belangstelling en
de leefwereld van je kind. Laat het
in de mate van het mogelijke ook
zelf kiezen.
- Bekijk samen de kaft. Lees de titel
van het boek voor en praat met je
kind over de voorkant. Maak het
nieuwsgierig naar het verhaal.
- Besteed aandacht aan moeilijke
woorden. Leer je kind nieuwe
woorden door een plaatje aan te
wijzen, of een voorbeeld te geven.
- Stel af en toe vragen over het
verhaal. Zo weet je of je kind het
verhaal goed begrijpt. Vraag hem of
haar hoe het verhaal zou aflopen.
Of vraag op de prenten iets aan te
duiden of iets te zoeken.
- Maak je verhaal zo levendig
mogelijk. Maak ondersteunende
geluiden of bewegingen…
- Lees nooit te lang voor in één
sessie. Stop ermee als je merkt dat
de aandacht verslapt.
- Stop niet met voorlezen bij 6 jaar.
Zelfs 12-jarigen kunnen er nog van
genieten.
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Openbare werken: stand van zaken
N34 eerste fase: Ster der Zee tot Oostendelaan

De werken aan de Koninklijke Baan
namen half september een aanvang
en zullen (als het weer meewil) duren
tot maart 2012.
Deze eerste fase is volop bezig
sedert 14 september. De Lijn is per 1
november klaar met de kant noord.
Het gemeentebestuur heeft daartoe

bij De Lijn aangedrongen. Tijdens
de herfstvakantie (van vrijdagavond
30 oktober tot en met zondag 8
november) is de kant zuid zeker open
voor alle verkeer tussen Oostendelaan
en Ster der Zee.
Daarna zal de kant zuid tot half
december afgesloten zijn. De

Rozenlaan, Westhoekstraat, gracht Koningstraat
Van dit project is de Westhoekstraat (Wulpen) en de
gracht Koningstraat (Odk) al uitgevoerd.
Momenteel is de aannemer volop bezig met de heraanleg
van de Rozenlaan in Oostduinkerke. Het gaat om het deel
tussen de Leopold II-laan en de Dahlialaan met inbegrip
van het kruispunt Zandmannetjesweg.
Na de rioleringswerken kan men overgaan tot de
wegbedekking: eerst de greppels, vervolgens de opritten
om af te ronden met de eigenlijke asfaltering.

Rioleringsdossier Strandjutterslaan, Zeemansdreef,
Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en
Narcissenlaan
De coördinatievergadering vond plaats op 28 oktober.
De uitvoering is afhankelijk van de vordering van
de werken aan het kruispunt G. Scottlaan. Het is de
bedoeling van de aannemer om begin december de nodige
uitbraakwerken te verrichten zodat de nutsmaatschappijen
de vernieuwingen van de netten onmiddellijk na deze
uitbraak kunnen uitvoeren. Uiteraard blijven de woningen
voor voertuigen in de mate van het mogelijke toegankelijk,
in elk geval zeker tijdens het winterreces. In het nummer
van december volgt de preciese planning.

Pylyserlaan en
Van Maldeghemstraat
De aanbesteding vond plaats. De administratieve controle
van de inschrijvingen is bezig. Toewijzing van het werk
aan een aannemer wellicht tegen eind december indien
16

omleiding volgt hetzelfde tracé
zoals kant noord, m.a.w. over de
Oostendelaan, Koninginnelaan om
zo weer op Koninklijke Baan te
komen. Opgelet: de oversteek van de
Koninklijke Baan ter hoogte van Ster
der Zee blijft tot ca. half december
gesloten.
Alles wordt evenwel in het werk
gesteld om ook de kant noord
toch open te krijgen tegen de
herfstvakantie. Hopelijk valt het weer
mee om dit doel te kunnen halen.
Ook de volledige herinrichting
van het kruispunt van de Albert
I-laan en de Gilles Scottlaan
startte op 14 september. Er worden
verkeerslichten geplaatst, fietspaden
aangelegd, wijzigingen aan het spoor
aangebracht en er is een nieuwe
tramhalte voorzien. De
ALLE INFO:
kant noord van dit
ksijde.be/
kruispunt gaat weer www.ko
wegenwerken.
definitief open vanaf
VRAGEN?
de herfstvakantie.
Woningen en
N34@koksijde.be
handelaars blijven
of
buiten de werkuren
T 058 53 34 35
bereikbaar.

de inschrijvingen geen onregelmatigheden vertonen.
Vermoedelijk zal begin 2010 de coördinatievergadering
plaatsvinden waarbij de planning wordt opgemaakt.
De stand van het grondwater zal de aanvang en de
afbakening van de opeenvolgende werkfases sterk
beïnvloeden. Voor de beschrijving van het project: zie Tijdingen van september.

Heraanleg Zouavenlaan
De coördinatievergadering vond plaats op 28 oktober.
Op dat moment was dit nummer al in druk, zodat meer
info over de planning niet gegeven kan worden. Meer
geactualiseerde info op www.koksijde.be/wegenwerken.
De werken omvatten de heraanleg van de Zouavenlaan
vanaf de Koninklijke Baan tot aan het BadSchallerbachplein met volgende inhoud: gescheiden
rioleringsstelsel met infiltratie van het hemelwater via
bezinkputten, volledige uitbraak van de bovenbouw,
heraanleg rijweg in asfalt, dubbele parkeerstrook in het
midden, voetpaden en parkeerstroken in kleinschalig
materiaal. Op het Bad–Schallerbachplein wordt een vast
plaatsje voorbehouden voor het beeldje van Manneken Pis.

Fuchsialaan en Capucijnenlaan
De asfalteringswerken in de Fuchsialaan en de
Capucijnenlaan kunnen voorlopig niet uitgevoerd worden
omwille van risico tot instorting van een muur als de werken
met hevige trillingen zouden gepaard gaan. Van zodra dit
probleem opgelost is, kan de asfaltering wel gebeuren.

In de gemeente Openbare werken

Ter Duinenlaan
Het project omvat de heraanleg
van de Ter Duinenlaan vanaf de
Koninklijke Prinslaan tot aan de J. Van
Buggenhoutlaan incl. de heraanleg
van de Markt en aanleg van een
fietspad tot aan de Gladiolenlaan.
De volledige bovenbouw wordt
opgebroken. Er komt een gescheiden
rioleringsstelsel. De rijweg, de
Markt en de fietspaden worden
heraangelegd in asfalt. De voetpaden
en parkeerstroken worden voorzien in
kleinschalig materiaal.
De groenstrook wordt heraangeplant
met siergrassen en laag groeiende
beplanting en gras als buffer
tussen rijweg en wandel/fietspad.
Zitbanken met houten bekleding,
een waterpartij en een kunstwerk
verwijzend naar de Duinenabdij
zorgen voor een verdere aankleding.
Er worden ook linden geplant.
De totale kostprijs van de werken
wordt geraamd op 2.963.173,44 euro
(BTW in), waarvan de rioleringswerken
principieel gesubsidieerd worden voor
een bedrag van 618.634,57 euro
(zonder BTW).

Dit project is goedgekeud in de
gemeenteraad van juni. Het is nu
wachten op de bouwvergunning en
de def. goedkeuring van de subsidie

Diverse kleine werken (13)
De coördinatievergadering vond plaats op 28 oktober. Op
dat moment was dit nummer al in druk, zodat meer info
niet gegeven kan worden. Meer geactualiseerde info op
www.koksijde.be/wegenwerken.
Deze 13 kleine werken betreffen: schoolomgeving
Fastenaekelslaan, Veurnestraat, Moulinstraat,
Myriamweg, Pieterlaan, kruispunt SloepenlaanKoninginnelaan, Parking Koninginnelaan,
Kunstenaarsstraat, Struikenstraat, Arthur Frerelaan,
delen van de Schoonverblijfstraat en Lucionplein.

Fietsers-bypass Pelikaanstraat
Het fietspad aan de noordzijde van de Nieuwpoortvaart
wordt ter hoogte van de Pelikaanbrug via een bypass
verbonden met het Zouavenpad. Dit is een belangrijke
beveiliging en ideale fietsontsluiting voor het gebied
tussen Oostduinkerke, Groenendijk en omgeving
Pelikaanbrug. Dit werk wordt uitgevoerd door het Vlaams
Gewest in het kader van de wegwerking van de zogeheten
“zwarte punten”. Eerstdaags zal de vluchtheuvel in
het midden van de Kinderlaan ter hoogte van de
verkeerslichten Nieuwpoort nog aangelegd worden. Het
resterend gedeelte (aanleg fietspad) is afhankelijk van
een beslissing hoe de gracht langs het Zouavenpad dient
gedwarst te worden. Het gaat ter plaatse immers om een
moeilijke hoek van minder dan 90°.

Omgevingswerken Nationaal Visserijmuseum
De niet-streekeigen bomen (43) werden verwijderd.
Men is volop bezig met het leggen van de riolen en
de bekabeling voor de openbare verlichting. Men
is ook gestart met de funderingen van het nieuwe

op de riolering. Er is ook subsidie
aangevraagd in het kader van het
fietsroutenetwerk.

verbindingspad (voor voetgangers en fietsers) tussen
Vrijheidstraat en binnenplein. Om dit padje wandelveilig
te maken wordt een hoek van 90° in de oude kerkmuur
rechtgetrokken, zodat gebruikers een veilig visueel zicht
over heel de afstand van het nieuwe pad.
De volgende fase (nog vòòr de winter) kan men starten
met de eigenlijke pleinafwerking. Er komen nieuwe paden
en een nieuw terras voor het estaminet. Verder komt
er accommodatie voor zomeractiviteiten. De ster op het
binnenplein verdwijnt. Er komt op de grond een betonnen
visualisering van de vroegere kerk. Laatste fase is nieuwe
aanplanting.

Gasterie Duinenabdij
De gasterie wordt integraal gerenoveerd. Na het verbeteren
van de onstabiele funderingen kan de eigenlijke renovatie
starten. De bouw van een nieuw sanitair blok is bezig.
Na de realisatie zal er weer een hapje en een drankje te
verkrijgen zijn, tegen de zomer van 2010.

Svinckxkapel gerenoveerd
Het Svinckxkapelletje is helemaal gerenoveerd. De
plechtige inwijding vond plaats op maandag 26 oktober.
Eventueel foto!
1. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd
op de gemeentelijke website. Surf naar www.
koksijde.be/wegenwerken.
2. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in
dit overzicht geen rekening houden met eventueel
werkverlet door slecht weer. De tijdsopgaven zijn
dus relatief..!
Info dienst Patrimoniumbeheer: T 058 53 34 35.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de gemeentelijke website (www.milieu.
koksijde.be/ophaaldata). Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): opgelet
donderdag 12 november, en woensdag 25 november. Ophaaldata papier en karton: woensdag 18 november

Zone 2: Koksijde-bad

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 12
en 26 november. Ophaaldata papier en karton: donderdag 19 november

Zone 3: Oostduinkerke-bad

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27
november. Ophaaldata papier en karton: vrijdag 20 november

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27
november. Ophaaldata papier en karton: dinsdag 17 november

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op woensdag
11 november.

Dag van de natuur
in de Oostvoorduinen
Natuurpunt Westkust organiseert op zaterdag
21 november in samenwerking met het gemeentebestuur
en het Agentschap voor Natuur en Bos de traditionele
Dag van de Natuur. In het natuurgebied de
Oostvoorduinen (bij het kerkhof van Oostduinkerke in de
Kerkhofstraat) wordt maaisel opgeruimd. Dat gebeurt van
9 tot 16.30 u. Jong en oud, gezinnen en verenigingen,
natuurfreaks en liefhebbers…, iedereen is welkom om een
handje toe te steken voor meer natuur in onze provincie.
Natuurbeheer is immers noodzakelijk voor het behoud
ervan. Op de Dag van de Natuur leert men ook een
stukje natuur in eigen streek kennen.
Stevig schoeisel en aangepaste kledij zijn nodig. Er zijn
broodjes voorzien voor wie de hele dag meehelpt.
Info: Walter Wackenier, G 0476 87 70 93, walter.wackenier@scarlet.be

Correcte regels
voor restafval!
De gemeente beschikt over 20 ondergrondse containers,
ook moloks genoemd. Jammer genoeg stelt de
milieudienst een toenemend misbruik van deze containers
vast. Om dit te vermijden worden hier nog eens de
correcte regels herhaald om uw huishoudelijk restafval
aan te bieden. Huishoudelijk restafval moet steeds in
een reglementaire groene huisvuilzak gedeponeerd
worden:
* Iedereen kan deze huisvuilzakken voor eigen deur
aanbieden tussen 6 en 8. u. op de dag van de ophaling,
* De ondergrondse containers zijn uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk restafval afkomstig van
tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op een dag
dat de huisvuilwagen niet langskomt. Alle andere afval
(glas, plastic zakjes met huisvuil, steenpuin,…) hoort niet
thuis in of rond deze containers!
Het verkeerd aanbieden van afval wordt uiteraard aanzien
als sluikstorten. De gemeente verscherpt dan ook de
controles om misbruiken tegen te gaan. Sluikstorten is
immers strafbaar en ontsiert onze gemeente!
Meer info: gemeentelijke milieudienst, T 058 53 34 39, E milieu@koksijde.be.
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Met aftelstrips
weet u hoelang
frietuurolie
(-vet) nog
meegaat…

Voor uw gezondheid is het belangrijk
om de kwaliteit van de frituurolie
of -vet goed in het oog te houden.
Gebruik uw olie of vet niet te lang of
niet te vaak! Om het u gemakkelijk te
maken, heeft Valorfrit de Aftel-strip
ontworpen. Met deze Aftel-strip kan
u bijhouden hoe vaak of hoelang u de
frituurolie of -vet al gebruikt heeft. Zo
weet u perfect wanneer u frituurolie
of -vet moet verversen. Het is een
heel eenvoudig maar handig kaartje.
Bij het eerste gebruik van de nieuwe
olie of het vet noteert u de datum.
Als alle strookjes afgescheurd zijn
of als er 6 maanden voorbij zijn,
is het tijd om de frituurolie/-vet te
verversen en het gebruikte product
naar het containerpark te brengen.
Sedert een paar weken is deze
Aftel-strip beschikbaar op het
containerpark. De display met
een pakje aftelstrips werd op een
zichtbare plaats bevestigd, dichtbij
de inzamelrecipiënten voor gebruikte
frituuroliën en -vetten. Valorfrit
wil met uw hulp zoveel mogelijk
gebruikte frituurolie of -vet correct
inzamelen via het containerpark
en nuttig laten recycleren. Er zijn
alvast 2 goede redenen om gebruikte
frituurolie of -vet correct in te
zamelen: het zijn afvalstoffen die het
milieu belasten, en ze kunnen perfect
gerecycleerd worden tot bijvoorbeeld
biodiesel of groene stroom.

Win 1 jaar groene stroom
Wie tijdens de week van 23 tot 28
november gebruikte frituurolie of -vet
binnenbrengt op het containerpark
ontdekt er een code aan de pancarte
van Valorfrit. Sms deze code naar
3238 en u maakt kans op één van de
volgende prijzen: 1 jaar gratis groene
stroom, een friteuse of een boek van
inspecteur De Caluwé. Een smsje kost
0,50 euro. Per GSM-nummer komt er
maar één sms in aanmerking voor de
wedstrijd. Succes!
Info: www.valorfrit.be

Atheneum Noordduinen
nu ook groene school

De leerlingen zijn uiteraard fier met het behaalde MOS-logo!

Op woensdag 23 september mochten de leerlingen van het Atheneum
Noordduinen Koksijde het MOS-logo 2009 afhalen. MOS staat voor
Milieuzorg Op School. Het Atheneum Noordduinen is nu dus ook een
groene school die zorg draagt voor het milieu en aandacht besteedt aan
gezonde leefgewoontes. Zo eten de leerlingen elke dag fruit op school,
drinken ze veel water en kunnen ze gezonde snacks en drankjes kopen in
het groene winkeltje. Dit winkeltje wordt bovendien door de leerlingen zelf
uitgebaat.
Aan de alsmaar groeiende afvalberg probeert het atheneum ook een
halt toe te roepen door een actief afvalbeleid te voeren. De school heeft
daarbovenop ook een eigen tuin die door de leerlingen zelf onderhouden
wordt. In heel West-Vlaanderen kregen er maar zes secundaire scholen
het MOS-logo. Het logo werd uitgereikt in het cultureel centrum De Spil
in Roeselare. Na de uitreiking konden de leerlingen genieten van een,
uiteraard gezonde, receptie.

Prijsuitreiking moestuinen
De prijsuitreiking van de jaarlijkse wedstrijd voor moestuinen, georganiseerd
door het comité Koksijde in de Bloemen in samenwerking met het Werk der
Volkstuinen, vond plaats op vrijdag 9 oktober in ’t Oud Schooltje.
Er schreven zich 43 deelnemers voor de wedstrijd in. We vermelden de eerste
tien in de rangschikking: 1. Georges Haelewyck, 96%; 2. Patriek Hennebel,
95%; 3. Roger Vanhoutte en Dirk Goens, 93%; 5. Alain Baert, 92%; 6.
Joseph Vandewoude en Alfons Vandermaelen, 91,67%; 8. Fr. Detollenaere,
87,33%; 9. André Vanheule en Frans Derycke, 87%.
19

In de gemeente Milieu

Buitengewoon
zomerverblijf op
Labeurhoek!

De familie Hubrecht houdt geen kippen vast maar echte bruine
kiekendieven, roofvogels!

De familie HubrechtDeschilder gaf in 2009
aan zowat 50 koppels
huiszwaluwen een ideaal
zomerverblijf op hun hoeve
aan de Labeurhoek te
Oostduinkerke!
Huiszwaluwen herken je
het best aan de opvallende
witte stuit boven een
kort gevorkte staart. Ze
overwinteren in Afrika en
komen elk voorjaar terug
naar onze streek. De soort
is voor haar voortbestaan
afhankelijk van de mens en
is daardoor zeer kwetsbaar.
Huiszwaluwen bouwen hun
nest uit klei immers steevast
onder dakoversteken van
gebouwen en bruggen.
De kolonie in
Oostduinkerke is een van
de grootste in onze regio.
De familie Hubrecht mocht
dit jaar trouwens ook een

koppel bruine kiekendieven
verwelkomen in een partij
tritiscalie. Deze roofvogel
overwintert eveneens in
Afrika en doet het goed in
de Zelte-Labeurhoek. Dit
jaar waren er immers drie
geslaagde broedgevallen.
Naast het koppel bij de
familie Hubrecht, werden er
ook koppels kiekendieven
geteld bij de families
Markey en Verdievel.
Op de foto de familie
Hubrecht bij het plaatsen
van een wetenschappelijke
ring aan de jongen van
de bruine kiekendieven.
Alle gezinsleden waren
apetrots en hopen
dat de zomergasten
zonder problemen hun
overwinteringsgebied
bereiken en volgend jaar
naar hun geboorteplaats
terugkeren!

Twee infoavonden
over energie
1. Op 9 november

2. Op 10 december

Op uitnodiging van VELT
en de gemeentelijke
milieudienst verzorgt
onafhankelijk energie- en
bouwadviseur Kris Bruneel
op maandag 9 november
om 20 u in ’t Oud Schooltje
(Koksijde-dorp bij de
kerk) een infoavond over
energiebesparing. We
verbruiken teveel energie,
zegt men, en de zeespiegel
stijgt daardoor... Ons
huis slorpt energie maar
ook ons transport. Maar
hoeveel is veel? Waar zitten
mijn verbruiken en wat
kan ik er aan doen? Zijn
zonnepanelen de oplossing?
Gratis toegang.

Een andere infoavond
over energie wordt op
donderdag 10 december
georganiseerd, om 19.30
u. in ’t Oud Schooltje. Op
de infoavond komen drie
elementen aan bod: hoe
kan je je energiefactuur
gevoelig verminderen
zonder investering, welke
investeringen zijn rendabel
om energie te besparen
en hoe isoleer je op een
goede manier. De avond
focust vooral op alles
wat met dakisolatie te
maken heeft. De premies
en belastingsvoordelen
worden hier uiteraard niet
uit het oog verloren. Gratis
toegang. Wie dat wil kan op
het einde van de avond een
bon krijgen die 20% korting
geeft op bepaalde types
dakisolatiemateriaal van het
merk Isover. Let op: enkel
wie zelf aanwezig was op
de infoavond kan gebruik
maken van de korting. Meer
uitleg op de infoavond.

De Open Klimaathuizen
vinden plaats op zaterdag
7 en zondag 8 november.
Meer info op www.
ecobouwers.be, waar men
kan grasduinen in een
catalogus met meer dan 80
woningen.
Meer info: T 058 53 30 98.

Meer info: Lena Devacht,
Fastenaekelsvoetpad 6, T 058 51 69 87.

Infoavond longaandoeningen
Soroptomist en de milieudienst Koksijde organiseren een wetenschappelijke infoavond over longaandoeningen
op donderdagavond 19 november om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde. Luchtvervuiling kan een ernstige bedreiging
vormen voor onze gezondheid. Vooral fijn stof duikt sinds kort steeds meer op in de media.
Medisch milieukundige Kim De Bus legt uit wat dat fijn stof is, beschrijft de ernst van het probleem en geeft tal
van tips mee. Prof. Dr. Joos, diensthoofd pneumologie UZ Gent, vult aan met een goed onderbouwde bespreking
van de impact op gezondheidsvlak (allergieën en aandoeningen).
Doelgroep van deze avond zijn volwassenen én jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.
Meer info: Soroptimist International Veurne-Westhoek, dr. Kristel De Paepe, dokter.depaepe@keigrp.be.
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Leven Welzijn

Ereburger Jef Nys, “vader van Jommeke”,
had een speciale band met Koksijde…
Vlaams striptekenaar en Koksijds ereburger Jef Nys is op dinsdag 20 oktober in de leeftijd van 82 jaar in
Antwerpen overleden. Jef Nys had een bijzondere band met onze gemeente. Zijn familiale wortels lagen
immers op Maartenoom, in het vissershuisje aan de Tulpenlaan 46, achter de OLV-ter-Duinenkerk. Daar
woonde zijn grootvader Carolus en zag zijn vader Hendrik het levenslicht…
Jef Nys. Het Koksijdse vissershuisje van Carolus Nys op Maartenoom.
(Tekening door Jef Nys uit het Jommekesalbum 166, De Mandoline van
Caroline, 1992).

Jef Nys gaat de Vlaamse
stripgeschiedenis in als
de geestelijke vader van
Jommeke, het dappere
kereltje met het vlaskopje
dat elk kind deed en doet
dromen van fantastische
avonturen. Maar voor
Koksijde heeft Jef Nys
wel een heel bijzondere
meerwaarde: hij is immers
de kleinzoon van een
Koksijdse IJslandvaarder
wiens vissershuisje nog
steeds bestaat. En zal
blijven bestaan want
de gemeente heeft het
gekocht en zal er een
Jommeke-museum in
onder brengen.
Carolus Nys, grootvader
van striptekenaar Jef,
was dus bewoner van het
bewuste vissershuisje. Jefs
vader Hendrik werd er op
5 juli 1889 geboren. Als
soldaat overleefde hij ’14’18, en verhuisde daarna
naar Antwerpen, waar hij
als sassenier aan de slag
ging. Hij trouwde en had
vier kinderen waaronder
een zoon met de naam Jef.
Vòòr de Tweede
Wereldoorlog, toen Jef
als kind in Koksijde op
vakantie was, werd het
huisje bewoond door zijn
tante Mathilde Nys en zijn

oom Isidoor Vermoote,
net zoals schoonvader
Carolus een gewezen
IJslandvaarder. Het beeld
van “nonkel Door” die
op een muilezel gezeten
garnalen ging vangen,
maakte een diepe indruk
op de kleine stadsjongen.
De markantste Koksijdebelevenis van de
geestelijke vader van
Jommeke situeert zich op
het erf van het huisje: een
wilde achtervolging door
een razende haan. Voor het
overige was het toen nog
ongerepte duinengebied
een onuitputtelijke bron
van speelplezier.
De editie 1992 van het
Koksijdse stripfestival
stond volledig in het teken
van Jef Nys en Jommeke.
Het 166ste verhaal De
mandoline van Caroline
wordt voorafgegaan
door een acht bladzijden
tellende inleiding Jommeke
in Koksijde. In deze
inleiding staan een aantal
gelegenheidstekeningen,
zoals Jommeke als
paardenvisser, Jommeke
en Flip in de ruïnes van
de Duinenabdij, de ZuidAbdijmolen, enz. Een
ideale publiciteit voor onze
gemeente!
Het eigenlijke verhaal
zelf, De mandoline
van Caroline, begint
en eindigt in Koksijde.
Het grootouderlijke
vissershuisje kreeg
er een plaats op een
scharniermoment, vol
actie bij valavond. Andere

Koksijdse locaties die aan
bod kwamen waren het
toenmalige Casino, het
pension Mon Foyer met
torentje (uitgebaat door
Jefs nicht), de klok op
de Zeedijk. En in zee zijn
paardenvissers aan het
werk die boeven in hun
netten vangen.
Omwille van zijn afkomst,
zijn verdiensten voor
het stripverhaal in het
algemeen en de uitstraling
voor Koksijde en Westhoek,
verleende gemeenteraad
aan Jef Nys op 3 augustus
1992 de titel van
ereburger.
Het vissershuisje NysVermoote is sinds 12
juni 2001 als monument
beschermd. Op 6
oktober 2003 heeft het
gemeentebestuur het
aangekocht met als doel
er een erfgoedmuseum
van te maken. Er komt een
dubbele verhaallijn: aan
de hand van het verhaal
van de familie VermooteNys zal enerzijds de
evolutie van Koksijde van

vissersdorp tot toeristische
trekpleister worden
geëvoceerd; anderzijds zal
het verhaal uit eind 19de,
begin 20ste eeuw door
niemand minder dan door
stripfiguur Jommeke zelf
worden verteld. Uiteraard
zal ook ereburger Jef Nys
goed in beeld komen.
Burgemeester Marc
Vanden Bussche: “Het
is bijzonder jammer dat
ereburger Jef Nys de
realisatie van dit museum,
in de authentieke woning
van zijn grootvader Karel,
vader Hendrik, tante
Mathilde en oom Door,
niet meer zal kunnen
meemaken. Maar voor onze
gemeente is zijn overlijden
een extra spoorslag om in
het museum een bestendige
eer te betuigen aan deze
grote Vlaamse kunstenaar
wiens voorouders echte
Koksijdenaars zijn geweest!
Ik ben er zeker van: wij
zullen zijn afkomst en
artistiek testament in dit
nieuwe erfgoedpareltje met
veel eer bewaren.”

Wijlen ereburger en striptekenaar Jef Nys in gezelschap van
burgemeester Marc Vanden Bussche.
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Leven Internationale samenwerking

Drie ambtenaren naar Suriname
om projecten stedenband te starten
Van zaterdag 21 november tot zondag 29 november reist de eerste ambtelijke delegatie binnen het
stedenbandverhaal van Koksijde naar Galibi. Deze plaats ligt in Suriname, het Zuid-Amerikaans land tussen
Frans en Brits Guyana. Als oud-kolonie van Nederland is Suriname Nederlandstalig.

Een stedenband is een ambtelijke
samenwerking tussen twee besturen
en z’n diensten van Noord en
Zuid, waarbij kennisuitwisseling en
-ondersteuning de belangrijkste
thema’s zijn. Hieruit kunnen
soms kleine projecten ontstaan,
bevoorbeeld stage, doe-koffers,

opmaak toeristische gidsen, opleiding
jeugdanimators, scholenuitwisseling
enz.
De stedenband wordt gedragen
door de ambtelijke gemeentelijke
werking en de gemeentelijke
diensten. Samenwerken van bestuur
tot bestuur, collega tot collega.

Het geheel wordt betoelaagd
uit het Vlaamse Convenant
Ontwikkelingssamenwerking. Dat is
een drie jaar durende overeenkomst
van de betrokken gemeente,
in ons geval Koksijde, met de
Vlaamse overheid op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking.
Ir. Siska Stockelynck (afdelingshoofd
technische diensten), Mieke
Ghesquière (diensthoofd Toerisme),
Fien Leerman (diensthoofd
Internationale Samenwerking en
stedenbandcoördinator) en professor
Chris Lacor (VUB) ondernemen
samen de reis.
Ze zullen de samenwerking opstarten
op volgende domeinen: toerisme,
duurzame energie en technische
diensten. Zelf zullen ze onderzoek
uitvoeren op het vlak van milieu,
jeugd, scholensamenwerking, visserij.
Ook worden de doelstellingen en
de tijdslijn voor de komende jaren
overlegd.
Meer info: dienst Internationale Samenwerking,
diensthoofd Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke, T 058 51 08 92,
E fien.leerman@koksijde.be, www.dis.koksijde.be.

Steun de 11.11.11-actie
In de maand november vindt traditioneel de 11.11.11-actie plaats. 11.11.11 is niet één van de vele
ontwikkelingsorganisaties in dit land, maar de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De
gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking lanceert hierbij een oproep tot vrijwilligers om in
Koksijde een 11.11.11-comité op te richten.
11.11.11 stimuleert overleg, bevordert de
kwaliteitsverbetering en steunt financieel waardevolle
initiatieven. Ruim de helft van het geld gaat
naar programma’s van lidorganisaties en andere
samenwerkingsverbanden. Een onafhankelijke
screeningscommissie beoordeelt de kwaliteit van de
acties.
De koepel werkt ook aan de krachtenbundeling van de
niet gouvernementele organisaties om het beleid positief
te beïnvloeden, niet alleen in eigen land, maar ook met
gelijke organisaties bij de EU, de Wereldbank en de
Wereldhandelsorganisatie. Korto, 11.11.11 doet er alles
op opdat de fondsen op de juiste plaatsen terechtkomen.
Een lokaal 11.11.11-comité bestaat uit actieve
vrijwilligers die acties op het getouw zetten: deuraan-deur-acties, quiz met Noord-Zuidthematiek,
solidariteitsmaaltijd, gespreksavond en debatten enz.
Wie 11.11.11. wilt steunen kan storten op
rek. nr. 375-1030155-94 van 11.11.11-Koksijde.
Wie belangstelling heeft voor een nieuw 11.11.11-comité
in Koksijde, kan contact nemen met:
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- dienst Internationale Samenwerking, Fien Leerman,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92, E
fien.leerman@koksijde.be
- comité in Veurne: Freddy en Lieve Dolfen-Vandoorne,
Vaartstraat 3 in Veurne
- comité in De Panne: Franky Dolfen-Masscheleyn,
Veldstraat 43 in Adinkerke
Meer info: www.11.be

Ontspanning Jeugd

Feest om 10 jaar de PIT
Op 27 november 2009 bestaat jeugdhuis de PIT exact
10 jaar. Dat kunnen alle betrokkenen niet zomaar
laten voorbijgaan. Allen die ook maar iets met de PIT
te maken hadden of hebben krijgen een feestmenu
voorgeschoteld.
A. Vrijdag 27 november
- Voor de fijnproevers is er een wijndegustatie om
20 u. Piet Declerck laat zijn licht schijnen over een
aantal fijne wijnen. Inschrijven kan via jocdepit@
koksijde.be of 058 53 34 44. De workshop kost 5 euro,
maar je krijgt er dan ook een fles wijn bovenop.
- Om 21 u. Nineties party in het jeugdhuis met Cazzel en
Jozsn. De PIT keert terug naar het vorige decennium,
back to the roots. Gratis toegang.

B. Zaterdag 28 november
Receptie voor medewerkers, buren, leden en oud-leden,
sympathisanten en party people. Er wordt gezorgd voor
wat randanimatie en na de receptie heeft de PIT nog
twee optredens in petto: Voodoo District en The Ballads.
Voodoo District is een funky band met een bijzondere
bezetting. Trompet, saxofoon en hammond orgel klinken
nog normaal, maar die worden wel begeleid door 2 dj’s.
Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

Film:
Disney’s Monsters inc

Heel grappige film over Sully en zijn assistent Mike. Zij
werken bij de grootste energiecentrale van Monstropolis.
Om hun wereld te laten draaien, hebben de monsters
heel veel energie nodig. Die energie halen ze uit het
gegil van schrikkende kinderen. Maar als het meisje Boe
de monsterwereld komt binnengewandeld, zijn het de
monsters die schrikken…
Donderdag 5 november om 14.30 u. in zaal JOC de PIT.
Kaarten vooraf te koop (2,50 euro): T 058 53 34 44 of
jocdepit@koksijde.be.

Sweat on the wall
Op 21 november vindt om 21 u. in jeugdhuis de PIT
Swaet on the Wall plaats. Het gebruikelijke concept
met telkens een nieuw extraatje om de partyganger te
verrassen. Meer details in het Koksijds straatbeeld.
Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be

Kinderanimatie rond
Sint en Piet
Voor kinderen van het
derde kleuter en het
eerste leerjaar organiseert
jeugdhuis de PIT op de
woensdagnamiddagen
18 en 25 november, en
2 december, telkens
van 14.30 tot 15.45 u.
kinderanimatie rond Sint
en Piet. Er wordt verteld,
gedanst, gezongen,
geknutseld met klei of
verf. Laat je kind kleren
aantrekken die tegen
een stootje kunnen!
Kom ook een kwartiertje
op voorhand, zodat de
animatie op tijd kan beginnen.
De drie “lessen” kosten 12 euro, hapje en drankje
inbegrepen. Vooraf inschrijven want het aantal plaatsen is
beperkt: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Workshop
special effects
In films gebeuren de meest ongelooflijke dingen. Leer
de geheimen kennen van heel wat special effects.
Jij bedenkt het verhaal,
de lesgever zorgt voor
de magie… De workshop
vindt plaats in JOC de PIT
op woensdag 4 november
van 13.30 tot 17.30 u.
Voor kinderen van 6 tot
9 jaar. Kostprijs 5 euro.
Vooraf inschrijven: T 058
53 34 44 of jocdepit@
koksijde.be.

In Concert :
coverlovernight
Muziek is leute. Een avondje covers in jeugdhuis de PIT
is al heel lang geleden. Luister welke hits La Vasjkiri en
Nouvelle Kitch op zaterdag 7 november vanaf 20.30 u.
vanonder het stof halen. 2 euro voor leden, 4 euro voor
niet-leden.
* La Vasjkiri: “The ultimate rock ‘n roll disaster”. Deze
groep maakt van elk optreden een feest. Nummers
die iedereen kent, maar dan in een rock ‘n roll-jasje
gestoken. Meer info op www.lavaskiri.be.
* Nouvelle Kitch (Veurne/Gits): zeskoppige coverband
die al in de PIT te gast was. Nouvelle Kitch brengt
alternatieve rock covers van hits uit het collectief
geheugen.
Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be
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Ontspanning Zwembad

Van vrijdag 13 tot zondag 22 november:

25ste Koksijdse Zwemweek

De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van vrijdag 13
tot en met zondag 22 november zijn 25ste Koksijdse Zwemweek. De naam “Vlaamse” zwemweek wordt niet
meer gebruikt. Het Instituut voor Sportbeheer besliste immers om andere promotionele wegen te bewandelen
en meerdaagse activiteiten te mijden. In onze gemeente blijft de zwemweek wel bestaan, als Koksijdse
Zwemweek.
Sedert de uitbreiding en vernieuwing van het badencomplex is het totale project een geslaagd opzet. In het geheel
van het toeristisch en vrijetijdsaanbod neemt het een voorname plaats in. De bedoeling van de zwemweek is het
zwemaanbod bij het brede publiek kenbaar te promoten. Om de drempelvrees te overwinnen heeft de organisatie
als extra stimulans een prijzenpakket samengesteld met steun van de sponsors via bordenreclame en giften van de
plaatselijke middenstand. Iedereen die een toegangskaartje koopt, komt in aanmerking voor een prijs.
Aan sociale toegangsprijzen geniet men van het 25-meterbad, het instructiebad, de kinderbaden, de vier
duowhirlpools met verschillende aromakeuzes, de wildwaterbaan die via een tunnel in verbinding staat met het
verwarmde buitenbad. De glijbaan met sterrenhemel en afzonderlijke landingsplaats is sowieso een attractie.
Voorzitter Freddy Beun van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, het directiecomité en de leden van het AGB,
schepen van Sport Dirk Dawyndt en het zwembadpersoneel hopen veel zwemlustigen te mogen verwelkomen.

Programma
Vrijdag 13 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open
- 11.30 en 15 u., promotie aquagym
55+
- 16 u., alle baden open
- 18.30 u., alle baden open
uitgezonderd het 25-meterbad
(zwemmarathon)
- 18.45 tot 19.30 u., zwemmarathon
Koksijdse lagere scholen
Gedurende 45 minuten wordt
met estafettes van 25 meter,
een zo groot mogelijke afstand
gezwommen. Het principe dat
deelnemen belangrijker is dan
winnen, wordt hoog in het vaandel
gedragen. Vergeten we niet dat het
gemeentebestuur elk schooljaar,
het schoolzwemmen gratis aanbiedt
aan de Koksijdse scholen.
- 19.45 u., zwemclub Trapegeer voor
de jeugd

Zaterdag 14 november
- 7.45 tot 8.30 u., ontbijtzwemmen,
inschrijven voor het ontbijtbuffet in
de cafetaria, T 058 51 60 03.
- 8.30 u., alle baden open
- 14 u., alle baden open
- 14 tot 17 u., 25-meterbad, promo
Cdesca met opblaasbare structuren
- 17 tot 18 u., aquaspinning, vier
onderwaterfietsen ter beschikking
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om de conditie bij te werken;
geniet van deze efficiënte vorm
van lichaamsbeweging; breng een
zwemshort mee.

Zondag 15 november
- 7.45 tot 8.30 u., ontbijtzwemmen,
inschrijven voor het ontbijtbuffet in
de cafetaria, T 058 51 60 03.
- 8.30 u., alle baden open
- 14 u., alle baden open
- 14 tot 16 u., gloednieuwe promo
Cdesca met opblaasbare structuren

Maandag 16 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open,
4 aquaspinningtoestellen ter
beschikking
- 16 u., alle baden open, baden
verlaten om 19.30 u.
- 18 u., Start to Swim-actie. Begin en
hou het vol, elke maandag (onder
begeleiding)

Dinsdag 17 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open,
4 aquaspinningtoestellen ter
beschikking
- 14 u., cafetaria, namiddag voor
andersvaliden
- 16 u., alle baden open

- 16 u., zwemmen 55+, promotie
- 16 tot 17 u., het aromaparadijs in
de duowhirlpools
- 16.45 u., kennismaking met EHBO
(initiatie door redder)
- 19.45 u., kennismaking met de
zwemclub Trapegeer
- 20.45 u., zwemmarathon leerlingen
Hotelschool (tot 22 u.)

Woensdag 18 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open,
4 aquaspinningtoestellen ter
beschikking
- 13 tot 14.30 u., brevetzwemmen
400, 800 en 1500 meter voor de
Koksijdse lagere scholen, 1 euro
- 14.15 u., alle baden open
- 14.15 tot 16 u., de redder-duikers
40 Smd Heli brengen animatie
Voor de 25ste editie kan het
zwembad weer een beroep doen
op de redder-duikers van het 40e
smaldeel. Sedert 1984 waren ze
elke woensdagnamiddag aanwezig
om de jeugd te trakteren op
sensationele overlevingsoefeningen
en -materialen.
- 19.30 u., training voor kandidaatredders (zee & bloso)
- 20.30 u., training van de duikclub
Guy Serville (info ter plaatse)

Ontspanning Zwembad

Donderdag 19 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open,
4 aquaspinningtoestellen ter
beschikking
- 16 u., alle baden open
- 16.45 u., EHBO initiatie
- 18.45 tot 19.30 u., “Hoe overleef ik
met gele jekker en broek een val in
het water?”
Voor alle garnaalvissers te voet
en te paard hèt moment om
jezelf te leren redden als je met
jekker en broek in het water valt.
Het reddersteam zorgt voor de
opleiding en training. Met de nodige
veiligheidsmaatregelen kan elke
visser/kruier het uitproberen. De
gele kledij wordt als reddingsmiddel
gebruikt. Zeker meedoen: het kan
uw leven redden!
- 20 u., training van de duikclub
Diepzeeduivels (info ter plaatse)

Vrijdag 20 november
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad,
instructiebad en whirlpools open,
4 aquaspinningtoestellen ter
beschikking
- 11.30 en 15 u., promotie aquagym
55+

- 16 u., alle baden open (18 u.,
25-meterbad bestemd voor
zwemmarathon)
- 19 tot 19.30 u., zwemmarathons voor
verenigingen (maximum 8 ploegen)
Gedurende 30 minuten met
estafettes van 25 m, een zo groot
mogelijke afstand zwemmen.
Unieke kans voor de verenigingen
om zich sportief te meten. Elke
groep bestaat uit minstens 6 en
hoogstens 12 deelnemers. Het
doorzakken na de geleverde
prestatie hoort er ook al jaren bij.
- 19.45 u., training jeugd Trapegeer,
maak kennis met deze recreatieve
zwemclub

Zaterdag 21 november
- 8.30 u., alle baden open (geen
limieten)
- 14 u., alle baden open (tot
18.30 u.)
- 14 tot 17 u., 25-meterbad,
opblaasbare reuzestructuur
- 17.30 tot 18.15 u., waterspinning,
vier onderwaterfietsen ter
beschikking

Zondag 22 november

Het prijzenpakket werd samengesteld
met de steun van het autonoom
gemeentebedrijf Koksijde, het
gemeentebestuur, de middenstand
van Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald, Wulpen, Westhoek en
Westkust, de sponsors van de
reclameborden.
Info: www.koksijde.be > zwembaden,
T 058 51.27.08, F 058 52.08.77,
E zwembaden@koksijde.be

De organis
atie
heeft een
mooie
selectie fo
to’s van
24 jaar Ko
ksijdse en
Vlaamse Z
wemweek
uit
de oude d
oos gehaa
ld
en stelt die
gedurende
heel de 25
ste
manifestati
e
tentoon!

Alle baden zijn de gehele dag open,
geen tijdslimiet.
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Ontspanning Sport

Scholenveldlopen met 1.281 deelnemers
Op dinsdag 22 en woensdag 23 september organiseerde de gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse
scholenveldlopen in samenwerking met Marathon Atletiek Club Westhoek afdeling Oostduinkerke, S.V.S. en de
sportraad van Koksijde. Uit het lager onderwijs schreven zich 813 leerlingen uit 7 scholen van eigen gemeente.
Van het middelbaar onderwijs liepen er 468 leerlingen uit alle scholen van de Westhoek.
Sportschepen Dirk Dawyndt nam de honeurs waar om de podiumlopers een medaille te overhandigen.
Tijdens de afsluitende receptie dankte sportraadvoorzitter Johan Provost de deelnemende scholen en hun
respectievelijke schoolsportgangmakers. Hieronder de uitslagen (telkens eerste drie). De volledige uitslag kan men
lezen op www.koksijde.be/sport onder de rubriek “je was erbij”).

Schepen van Sport Dirk Dawyndt met de podiumplaatsen van het 2de
leerjaar meisjes: vlnr Janne Levecque, Iman Alieva en Chiara Trovato.

Op de jongensfoto sportraadvoorzitter Johan Provost met de laureaten
1ste middelbaar vlnr Yelle Neudt, Jens Desaever en Arthur Nollet.

1ste leerjaar meisjes: 1. Charlotte Blondeel; 2. Luna
Apannecoucke; 3. Fleur Vanbillemont
1ste leerjaar jongens: 1. Lau Ketels; 2. Jorrit Baert;
3. Rendel Vermeulen
2de leerjaar meisjes: 1. Iman Alieva; 2. Janne
Levecque; 3. Chiara Trovato
2de leerjaar jongens: 1. Maties Germonprez; 2. Lenny
Bouassida; 3. Lennert Vandenbussche
3de leerjaar meisjes: 1. Maxima Ketels; 2. Tessa
Vandewoude; 3. Merel Neyrinck
3de leerjaar jongens: 1. Ibragim Akhtakhanov; 2. Cyril
Mertens; 3. Thomas Verhelst
4de leerjaar meisjes: 1. Lisa Geudens; 2. Kiara
Ebraert; 3. Sharon Legein
4de leerjaar jongens: 1. Martin Vanden Abeele;
2. Simon Blanckaert; 3. Tristan Glorie
5de leerjaar meisjes: 1. Delphine Declerck; 2. Manon
Bossart; 3. Clarice Hoste
5de leerjaar jongens: 1. Stef Defever; 2. Sies
Hillewaere; 3. Thibaud Verlinden
6de leerjaar meisjes: 1. Alissa Lehouck; 2. Jana
Schevernels; 3. Jiense Tanghe
6de leerjaar jongens: 1. Dali Bailleul; 2. Maxime
Vander Biest; 3. Andreas Decock
1ste graad BLO meisjes: 1. Martian Brusselle;
2. Océane Dufour; 3. Leontine Dufoor
1ste graad BLO jongens: 1. Bjarne Vancraesbeeck;
2. Klaas Fonteyne; 3. Jason Coussement
2de graad BLO meisjes: 1. Shauni Margot; 2. Manon
Van Houtem; 3. Aimy Verhelst
2de graad BLO jongens: 1. Taylor Cornillie; 2. Marco
Boudry; 3. Kenny Bos

3de graad BLO meisjes: 1. Ashley Tancré; 2. Kelly
Desaever; 3. Kimberley Vansteeger
3de graad BLO jongens: 1. Brandon Margodt; 2. Tibo
Sanders; 3. Jonathan Mostrey
1ste middelbaar meisjes: 1. Yasra Ben Hassen;
2. Charlotte Luckx; 3. Marie Descheermaecker
1ste middelbaar jongens: 1. Jens Desaever; 2. Yelle
Neudt; 3. Arthur Nollet
2de middelbaar meisjes: 1. Justine Boeve; 2. Hege
Michiels; 3. Charlotte Defever
2de middelbaar jongens: 1. Giuseppe Dorné;
2. Hannes Matthys; 3. Mathias Mouton
3de middelbaar meisjes: 1. Emma Zwaenepoel;
2. Marieke Dumon; 3. Fauve Devloo
3de middelbaar jongens: 1. Stijn Arnaert; 2. Aaron
Decock; 3. Sergei Swinnen
4de middelbaar meisjes: 1. Ella Dolfen; 2. Ann-Sophie
Devloo; 3. Marlies Waeyaert
4de middelbaar jongens: 1. Hannes Decadt; 2. Sam
Boulanger; 3. Kevin Warlop
5de middelbaar meisjes: 1. Justine Provoost; 2. Elien
Gilles; 3. Gudrun Vanheule
5de middelbaar jongens: 1. Kjartan Teerlynck; 2. Daan
Lagrou; 3. Joris Hart
6de middelbaar meisjes: 1. Louise Goderis;
2. Charlotte De Wilde
6de middelbaar jongens: 1. Jos Van Acker; 2. Jelle
Levecque; 3. Bart Vandenberghe
leerkrachten en ouders dames: 1. Joke Nevejan;
2. Lien Nevejan; 3. Goedele Vanneste
leerkrachten en ouders heren: 1. Dimitri Lamaire;
2. Stephan Flamand; 3. Pieter Bartholomeus
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Worldcup Cyclocross: de Vlaamse Duinencross
Op zaterdag 28 november organiseert de Veloclub De Verenigde Vrienden in samenwerking met de
sportdienst en vele andere gemeentelijke diensten een manche van de Worldcup Cyclocross: de
Internationale Vlaamse Duinencross in het unieke kader van de duinen bij de luchtmachtbasis.
De deelname van talrijke binnen- en buitenlandse vedetten is verzekerd.
Wedstrijdprogramma:
- 9.15 u., nieuwelingen
- 10.15 u., UCI-juniores
(wereldbekerwedstrijd)
- 11.30 u., UCI
U23 (beloften,
wereldbekerwedstrijd)
- 12.30-13 u., officiële
training
- 13.30 u., UCI-dames
(wereldbekerwedstrijd)
- 15 u., UCI-elite heren
(wereldbekerwedstrijd)
Gratis toegang voor
inwoners van Koksijde (op
vertoon identiteitskaart).
Anderen 15 euro, of
13 euro in voorverkoop (in
de toerismekantoren en bij
de sportdienst).
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53
20 01 of www.veloclubkoksijde.be.

Noteer alvast in uw agenda: WK cyclo-cross in Koksijde op 28 & 29 januari 2012!

Sport overdag: sport- en “Vlaanderen wandelt”
seniorenacademie
in Koksijde
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de
sportdienst en sportraad, loopt nog tot 7 mei 2010. Elke
vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel
dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-dorp
voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek
voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u.,
initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot
14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van
14.45 tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering inbegrepen)
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal
wordt gratis ter beschikking gesteld.
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (T 058 53 20 01,
E sportdienst@koksijde.be).

Jeugdsportacademie

De sportdienst en sportraad organiseren al elf jaar
sportinitiaties voor jongens en meisjes van het eerste tot
het zesde leerjaar. Deze sportieve academie vindt plaats op
woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke: van 14 tot
15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar en 15.15 tot 16.30 u.
voor het 4de tot 6de leerjaar. In de tweede reeks die loopt op
woensdagen 18 en 25 november staat rope-skipping op het
programma. Er worden verscheidene tricks in het springtouw
aangeleerd: van 14 tot 15.15 u voor het 1ste tot 3de leerjaar,
en van 15.15 tot 16.30 u voor het 4de tot 6de leerjaar.
Deelnemen aan de twee lessen kost 3 euro (verzekering en
sportmateriaal inbegrepen). Vooraf inschrijven is nodig via
www.sport.koksijde.be of bij de sportdienst (Hazebeekstraat
11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01).

Op woensdag 11 november organiseert Bloso de actie
“Vlaanderen wandelt”. In onze gemeente wordt de
mogelijkheid aangeboden om gratis deel te nemen
aan Nordic Walking (enkel voor gevorderden) onder
de deskundige leiding van Greet Ostyn, gediplomeerd
lesgeefster van het Nordic Fitness Center WestVlaanderen.
De afstanden bedragen 10 en 14 km. Geïnteresseerden
kunnen om 14 u inschrijven aan de startplaats ter hoogte
van het Koningin Elisabeth Instituut, De Wittelaan 1 in
Oostduinkerke.
Info: Greet Ostyn, GSM 0494 71 73 12
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Koksijdse Julie Saubain is
Europees Kampioene zeilwagenrijden!
Met een 19e plaats in het algemeen klassement van de klasse Standart op het Europees Kampioenschap
Zeilwagenrijden heeft Julie Saubain uit Koksijde een gouden medaille behaald in het vrouwenklassement. Het
Europees Kampioenschap vond plaats van 19 tot 25 september in Sankt Peter Ording, een kuuroord nabij de
Deense grens en een van de weinige stranden die Duitsland rijk is.
Matthia Saubain, broer van Julie,
werd 9e en tweede Belg in dezelfde
klasse Standart. Hij verraste iedereen
toen hij als tweede binnenkwam
in de derde manche, een heel erg
verdienstelijke prestatie gezien de
bikkelharde concurrentie! Mede door
dit goeie resultaat behaalde België
zilver in het landenklassement voor
de Klasse Standart.
In de klasse 3, de formule 1 van het
zeilwagenrijden, werd de zilveren
landenmedaille mee behaald dankzij
Jan Leye, nog een Koksijdenaar.
Hij werd knap tiende in een
zelfgebouwde zeilwagen. Jan was
ook tweede Belg na Ivan Ameele
(Middelkerke) die de zilveren medaille
wegkaapte.
In klasse 2, de klasse waarin de
Belgen numeriek domineren, werd
Henry Demuysere (De Panne) derde.
Johan Sobry (Koksijde) werd 7e en
derde Belg. Ook dit resultaat werd
meegeteld in het landenklassement,
waardoor ons land ook in deze klasse
zilver behaalde.
Slechts de helft van de voorziene
wedstrijden konden worden
gereden, te wijten aan de
weersomstandigheden en de toestand
van het strand. Niettegenstaande 2
omlopen konden worden gebruikt,

Matthia en Julie Saubain. Matthia werd 9e en tweede Belg in de klasse Standart. Zijn zus Julie
behaalde in dezelfde klasse een gouden medaille bij de dames! (Foto Walter Carels)

was het voor de organisatie een
moeilijke opdracht om de vier klassen
voldoende wedstrijden te laten rijden.
Ofwel was de wind spelbreker, ofwel
werd het immense strand onvoorzien
snel door de vloed overspoeld.
Een combinatie van factoren zorgde
op woensdag 23 september voor
veel materiële schade aan de wagens

van de Standartklasse. De wind
stond liefst 7 beaufort en er waren
topsnelheden van meer dan 100 km
per uur. Twaalf standarts raakten
zwaar beschadigd toen ze met
volle snelheid door een door water
verborgen put raasden. Ook de wagen
van Matthia Saubain liep averij op.
Meer info en foto’s: www.saubain.eu.

Bouba en Prisca nodigen uit!
Op zaterdag 5 december vindt de alomgekende en
-geprezen moambe-avond van Prisca en Bouba plaats,
om 18 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
Op het menu uiteraard weer de heerlijke stomende
moambe met saka saka en piri piri. Kom genieten van
deze Congolese lekkernij en steun Bouba en Prisca in
de projecten in hun thuislanden.De toegang bedraagt
slechts 10 euro per persoon. De Afrikaanse sfeer,
gezelligheid en hartelijkheid krijgt men er gratis bij.
Reserveren is nodig tot uiterlijk dinsdag 1 december
bij:
- Bouba en Prisca zelf
- dienst Internationale Samenwerking, Fien Leerman,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92,
E fien.leerman@koksijde.be
- Ingrid Dumon, Oostendelaan 21 in Koksijde, GSM
0495 38 21 16, ingrid.dumon@telenet.be
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- Annick Verdickt-Block, Christiaenlaan 32 in SintIdesbald, T 058 62 03 41, E annickblock@hotmail.com
Meer info: www.koksijde.be

Leven De voorbije maand in woord en beeld
De volledige fotoalbums op www.koksijde.be!
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11. De Vrienden der Blinden en de Contactgroep

Mindervaliden ontvingen op woensdag
23 september elk een cheque van
De
175 euro vanwege het buurtcomité van de
Hertstraat dat op zaterdag 20 juni een
voorbije
straatfeest met barbecue organiseerde.
maand in
Het buurtcomité bestond uit Jeannine,
Mireille, Yvette, Ghisèle, Etienne, Jacques
woord en
en Sam. Op dat feest verzorgden de
beeld…
Vrienden der Blinden demonstraties met
de blindegeleidehonden. Enkele plaatselijke
vedetten uit de Hertstraat voerden ook een
grandioze show op, en de feestcommissie van Koksijdebad plaatste voor de kinderen een springkasteel. Een
buurtfeest dat voor herhaling vatbaar is!
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22. Elise Crombez, topmodel en residerend in de USA

was op 24 en 25 september aan het werk in Koksijde!
Dat leverde unieke beelden op! Ze zullen te zien zijn in
de komende modecampagne van Hampton Bays. Het
kledingmerk wenste hun fotoshoot te laten doorgaan
in Koksijde met niemand minder dan Elise Crombez als
covermodel. Ook voor Elise, Koksijdse in hart en nieren
waren het bijzondere dagen. Ze genoot ervan om even
dicht bij haar familie en vrienden te kunnen toeven en
toch haar job uit te oefenen. Elise werd in 1999 ontdekt
door de wedstrijd Miss Mannequin in Roeselare. Ze haalde
nadien ruim 10 keer de cover van zowel de Engelse als
de Italiaanse Vogue. Ze werd het gezicht van merken als
Prada, Jil Sander, Ralph Lauren en Helmut Lang. In 2003
was ze het gezicht van H&M. Verder liep ze modeshows
voor Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein en
Dior van ontwerper John Galliano.

3

33. Op zaterdag 26 september werd de jongerengroep

Ambiance van het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke
in het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van het
behalen van twee Gouden Meeuwen met de productie
Snoepvolk. De jury van Open Doek West-Vlaanderen
beoordeelde Snoepvolk met superlatieven. Niet alleen de
spelersgroep, maar ook regisseur Mieke Ronsmans werd
met een Gouden Meeuw bekroond! De spelers waren
Lore Deneffe, Loesia Tryssesoone, Jonas Vandicke, Lisa
De Pachter, Elodie Le Dieu en Lukas Delchef. Karel Ghysel
stond in voor de geluidstechniek.
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44. Op dinsdag 29 september kon u in c.c. CasinoKoksijde

alles te weten over de vele mogelijkheden van de
elektronische identiteitskaart. De gemeente organiseerde
er met diverse partners een massaal bijgewoonde
expo- en demo-avond, een “eID community event”,
waar organisaties en bedrijven hun applicaties
demonstreerden. Acteurs brachten ook korte sketches
over de praktische voordelen van de eID-kaart.

55. Nog tot zondag 29 november loopt in galerie Welnis

(toerismekantoor, Astridplein in Oostduinkerke-bad)
de tentoonstelling Trifolium Emoticum van kunstenaar
Denis Dewitte uit Veurne. De kunstenaar schenkt een
deel van de opbrengsten van de verkoop van de werken
aan een ontwikkelingsproject in Madagascar. Open op
vrijdag van 14 tot 16.45 u., tijdens het weekend van 10
tot 12 u., en van 14 tot 16 u., tijdens de herfstvakantie
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17.45 u. Op de foto
kunstschilder Denis Dewitte in het midden, in gezelschap
van o.m. cultuurfunctionaris Valerie Vandamme, bestendig
afgevaardigde Guido Decorte en 1ste schepen Jan Loones.

5
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Leven Jubilarissen
Echtpaar D’Haene-Provost

André D’Haene (°Ieper) en Jeanine Provost (°Nieuwpoort) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Nieuwpoort
(19 september 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag
19 september in het gemeentehuis ontvangen. André was vliegtuigtechnicus bij de luchtmacht, Jeanine was
monitrice in Home Pécher en winkelbediende. Het echtpaar heeft een zoon en twee kleinkinderen.
Echtpaar De Reuse-Degelaen

Op zaterdag 26 september was er het gouden huwelijksfeest voor de familie Frans De Reuse en Elza Degelaen. Frans
(°Teralfene) en Elza (°Huizingen) huwden op 19 september 1959 in Drogenbos. Frans werkte in de verzekeringswereld
en had met zijn echtgenote ook een eigen zakenkantoor. Ze hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.
Echtpaar Deconinck-Rathé
Zaterdag 26 september was ook een
gezellige feestdag voor het echtpaar
Noël Deconinck (°Nieuwpoort) en
Jenny Rathé (°Nieuwpoort) ter
gelegenheid van de viering van het
gouden huwelijksfeest (Oostende,
23 september 1959). Noël was
onderwijzer, Jenny was naaister
en gerante in enkele winkels.
Ze hebben een zoon en twee
kleinkinderen.
Echtpaar Vanbillemont-Delanghe

PROFICIAT
AAN ALLE
JUBILARISSEN

Goud was er op zaterdag 26 september ook voor het echtpaar Medard Vanbillemont-Jeannine Delanghe. Medard
(°Oostduinkerke) en Jeannine (°Oostduinkerke) huwden op 26 september 1959 in Oostduinkerke. Marcel was
metser, Jeannine huisvrouw. Ze hebben twee dochters, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
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Leven Jubilarissen
Echtpaar Verhaeghe-Vandamme

Het echtpaar Roger Verhaeghe (°Nieuwpoort) en Astrid-Marie Vandamme (°Adinkerke) beloofde elkaar 50 jaar
geleden in Adinkerke (23 september 1959) eeuwige trouw! Roger was metaalarbeider, Astrid-Marie kapster en
daarna huisvrouw. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.
Echtpaar Vandermarliere-Marchand

Paul Vandermarliere (°Poperinge) en Nelly Marchand (°Krombeke) smaakten op zaterdag 3 oktober het geluk de
gouden bruiloft te kunnen vieren. Ze huwden op 2 oktober 1959 in Krombeke. Paul was leraar en directeur van het
VTI in Veurne, Nelly was kleuterleidster in Houtem en Veurne. De fiere jubilarissen hebben drie dochters, en zeven
kleinkinderen.
Echtpaar Bernard-Van Billoen

Ook op zaterdag 3 oktober vierde het echtpaar Claude Bernard (°Watermaal-Bosvoorde) en Henriette Van Billoen
(°Gent) de 50ste verjaardag van hun huwelijksband (Sint-Lambrechts-Woluwe, 29 september 1959) en werd ter
die gelegenheid een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Claude was huisarts. Het echtpaar heeft vier
kinderen en zeven kleinkinderen.
Echtpaar Verschueren-Jonen

Derde echtpaar in de rij op zaterdag 3 oktober waren de h. en mevr. Alfons Verschueren (°Hoogstraten) en
Marie-Lène Jonen (°Euskirchen) die huwden op 2 oktober 1959 in Euskirchen, 50 jaar geleden. Alfons was
rijkswachter, Marie-Lène huisvrouw. De jubilarissen hebben vier kinderen en zes kleinkinderen.
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Echtpaar Tyteca-Lamoot
Woensdag 7 oktober was een
gezellige feestdag voor de echtelingen
Achiel Tyteca (°Oostduinkerke) en
Godelieve Lamoot (°Oostduinkerke)
ter gelegenheid van de viering van
het diamanten huwelijksfeest. Ze
huwden 60 jaar geleden op 7 oktober
1949 in Oostduinkerke. Achiel was
beroepsmilitair. Zoon Werner is kapiteindienstchef van de gemeentelijke
brandweer. Schepen Greta Delie-Suber
feliciteerde ze namens het bestuur in de
Hotelschool Ter Duinen.
Echtpaar Schepens-Libbrecht

Germain Schepens (°Oostende) en Gabriëlle Libbrecht (°Gent) beloofden elkaar 50 jaar geleden in SintAmandsberg (10 oktober 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen
op zaterdag 10 oktober in het gemeentehuis ontvangen. Germain was leraar elektronica aan het KTA De Panne. Het
echtpaar heeft zeven kinderen en tien kleinkinderen.
Echtpaar Deseyn-Vandenberghe

Op zaterdag 10 september was er het gouden huwelijksfeest voor de familie André Deseyne en Monique
Vandenberghe. André (°Waregem) en Monique (°Waregem) huwden op 1 oktober 1959 in Waregem. André was
elektricien bij Electrabel. Ze hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.
Echtpaar Borremans-Van Veer

Zaterdag 17 oktober was een gezellige feestdag voor het echtpaar Jozef Borremans (°Sint-Pieters-Leeuw) en
Monique Van Veer (°Sint-Agatha-Berchem) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (SintAgatha-Berchem, 3 oktober 1959). Jozef was eerst slager, later uitbater van een sporthal. Ze hebben twee kinderen
en twee kleinkinderen.
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In de gemeente Burgerlijke stand
GEBOORTEN
Ben Vandooren - Brugge, 27 augustus
Zoon van Rob en van Tine Inghelbrecht uit
Oostduinkerke

Ilyas Rahib - Elsene, 12 september

Zoon van Mohamed en van Mahjoub Sofia uit
Koksijde

Victor Bocquet - Veurne, 15 september
Zoon van Joffrey en van Magali Parent uit
Koksijde

Josse De Backer - Veurne, 18 september
Zoon van Lieven en van Karlien Legein uit
Oostduinkerke

Julian Pierloot - Veurne, 15 september
Zoon van Kurt en van Tineke Dubois uit
Oostduinkerke

Tibo Verstraete - Veurne, 24 september

Zoon van Steven en van Kimberly Bossaert uit
Koksijde

Jérome Decuypere

Veurne, 26 september

Zoon van Jan en van Evi Meylaerts uit
Oostduinkerke

Jade Louwagie - Veurne, 27 september
Dochter van Nico en van Leen Geusens uit
Wulpen

Zoë Pinson - Veurne, 2 oktober

Dochter van Joeri en van Tine Pauwels uit
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Carol Heughebaert uit Koksijde en Leigh
Spielberg uit New York - 28 augustus
Mike Lambotte en Kim Cogge, beiden uit

Koksijde - 11 september
Wim Leerman en Wendy De Tandt,
beiden uit Koksijde - 11 september
Johan Desmadryl en Ellen Louwagie,
beiden uit Koksijde - 12 september
Daniel De Brandt en Viviane Keyen,
beiden uit Koksijde - 12 september
Niels Battel en Soetkin Terras, beiden uit
Koksijde - 12 september
Jean Lebon uit Court-Saint-Etienne en
Myriam Gaffé uit Koksijde - 14 september
Michael Falcon uit Londen (GB) en
Maximilien Blondelle uit Koksijde - 18
september

Ronny Vandenbulcke en Carine Coulier,

beiden uit Koksijde - 19 september
Sven De Cremer en Wendy Geryl, beiden
uit Koksijde - 19 september
Jean Vanden Abeele en Veroniek
Dezeure, beiden uit Koksijde - 25 september
Steve Decloedt uit Machelen en Korijn
Defever uit Koksijde - 25 september
Luc De Smet uit Kortrijk en Gilberte
Lycke uit Koksijde - 9 oktober
Philip Truwant en Christel Vervenne,
beiden uit Koksijde - 9 oktober
Mattias Lemiere en Els Goderis, beiden
uit Koksijde - 10 oktober

OVERLIJDENS
Diane Vande Pitte - 69 jaar

weduwe van Willy Debeuckelaere
Bertha Loquet - 78 jaar
weduwe van Marcel Cailleaux
Jeanne Delanghe - 79 jaar
echtgenote van Robrecht Desmedt
Roger Talpe - 86 jaar
echtgenoot van Maria De Voldere
Juliaan Deceuninck - 77 jaar
echtgenoot van Jacqueline Ver Eecke
Maria Vileyn - 93 jaar
weduwe van Valere Lammens
Johan Van Nevel - 75 jaar
Brigitte Pauwels - 50 jaar
echtgenote van Lode Denturck
Margaretha Bentein - 79 jaar
weduwe van André Defever
Tine Chielens - 31 jaar
Gerard Florizoone - 73 jaar
echtgenoot van Anna Wemaere
Marie Janssens - 78 jaar
echtgenote van Salvator Matarasso
Johanna van der Beek - 73 jaar
echtgenoot van Ange Vermeersch
Maurice Desmazure - 87 jaar
echtgenoot van Mireille Vanassche
Karel Vermander - 82 jaar
echtgenoot van Simonne Desaever
Irma Snauwaert - 77 jaar
weduwe van Etienne Bonte
Hans Vandenberghe - 39 jaar
Scott Kitchen - 33 jaar

Groot seniorenfeest op 18 en 19 november
Het jaarlijks groot seniorenfeest van het OCMW vindt plaats op woensdag 18 en
donderdag 19 november. Ook dit jaar biedt het Sociaal Huis in c.c. CasinoKoksijde
op beide dagen hetzelfde programma aan, gepresenteerd door Johan Bouttery.
U wordt op het inschrijvingsformulier gevraagd door aanstipping te kiezen voor één
dag! Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn welkom. Men dient wel
ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde en wonen in
Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen.
Start feest om 14 u. (deuren open om 13 u.).
- 14 u., opening door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie en door burgemeester en
Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche
- 14.15 u., optreden van Alex en Rudi
- 16 u., optreden van Günther Neefs met live-band
Günther Neefs, grote vedette op
- 17.30 u., warm avondmaal (koninginnehapje met risotto van champignons en witte
het seniorenfeest !
rijst), muziek
- 18.30 u., optreden van het eigen personeel “Talent van Eigen Bodem”
- 19 u., dans en muziek met orgelist-zanger Luc Acke
- 21 u., einde
De toegang bedraagt 10 euro per persoon. Kaarten in voorverkoop zijn vanaf 3 november uitsluitend te
verkrijgen in het Sociaal Huis (OCMW, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke) en aan de balie van de dienst Toerisme
(gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde). U ontvangt geen persoonlijke uitnodiging meer.

Bezorg deze strook uiterlijk 13 november aan het Sociaal Huis Koksijde, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke.
Maximum 2 inschrijvingen per strookje.

✂

INSCHRIJVINGSSTROOK

Naam en voornaam:
1.………………………………………………………………………………………………………………… / Geboortedatum: ……………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………… / Geboortedatum: ……………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verklaart woonachtig te zijn op bovengenoemd adres en wenst in te schrijven voor
O woensdag 18 november
of
O donderdag 19 november
En betaalt ……… x 10 euro
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Halloweenspektakel
Be there if you dare …! Op woensdagavond 4 november
brengen Les Illumineurs de la Cie K om 19 u. op de
Zeedijk van Sint-Idesbald een spektakel met griezels,
muziek en vuurwerk. La Compagnie KaRNaNIrES
is 25 jaar geleden ontstaan aan de oevers van de
Middellandse Zee en is al een tiental jaren gevestigd in
de Provence in Frankrijk. Hun spektakels brengen ze in
Frankrijk, Spanje, Polen, Zwitserland en Denemarken.
Les Illumineurs, buitengewone personages, brengen
met Nuit de la Lumière de magie van licht en vuur. De
parade start op de Zeedijk aan Ster der Zee om 19 u.
met slotspektakel aan het Grardplein om 19.30 u. Dit
spektakel voert de toeschouwer naar een reis vol magie
doorheen de tijd en de ruimte naar een volmaakte
sterrenhemel. Totaal 10 artiesten in een spetterende
show!

Culinaire rally

Op donderdag 5 november
organiseert de VVV/dienst Toerisme
een culinaire rally. Zowel in de
voormiddag (9 tot 12.30 u.) als in
de namiddag (14-17.30 u.) kan
men deelnemen aan een culinaire
zoektocht met culinaire proevertjes

en een culinaire vraag in de
deelnemende restaurants. Langsheen
het parcours worden verder vragen
gesteld over bezienswaardigheden.
Er staat ook een bezoek aan het
Abdijmuseum Ten Duinen en het
Nationaal Visserijmuseum op het

programma. Er zijn tal van mooie
prijzen en waardebonnen te winnen.
De prijsuitreiking vindt dezelfde dag
om 19 u. plaats.
Vooraf in te schrijven bij de dienst
Toerisme, Zeelaan 303 (12.50 euro
per persoon).

Folkloristische Sint-Maartensstoet

Op dinsdag 10 november vindt in Koksijde-dorp de
44ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet

plaats. De kinderen komen weer massaal met hun
uitgeholde bieten waarin brandende kaarsen grillige
vormen op straten en gevels toveren. Er zijn lekkere
Sint-Maartenskoeken en het vuur zal hoog oplaaien
rond de brandstapel van Pietje Pek. De sint komt om 18
u. aan in de Zeelaan bij het Hegerplein. Eerst worden
de uitgeholde bieten gekeurd. Er zijn 50 mooie prijzen
te winnen. De stoet vertrekt om 18.30 u. met o.m.
volgende groepen: de 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. Start
in de Zeelaan, 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.
Org.: feestcomité Koksijde-Dorp in samenwerking met de dienst Toerisme.

Herdenking Wapenstilstand
Op 11 november is het 91 jaar
geleden dat de wapens na meer dan
vier jaar vreselijke oorlog zwegen.
De eerste Wereldoorlog liet diepe
sporen na, ook in onze Westhoek en
in Koksijde.

Programma:
- 10 u., plechtige kerkelijke dienst in
de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp
- daarna bloemenhulde op de
militaire begraafplaatsen en aan
het monument van de Koksijdse
gesneuvelden op het Hegerplein

- 11.30 u., defilé op het SintPietersplein met deelname van
de gemeentelijke harmonie,
de brandweerkorpsen en de
vaandeldragers, uitreiking van
eretekens en receptie in zaal ’t Oud
Schooltje

Te Deum
Het Te Deum vindt plaats op zondag 15 november om 10.30 u. in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen. De dienst wordt
beëindigd met een bloemenhulde aan het monument van de 4de legerafdeling in de Veurnekeiweg.
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Beleven Week van de smaak

MET GRATIS
KAMELENRIT

De burgemeester kookt voor u!

Turks eten, Turkse sfeer, muziek, buikdanseres…

Zin om u even in Turkije te wanen? Kom dan op 15 november naar het
gemeentehuis. De burgemeester, de hotelschool Ter Duinen en enkele
kokende kids zullen uw smaakpapillen verwennen! Een gastronomische
mini trip naar Turkije op een boogscheut van uw thuis….!
Van 12 tot 22 november vindt in
Vlaanderen en Brussel De Week
van de Smaak plaats. De titel van
“gastland van de Week van de

Smaak” gaat dit jaar naar Turkije.
Daarom zullen burgemeester Marc
Vanden Bussche en Raf Sonneville
(directeur van de wereldvermaarde

hotelschool
Ter Duinen) –gehuld in echte
kokskledij-, samen een Turkse
maaltijd bereiden!
U kan dit alles live meebeleven op
zondag 15 november van 11 tot
14 u. ter hoogte van het
gemeentehuis. Bij mooi weer in de
Zeelaan, anders in het atrium (-1)
van het gemeentehuis.
U zal er zelf een authentiek Turks
3-gangen menu kunnen verorberen
van de hand van de Koksijdse
hotelschool Ter Duinen. Turkse
aperitief en dranken, Turkse soep,
een Turks éénpanshoofdgerecht,
Turkse desserts,… en dit alles aan
een zacht prijsje! De opbrengst
gaat naar een goed doel. Bovendien
baadt alles in de Turkse sfeer met
straattheateracts, Turkse tent,
waterpijpen, buikdanseres en Turkse
muziek! U kan er een gratis ritje
maken op een kameel…! Kortom
wees welkom in de Turkse soeks!
Eet smakelijk, ofwel: afiyet olsun!
Meer info over de burgemeester kookt op
www.koksijde.be of 058 53 30 30.

Lezing: de roots van de vegetarische beweging
Tot 4 januari 2010 loopt er in
de tentoonstellingszaal van het
Abdijmuseum Ten Duinen een
kennismaking met de roots van
de vegetarische beweging. In het
kader van deze tentoonstelling

“Heilige Boontjes, vergeten groenten
en fruit uit de abdijtuin” wordt door
Harry van Royen, stafmedewerker
wetenschappelijk onderzoek van
het museum, op woensdag 18
november een lezing gegeven over de

voeding van de cisterciënzers en de
duinheren voor de 19de eeuw en hun
impact vandaag. Deze lezing gebeurt
in het kader van de Week van de
Smaak. Afspraak om 19.30 u. in het
museum. Toegang 5 euro.
Meer info: www.tenduinen.be

Daguitstap van de dienst Toerisme
Vrijdag 11 december: proef de echte en typische Duitse kerstsfeer in Aken!
Opstapplaatsen: om 8 u. op de parking van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-bad; om 8.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp (parking achter de brandweer, niet op de Colruyt-parking); om 8.20 u. parking
Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Programma: (onder voorbehoud,
wijzigingen mogelijk door onvoorziene omstandigheden):
- ontbijtje in de voormiddag
- vrij bij aankomst in Aken
- ca. 15 u., boeiende stadswandeling: bezoek aan de Dom
(bedevaartskerk en sedert 1930 kathedraal van het bisdom Aken);
genieten van de gezellige kerstsfeer (aardappelpannenkoeken, printen,
spitzkuchen “peperkoek”, speculaas en marsepeinbroden, gluhwein);
ca. 1,5 miljoen bezoekers per jaar.
- 19 u., terug naar huis, thuiskomst om ca. 22 u.
Prijs: 32 euro per persoon (inbegrepen busreis, gids, ontbijtje,
stadswandeling, drinkgeld). Tijdig inschrijven is absoluut aan te raden.
Beperkt aantal plaatsen. Enkel inschrijven in het hoofdkantoor van de
dienst Toerisme, Zeelaan 303 (T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be). Niet meer inschrijven in de bijkantoren!
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Theater De Tijd speelt Ibsen³:
huwelijk gevangenis voor de
vrouw?
C.c. CasinoKoksijde verwelkomt
op vrijdag 6 november het
theatergezelschap De Tijd met
het stuk Ibsen³. De toeschouwer
krijgt meteen “drie voor de prijs
van één”, want regisseur Lucas
Vandervost baseert zich op drie
stukken van de Noorse auteur:
Een poppenhuis, De vrouw van
de zee en Hedda Gabler. Rode
draad doorheen de gebundelde
voorstelling is “de getrouwde
vrouw die zich op pijnlijke wijze
geconfronteerd ziet met haar
verlangens en haar verleden”.
Nora, Elida en Hedda zijn de
hoofdpersonages. Hun huwelijk voelt
als een gevangenis. Ze nemen alle
drie een radicale beslissing, met bij
de ene kortsluiting tot gevolg, bij de
andere stroom. Flashbacks koppelen
verleden aan heden.
T-d: “Ibsen was blijkbaar geen
fan van het huwelijk, want in de
drie stukken wordt het huwelijk
voor de vrouwen een gevangenis.
Een dankbaar thema voor een
theatertekst?”
Lucas Vandervost: “Het thema in
onze voorstelling is eerder ‘het ideale
toekomstbeeld’ en de ambities die
nodig zijn om dit te verwezenlijken.
En hoe vaak ‘het verleden’ hierbij
in de weg staat. Waardoor de
problemen in ‘het nu’ opborrelen.
In de drie stukken gebruikt Ibsen
hiervoor een vrouw. In zijn tijd heel
gedurfd. De voorstelling gaat tegelijk
ook over verhalen vertellen. Het
leven blijkt samengevat te kunnen
worden in een popsong of smartlap.
Vandaar de vorm van ons stuk. We
spelen telkens het eerste bedrijf
en op het eind de laatste minuten,
het refrein als het ware. Zo krijg je
het strofe, refrein, strofe, refreinstramien.”
T-d: “Je staat in Ibsen³ zelf
nog eens op de planken,
samen met oud-studenten
Suzanne Grotenhuis en Michael
Vergauwen. Blijf je dat af en toe
nodig hebben? Of toch liever
regie?”
Lucas: “Ik ben altijd acteur geweest.
En regisseren is voor mij eigenlijk
niet anders. Het is heerlijk en
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Is het huwelijk een gevangenis voor de vrouw? Misschien geeft het stuk Ibsen³ een antwoord op die
prangende vraag…

tegelijk spannend om op een klein
speelvlak te staan naast twee jonge
mensen die je op school nog als
docent gekend hebt. Zij zien nu dat
ik met dezelfde dingen worstel als
zij. Spelen is een vak. Samen die
drie verhalen ontdekken was voor
elk van ons boeiend, ondanks het
leeftijdsverschil. Het is uiteindelijk
een naïeve voorstelling geworden
die alleen maar complex wordt als je
alles probeert te begrijpen.”
T-d: “Waardoor laat je je als
regisseur leiden bij het kiezen
van stukken? Zoek je een
boodschap?”
Lucas: “Een idee voor een nieuwe
voorstelling groeit eigenlijk altijd uit
de vorige. Ik maak al 25 jaar een
parcours van teksten die me verder
brengen in mijn beroep maar ook in
mijn leven. Ik durf erop vertrouwen
dat dit persoonlijke parcours ook voor
andere mensen boeiend genoeg is,
want ik ben uiteindelijk niet anders
dan de meeste mensen die in de
zaal zitten. De combinatie van “niet
anders zijn” en de soms verrassende
vertelvormen die ik gebruik, zorgen
ervoor dat het toneel wordt.”
T-d: “Het c.c. CasinoKoksijde
is 10 jaar jong. De Tijd heeft
intussen al enkele malen het

cultureel centrum bezocht. Ken je
Koksijde daarnaast ook of ben je
geen kustmens?”
Lucas: “Mijn meter, tante Jeanne,
huurde vroeger de hele paasvakantie
een groot huis in Koksijde waar alle
kinderen van de hele familie werden
uitgenodigd. Dat waren heerlijke
weken! Ik heb aan Koksijde dus
alleen maar mooie herinneringen. De
dag waarop we bij jullie spelen denk
ik daaraan. Vroeger vertrekken uit
Antwerpen en op zoek gaan naar die
plekken, zal ik zeker doen. En na de
voorstelling nog even uitwaaien op
het strand, weer of geen weer.”
T-d: “Tot slot onze vaste vraag.
Waarom moeten alle lezers zo
snel mogelijk hun ticket voor
Ibsen³ reserveren?”
Lucas: “Koop een kaartje, kom
jezelf tegen in de zaal en ga toch
iets anders naar buiten dan hoe je
gekomen bent. Je krijgt iets te zien
en te horen wat je kent en toch ook
nodig hebt. En thuisgekomen blijk
je met je eigen liedje in je hoofd te
zitten!”

Vrijdag 6 november, om 20 u. in
c.c. CasinoKoksijde, Ibsen³ door
theater De Tijd, tickets 12 euro.

Beleven Evenementen

De Alpenzusjes in c.c.
CasinoKoksijde
De Alpenzusjes was tien jaar geleden het afstudeerproject van actrice Nele Bauwens en
Dahlia Pessemiers. Luc Devos zag hen toen aan het werk en was enthousiast. Tien jaar later neemt hij bij de
herneming van het stuk plaats tussen de brullende en lallende Alpenzusjes. Op zaterdag 7 november in c.c.
CasinoKoksijde om 20 u. Genoeg stof voor een babbel.
T-d: “In deze remake neemt
‘Vos’ op muzikaal-krankzinnige
wijze plaats tussen de brullende
en brallende Alpenzusjes. Een
voorstelling naar ons hart,
dat staat nu al vast. Dames,
hoe verzint een mens absurd
(muziek)theater als dit? Aan een
bureautje? Of op café, ver na
middernacht?”
Nele Bauwens: “Geen van beiden
eigenlijk. Het verhaal is richting
het absurde gegroeid, toen we
nog samen studeerden aan Studio
Teirlinck. Elke maandag op school
ventileerden we aan elkaar onze
weekendervaringen van het Pajotse
thuisfront. Voor ons eindproject zijn
we die ervaringen voor de camera
gaan spelen om er dan later verder
op te improviseren. Hoe meer we
ze in een vorm goten, hoe absurder
onze wereld werd.”
Dahlia Pessemiers: “Eén van de
maffe vertrekpunten toen was
een hoempapa-muziekcassette
van het Hollandse duo De
Alpenzusjes, die de sfeer
onderstreepte van wat wij
aan het creëren waren. En
op die manier werd het een
theatraal-muzikaal geheel met
absurdistische kantjes.”
T-d: “De voorstelling wordt na
10 jaar hernomen. De auteurs zijn nu
ook tien jaar ouder. Werkt de tekst
nog even goed als toen?”
Dahlia: “De tekst an sich is onze
persoonlijke moedertaal. Qua
vorm is er nu aan geschaafd. Na
tien jaar is de tekst wel aan een
update toe natuurlijk, maar de
‘fond’ is dezelfde.”
Nele: “Dankzij ondertussen tien jaar
professionele ervaring her en der zijn
we natuurlijk gegroeid als actrices. Al
die bagage heeft het geheel nu wel
een rijpere dramaturgie meegegeven.
Ook aan onze karakters kunnen we
meer body geven. Misschien zijn we
meer onze personages geworden...”
Luc Devos: “En in deze remake
doet er ook een Senseo-apparaat
mee, dat bestond tien jaar
geleden niet.”
T-d: “Koen De Graeve werd Luc De
Vos. Zorgt ook dat voor ingrijpende

Nele Bauwens, Dahlia Pessemiers en Luc Devos
in De Alpenzusjes…

veranderingen? Ik kan me voorstellen
dat “Vos” z’n ding anders is dan dat
van Koen destijds.”
Luc: “Mijn ding is zeker anders
dan dat van Koen. Dat zal ook
letterlijk te zien zijn op het
podium.”
Nele en Dahlia (in koor): “Luc gaat
nààkt!”
Luc: “Inderdaad. En het is geen
functioneel naakt. Ik moet in
dit stuk al functioneel genoeg
zijn. Ik begeleid de meisjes
op keyboards, bas en gitaren.
Bovendien ben ik ook nog DJ van
het hele gebeuren, met samples
en zo...”
Nele: “We hebben Luc eigenlijk heel
intuïtief gevraagd. We zochten een
muzikant die ook kon acteren vanuit
zijn eigen roots. Net zoals wij. Een
soort muzikale dorpsfiguur. Iemand
die ook zijn eigen ei in de voorstelling
zou leggen, vandaar dat er ook
heel wat scènes herschreven en
bijgeschreven zijn.”
T-d: “Wie googelt komt misschien
per ongeluk bij een heel ander
Alpenzusjes-duo terecht. Een
intussen (helaas?) ter ziele
gegaan schlagerduo (bij het
verschijnen van het artikel
toch). Toeval? En nooit geen bus

teleurgestelde Alpenzusjes-fans
gezien bij een voorstelling toen
bleek dat ze bij de verkeerde
Alpenzusjes terecht gekomen
waren?
Dahlia: “Ik geloof zelfs dat de eerste
hit op Google naar hen verwijst en
naar het feit dat ze gesplit zijn...”
Luc: “Dan komen wij precies op
het juiste moment hé! Om de
fakkel over te nemen.”
Nele: “Maar voor mensen die
schlagers of een muzikale avond
verwachten, zal dat dan toch een
koude douche zijn! (lacht) Nogmaals,
die befaamde muziekcassette van
de originele Alpenzusjes was voor
ons één van de vertrekpunten
om dit soort absurdistisch theater
te maken. Op de titel, enkele
flarden schlagermuziek en wat
fanfaregejengel van onzentwege na,
is er geen verwarring mogelijk, geloof
me...”
T-d: “Luc, je liet in de pers al
optekenen blij te zijn dat het
maar een klein rolletje is…”
Luc: “Het is inderdaad tof om eens
niet de frontman te zijn. Het was wel
mijn allereerste ambitie. De zanger
is dé man he?! Maar ik ben nooit
haantje-de-voorste geweest als het
op iets anders dan zingen of teksten
brengen aankomt. Als ik eens iets
meer bescheiden kan doen op een
podium, dan ben ik daar altijd voor
te vangen. In De Alpenzusjes ben
ik eigenlijk het algemeen balorkest
en dat schept voor mij toch tal van
nieuwe perspectieven om met muziek
om te gaan. Wat mijn kompanen als
begeleiders bij Gorki al jaren doen,
ondervind ik nu aan den lijve.”
T-d: “Kort, waarom moeten de
Koksijdenaars zeker tickets voor
De Alpenzusjes reserveren?”
Luc: “Omdat er meer is dan de zee in
Koksijde!”
Nele: “En onze Pajotse roots leunen
zeer dicht aan bij de Westhoek!”
Dahlia: “Onbekend is onbemind. Als
het volk niet naar het theater komt,
komt het theater naar het volk!”
De Alpenzusjes op zaterdag
7 november in c.c. CasinoKoksijde
om 20 u. Tickets 14 euro.
37

Agenda November 2009

17/10/2009-13/12/2009
Wildfestival

Koksijde, verschillende restaurants

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
t 058 51 29 10
www.koksijde-q-linair.be

Zondag 01 november
11-18 uur / Halloween
HorrorHouse

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

15 uur / Familiemusical ‘love’
(vanaf 6 jaar) (60 min.)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

22.30-01.30 uur / Nacht van
de ziel

Oostduinkerke-dorp, Kerkhof,
A. Geryllaan
2009 kaarsjes zullen de begraafplaats
en alle zielen van de wereld verlichten.
Een bijzondere manier van afscheid
nemen van de doden: grenzen, religie en
overtuiging overschrijdend.
Meer info: www.dis.koksijde.be

Maandag 2 november

10.45 uur / Sint-Hubertusviering
met wijding van
huisdieren en paarden
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk,
Strandlaan
Info: feestcomité Sint-Idebald,
T 0475 89 72 08

11-18 uur / Halloween
HorrorHouse

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Dinsdag 3 november
11-18 uur / Halloween
HorrorHouse

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Woensdag 4 november
11-18 uur / Halloween
HorrorHouse

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

13.30-17.30 uur / Workshop
Special effects (6-9 jaar)
Koksijde, Joc de Pit, kursaallaan

Info & reservatie: joc de pit,
t 058 53 34 44 – jocdepit@koksijde.be,
prijs: € 5

Vanaf 19 uur / Halloween
spektakel met vuurwerk
- les Illumineur
(Frankrijk)

Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. Ster der Zee
19 uur: parade
19.30 uur slotspektakel op het G.
Grardplein
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

20 uur / Film ‘young@heart’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058.53.29.99,
www.casinoKoksijde.be

Donderdag 5 november

Zondag 8 november

9-12.30 & 13.30-17.30 uur /
Culinaire rally

10-11.45 & 14 – 17.45 uur /
Boekenbeurs Gezinsbond
Koksijde

Koksijde - Oostduinkerke - Sint-Idesbald
Culinaire zoektocht met proevertjes
in de deelnemende horecazaken +
bezoek aan musea. Tal van mooie
prijzen en waardebonnen te winnen
(prijsuitreiking om 19 uur). Vooraf
inschrijven (12,50 euro per persoon)
Vertrek toerismebureau Oostduinkerkeaan-Zee, Astridplein 6.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14.30 uur / KinderfilmDisney’s
Monsters inc.

Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Nederlands gesproken tekenfilm - inkom
€ 2,50 (frisdrank inbegrepen)
Info & reservatie: Joc de Pit,
T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be

19.15 uur / Vertrek naar Théâtre
Le bateau feu Scène
Nationale Dunkerque
Circus Les 7 doigts de la
main
Koksijde-aan-Zee, Casinoplein

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Vrijdag 6 november
10-11.45 & 14 – 17.45 uur /
Boekenbeurs Gezinsbond
Koksijde. Officiële opening
om 20 uur met optreden
van Belladonna
Koksijde-aan-Zee, c.c. Casinokoksijde
Info Gezinsbond Koksijde,
Ronald Desmedt, t 058 51 41 39

20 uur / De Tijd (Ibsen3) - de
tragiek van 3 getrouwde
vrouwen uit de 19de eeuw
Zie Tij-dingen blz 36. Koksijde-aan-Zee,
c.c. Casinokoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 7 november
10-11.45 & 14 – 17.45 uur /
Boekenbeurs Gezinsbond
Koksijde
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: Gezinsbond Koksijde,
Ronald Desmedt, T 058 51 41 39

14-18 uur / Open museumdag museum en site gratis
toegankelijk

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138,Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058.53.39.50

14 uur / Geleide wandeling
in natuurresevaat
Doornpanne met aandacht
voor fauna en flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058.53.38.33, www.iwva.be

20 uur / Nele Bauwens, Dahlia
Pessemiers & Luc Devos
(De Alpenzusjes)

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Theaterconcert Ineke
Nijssen en Frank Cools,
Een fijne avond met de
heer en mevrouw Olman
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-laan 9a

Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be,
aan de balie van het c.c. Casinokoksijde,
T 058 53 29 99 of op T 058 51 18 37,
www.hetbedrijf.be
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Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info: Gezinsbond Koksijde,
Ronald Desmedt, T 058 51 41 39

Dinsdag 10 november

Vanaf 18 uur / Sint-Maartensstoet
vertrek om 18.30 uur
Koksijde-dorp, L. Hegerplein

Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498.10.69.03

Woensdag 11 november

Vanaf 10 uur / 11 novemberviering
Zie Tij-dingen blz. 34
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk

20 uur / Film ‘Leonora’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99,
www.casinokoksijde.be

Donderdag 12 november

11 uur / Herdenkingsmis voor de
overleden leden

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2. Opgeluisterd door koor
Vlaamse Seniorenclubleden. Nadien
broodjesmaaltijd in Kerkepannezaal
Info & organisatie: Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43.
Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

14.30 uur / Lezing, “De kust
sociaal-economisch
doorgelicht”

ingeleid door prof.dr. Silvain Loccufier
em en besproken door Marc Mortier,
economist. Koksijde-aan-Zee, c.c.
CasionoKoksijde, W. Elsschotzaal
inkom 2,50 euro pp ( koffie incl. )
org. UPV-Westkust i.s.m. Vermeylenfonds
Info : M. Mortier, T 0475 972 198

Zaterdag 14 november
14-19 uur / Hobbyfestival

Koksijde-dorp, Sporthal + zaal voor
Vloersporten
Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0486 40 29 28

14 uur / Geleide wandeling in Ter
Yde Hannecartbos

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef
Info: VBNC De Nachtegaal,
T 058 42 21 51

Zondag 15 november

15 uur / Mijn zoon Damiaan,
Theatermonoloog door
Tine Ruysschaert

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2
Kaarten: € 7, T 058 29 89 90. Pastoor
Pol Dehullu, Federatie Koksijde - Ster der
Zee. Helvetiastraat 29, 8670 Koksijde,
T058 51 33 00, pol.dehullu@proximus.be

10-18 uur / Hobbyfestival

Koksijde-dorp, Sporthal + zaal voor
Vloersporten
Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0486 40 29 28

11-14 uur / week van de smaak

Koksijde-aan-zee, Theaterplein,
Zeelaan 303
Burgemeester kookt op Turkse markt
Zie Tij-dingen blz. 35.
Info: Nathalie Martens

15 uur / Muziek, Dimitri
Verhulst/Ensor
Strijkkwartet, De zeven
laatste woorden ‘1786’
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Agenda November 2009

Maandag 16 november
20 uur / Geur- smaak- en
sneukelquiz

Sint-Idesbald, Excelsior , Strandlaan
Leden: € 6; niet-leden: € 11
Info Markant Sint-Idesbald,
fr.samyn@euphonynet.be

Dinsdag 17 november
19.30 uur / Danstheater
geïnspireerd door
beweging en film

Cie Soit/we was them i.s.m. Théâtre
Le bateau Feu. Vertrek met de bus naar
Duinkerke. Koksijde-aan-Zee, Casinoplein
Info & reservatie: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Woensdag 18 november
Seniorendag

Zie Tij-dingen blz. 33
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: sociaal Huis Koksijde,
Leopold II-Laan 2, T 058 53 31 70

14.30 uur / Federatiequiz over
5 thema’s
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info & organisatie: Roger Claes
T 058 51 03 93.
Vlaamse seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

19.30 uur / Heilige Boontjes:
voeding bij de
Cisterciënzers - lezing door
Harry van Royen in kader
van Week van de Smaak
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Kaarten € 5

Info: abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50

20 uur / Film ‘The Fall’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info: bespreekbureau
c.c. casinoKoksijde, T 058.53.29.99,
www.casinokoksijde.be

Donderdag 19 november
Seniorendag

Zie Tij-dingen blz. 33
Koksijde-aan-Zee, c.c. casinoKoksijde
Info: Sociaal huis Koksijde,
Leopold II-laan 2, T 058 53 31 70

Debat over
longaandoeningen

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Organisatie Soroptimisten i.s.m. Milieudienst.
Info & reservatie: T 058 51 65 30

Vrijdag 20 november

20 uur / Frisse en aanstekelijke
muziek uit Noorwegen Norwegian tapas

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 21 november

20 uur / Symfonisch orkest VUB

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
organisatie Vrijzinnige Koepel Westhoek

Woensdag 25 november

10 uur / Seniorenreceptie in
Witte Burg gevolgd door
eucharistieviering

Info & organisatie: SOW, T 058 51 65 00

14 uur / Geleid bezoek

Oostduinkerke-dorp, Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke
Nadien mogelijkheid middagmaal in de
Peerdevisscher

Info & organisatie: Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43,
Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

20 uur / Film ‘Looking for Eric’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058.53.29.99,
www.casinokoksijde.be

Vrijdag 27 november

20 uur / De genetische Revolutie
door Prof. Dr. JeanJacques Cassiman
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Toegang leden Davidsfonds en leden
VVVG : € 4; niet-leden : € 5

Info en org. Davidsfonds Oostduinkerke en
Wulpen, T 058 51 49 20, oostduinkerkewulpen@davidsfonds.be; www.
oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

20 uur / JazzLab series , Bender
Banjax

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 28 november

9-17 uur / Cyclo-cross INT
Vlaamse duinencross
Zie Tij-dingen blz. 27
Koksijde

Info: Jan Deramoudt,
www.veloclubkoksijde.be

Vorming
Actueel Denken en Leven organiseert
voordrachten in de theaterzaal op maandag
van 14 tot 16 uur
www.actueeldenkenenleven.be
info: T 050 34 73 91
of via Livia.de.gryse@pandora.be
VormingPlus organiseert cursussen en
workshops waar je op een boeiende manier te
weten komt over de wereld dichtbij en veraf
www.vormingsplusoostendewestkust.be
info: T 058 31 14 94 of westhoek@
vormingplus.be
UPV-Westkust organiseert i.s.m. Het
Vermeylenfonds lezingen in de Willem
Elsschotzaal op donderdag van 14 tot16 uur
www.upv-westkust.be
info: T 058 52 48 66 of info@upv-westkust.be
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
organiseert cursussen op woensdag van
14 tot 16 uur
www.davidsfonds.be
info: T 016 31 06 70 of info@
universiteitvrijetijd.be

14.15 uur

Koksijde, Joc de Pit, kursaallaan 28

Sint en Piet, kinderanimatie gaande
van vertelanimatie , dansen, zingen,
creatief knutselen (met klei, verf, ..)
Voor kinderen van 3de kleuterklas en
1ste leerjaar
3 woensdagnamiddagen, nl woensdag 18

november, woensdag 25 november en
woensdag 2 december

Inschrijven vooraf is noodzakelijk
Voor de 3 lessen (= 1 sessie) betaal je € 12
(drankje en snack inbegrepen)
Info en inschrijvingen: Joc de Pit,
T 058 53 34 44

Hoe komt uw activiteit in de
agenda van Tij-dingen?
Voor de editie december 2009 bezorgen vóór
5 november 2009. Voor de editie van januari
2010 bezorgen vóór 5 december 2009.
Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of
toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen.
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303,
Gemeentehuis, 8670 Koksijde, T 058.51.29.10,
F 058.53.21.22.

20 uur / Een hilarisch beklijvend
meloslapstick drama Lazarus, ‘en zo werd het
toch nog gezellig’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Muziek, Folgazan,
invading from the West
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a

Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be,
aan de balie van het c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99 of op T 058 51 18 37

Zondag 29 november

11 uur / Concert Peter Paelinck &
Terje Isungset
Oostduinkerke-dorp, het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a

Info & tickets: reservatie@hetbedrijf, of
bespreekbureau c.c. casinokoksijde,
T 058 53 29 99 of T 058 51 18 37,
www.hetbedrijf.be

15 uur / 4Hoog, ‘D-buut/Stip

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Pakkend, speels en helder theater dat
kleine en grote mensen fascineert
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. casinoKoksijde, T 058 53 29 99

Tentoonstellingen

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

27/09-30/11 / Denis Dewitte

Oostduinkerke-aan-zee,
Toerismekantoor, Astridplein 6

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme,
T 058 53 39 57, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

10/10-03/01 / Expo: Heilige
boontjes. Vergeten
groenten en fruit uit de
abdijtuin

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058.53.39.50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

30/10-08/11 / Inge Depraetere,
gemengde technieken
Elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, H.
Christiaenlaan 40

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57,
www.tenduinen.be

31/10-27/12 / Expo Jacky De
Maeyer (eik) en Roger
Demyttenaere (glas)
Oostduinkerke, Art Gallery De
Muelenaere & lefevere

Info: Art Gallery de Muelenaere &
lefevere, Polderstraat 76,
T 058 51 47 57, dml@skynet.be;
www.dmlgallery.be

20/11-29/11 / Marleen
Haezebrouck, weefkunst
Elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan 40

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57,
www.tenduinen.be

november / Marie-Thérèse
Van Belle, Sint-Idesbald,
keramiek
Open elke dag uitgezonderd zondag
en maandag
Sint-Idesbald, Lievino, Strandlaan

Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05
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