22ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

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

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

laagwater

10.41 en 23.12
11.39
00.01 en 12.20
00.39 en 12.55
01.14 en 13.29
01.50 en 14.05
02.27 en 14.44
03.07 en 15.24
03.48 en 16.06
04.31 en 16.51
05.17 en 17.41
06.13 en 18.46
07.32 en 20.10
08.53 en 21.32
10.13 en 22.54
11.24 en 23.57
12.15
00.42 en 12.55
01.19 en 13.31
01.55 en 14.08
02.32 en 14.46
03.10 en 15.24
03.47 en 16.00
04.22 en 16.34
04.51 en 17.04
05.19 en 17.37
05.54 en 18.23
06.49 en 19.49
07.35 en 20.14
08.49 en 21.22
09.50 en 22.18

04.32 en 17.19
05.42 en 18.24
06.40 en 19.09
07.22 en 19.47
08.00 en 20.24
08.39 en 21.04
09.20 en 21.45
10.02 en 22.27
10.44 en 23.09
11.27 en 23.53
12.12
00.42 en 13.06
01.41 en 14.13
02.50 en 15.29
04.07 en 16.57
05.43 en 18.13
06.42 en 19.03
07.26 en 19.45
08.04 en 20.24
08.40 en 21.01
09.16 en 21.38
09.52 en 22.13
10.26 en 22.47
10.57 en 23.16
11.24 en 23.43
11.53
00.14 en 12.64
01.08 en 14.07
02.41 en 14.23
02.49 en 15.27
03.52 en 16.31

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Meegedeeld in zomertijd

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro (ab. tot
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.
’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je
eigen huisarts contacteren.
• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Vorstelijk bezoek
Koning Filip en koningin Mathilde
brachten op dinsdag 12 september
een erfgoed-bezoek aan onze
garnaalvissers te paard. Tegelijk
eerden ze de Orde van de
Paardenvisser met de titel Koninklijk
ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de vereniging. Beleef
het bezoek mee!

6-7
Buren bij kunstenaars…
In het weekend van 20 tot 22
oktober kan je in West-Vlaanderen
voor de 14de keer een kijkje
nemen bij artistieke buren. In onze
gemeente nemen op 18 plaatsen
een 40-tal kunstenaars aan het
initiatief deel. Maak je keuze en
vereer hen met een aangenaam
en leerrijk bezoekje.

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

11

Cultuur en erfgoed
Wetenschappelijke nascholing
met UGent

De Sterrenjutters
“Iedereen moet kunnen genieten
van onze prachtige sterrenhemel!”
Dat zegt Wulpenaar Emmanuel
Fabel die een fervent sterrenkijker
is en precies daarom ook stichtervoorzitter van de vereniging De
Sterrenjutters. Misschien verleidt hij
ook jou om lid te worden van de
Koksijde astronomenclub?

4

10

Schenkingen voor het
abdijmuseum

12

Laatste zusters verlaten Koksijde

13

Expeditie IJsland

14

Welzijn
Zomercriminaliteit daalt

16

Djiri Kassoumaye voor Senegal

17

TOPPIE-huiswerkklas

18

Milieu

23
Camping Cultuur

Uitslag 69ste bloemenwedstrijd

21

Activiteiten in het Duinenhuis

22

Jeugd

Camping Cultuur is weer in het
land… De gekke mix van toneel,
cabaret, circus en muziek slaat op
zaterdag 30 september zijn tenten
op in de Silicowijk, en op zondag 1
oktober op het Marktplein. Op beide
plaatsen een hele namiddag lang
gratis zotte kapriolen en klanken
voor klein en groot!

Sport

33

Burgerlijke stand

24-25

Vlaamse Duinencross

27

BMX-challenge tussen de ruïnes

27

De voorbije maand
in woord en beeld

29

Proficiat aan onze jubilarissen 30-31
32

Evenementen, podium, agenda 32-40

Snippers uit de raad van 28 augustus
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van
de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
Restafvalzakken – Wie intekende op een container voor zijn restafval, maar
tegelijk recht heeft op een pakje gratis restafvalzakken, zal dat voordeel niet
HERBEKIJK DE VORIGE
verliezen. De raad ging unaniem akkoord om de tegenwaarde van het pakje gratis
ZITTINGEN OP
restafvalzakken als tegoed in credit te boeken op de individuele rekening van de
DEZELFDE SITE!
begunstigde bij IVVO. Om deze creditering te bekomen dient de begunstigde de
groene bon gehecht aan het aanslagbiljet van de milieubelasting (waarop het tegoed
vermeld staat), in originele vorm af te geven bij de dienst Financiën van de gemeente die
vervolgens de creditering aan IVVO doorgeeft. Het niet gebruikt saldo van dit tegoed is niet omruilbaar in
geld.
Cafetaria sporthal Hazebeek - Na een periode van 18 jaar loopt de concessie voor de uitbating van
de cafetaria van de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke op 30 september 2017 ten einde. Er wordt een
nieuwe concessie uitgeschreven voor een periode van 15 jaar aan een minimumbedrag van 850 euro per
maand (excl. btw). Unaniem akkoord.

In Trefpunt op Focus:
Koksijde digitaal!

Selectieprocedures
aan de gemeente

Communicatie brengt mensen
dichter bij elkaar. Daarom streeft
onze gemeente naar een goede communicatie
met haar burgers. Hoe brengt ze hen van alles op
de hoogte? Welk kanalen worden hiervoor ingezet?
Trefpunt laat je kennismaken met de verschillende
websites, het splinternieuwe digitaal loket en overloopt
de sociale mediakanalen. Op Focus op woensdag 18
oktober na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan
nadien ook (her)bekeken worden via de link http://
www.koksijde.be/trefpunt.

Het gemeentebestuur van Koksijde
plant enkele selectieprocedures.
Meer info over deze procedures
vanaf 2 oktober 2017 op
www.koksijde.be/vacatures,
via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf je op de nieuwsbrief om op de hoogte
te blijven van alle vacatures:
www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk.

Culinaire Mode Promenade:
12.000 euro aankoopbons
Op zaterdag 30 sept. pakt de handelaarsbond Hartje Koksijde uit met een nieuw
initiatief: de Culinaire Mode Promenade.
Tussen 10 en 18 u. zijn er op drie podia
modeshows, er staan eet- en drankstandjes
en er is live muziek. Het is een evenement
om de tering en nering in Koksijde-Bad te
promoten. De actie duurde drie maanden.
Heel de zomer konden klanten spaarkaarten
verzamelen. Op 22 aug. vond een eerste
trekking plaats die 80 winnaars beloonde
voor hun eerdere aankopen. Winnares
werd toen Nicole Jenart (1.000 euro). De
volgende prijzen bedroegen 500 en 3 x
200 euro, geschonken door Meubelen
Plasman, Fashion Team en Fitcontrol. Vier
deelnemers wonnen een bon van 100 euro,
en 71 een bon van 50 euro. Een 2de trekking
(21 sept.) deelde weer 80 aankoopbons
uit. Zo bedroeg de prijzenpot over de twee
trekkingen 12.000 euro!

De eerste trekking van de Culinaire Mode Promenade, v.l.n.r.
evenementenmanager Toerisme Peter Bruneel, schepen Dorine
Geersens, Jean-Claude Depry en Martine Verhelle van Hartje
Koksijde, de onschuldige hand, en externe organisator Serge Gobin.

De burgemeester aan het woord
Op dinsdag 10 oktober prijkt Stella Maris op de heiligenkalender. Daar heeft onze gemeente wel een
bandje mee, want Stella Maris betekent Ster der Zee, de omgeving van ons strand ter hoogte van de Prof.
Blanchardlaan. Stella Maris is een naam voor Maria, moeder van Jezus. De oorsprong van de naam is heel
ingewikkeld, dus laten we het hierbij. Minder complex is het eerste deel van de naam waarvan menigeen
van ons dagelijks met mate(n) geniet. Hoe dan ook: gezondheid!

T-d: “Burgemeester, ook koning Filip en koningin
Mathilde hebben vorige maand genoten van ons
strand, niet van Ster der Zee maar van Groenendijk?
Uw indrukken?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, dat was
op dinsdag 12 september, ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Orde van de Paardenvisser.
Ze maakten o.m. een demorit van de paardenvissers
mee. Het was een zeer aangename, losse en
ontspannende ontmoeting. Koning Filip en koningin
Mathilde genoten zichtbaar met volle teugen van
de gezonde zeelucht, van de verkwikkende geuren
en van de schitterende picturale zichten. Jammer
genoeg waren er niet veel garnalen te vangen, maar
ze waren beiden erg geïnteresseerd in het aloude
paardenvissersambacht dat ze voor de eerste keer
live meemaakten. De koning sprak zijn bewondering
uit voor al wat de gemeente, de Orde van de
Paardenvissers en natuurlijk de paardenvissers zelf
met hun families en vrienden doen om deze unieke
vorm van strandvisserij vandaag en voor de komende
generaties in stand te houden. Ja, hun bezoek was
voor ons allen echt een pint vers bloed zoals men
zegt.” (Zie bl. 6-7)
T-d: “De eerste Culinaire Modepromenade genoot veel
bijval…”
Burgemeester: “Dat mogen we wel zeggen! Het was
een nieuw, mooi initiatief van de handelaarsbond
Hartje Koksijde om de handel en wandel in het
commercieel centrum van Koksijde-Bad nieuwe
stimulansen te geven. Genieten van gastronomie,
van de mooie winkels, van onze prachtige natuur,
van wandelen op dijk en strand.., dat is toch Koksijde
ten voeten uit! Drie zomermaanden lang konden
de klanten bij aankopen spaarkaarten vullen en
indienen. Daaruit werden twee trekkingen gehouden
die liefst voor 12.000 euro aankoopbons toekenden.
Dat is dus wel erg veel. Meubelen Plasman zorgde
o.m. voor de hoofdprijzen. Ieders bijdrage wordt erg
gewaardeerd, maar ik vernoem die zaak toch maar
eens omdat ze met wijlen Maurits, Yvan en thans Bart
al drie generaties beeldbepalend is in onze Zeelaan.”
(Zie bl. 4)
T-d: “Iets anders, is het thans al geweten wanneer de
lange rij bouwvallen aan de Dorpstraat 15 en 17, in
Oostduinkerke, richting Nieuwpoort, gesloopt zullen
worden?”
Burgemeester: “Ja, dat zal normaal gezien nu, in
de maand oktober, gebeuren. Het gaat o.m. om de
gewezen eigendommen van Lidl Belgium en van
Michel Vandenbussche die de gemeente kocht in
oktober 2015. De afbraak is de eerste stap voor de
realisatie van een masterplan voor deze belangrijke

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het bezoek van
koning Filip en koningin Mathilde was voor ons allen echt
een pint vers bloed!”

toegang tot Oostduinkerke-Dorp. Dat plan voorziet
in de creatie van een laaneffect met bebouwing
naar achter, ruime voet- en fietspaden, groen- en
rustpartijenzones, enz. Het is een langetermijnproject
dat in de komende jaren stukje bij beetje zal
ontstaan.”
T-d: “En het dossier voor de renovatie van de zaal
Witte Burg?”
Burgemeester: “Ook goed nieuws! De werken werden
aan de uitvoerende aannemers van de diverse
loten toegewezen, en zullen volgend jaar in januari
starten. We rekenen een vijftal maanden voor de
uitvoering, zodat de vertrouwde zaal vanaf ca. half
juni weer ter beschikking zal zijn voor ons boeiend
verenigingsleven.”
T-d: “Oktober telt ook enkele top-evenementen…”
Burgemeester: “Zeker! Vooral het weekend van
20 tot 22 oktober wordt druk: Buren bij Kunstenaars,
Toeristen- en Streekproductenbeurs, en niet in het
minst de jaarlijkse Vlaamse Duinencross. Aan Buren
bij Kunstenaars nemen veel kunstenaars van onze
gemeente deel. Zo zie ik het graag: Koksijde heeft
de kunst al altijd hoog in het vaandel gevoerd.
De Toeristenbeurs brengt smaak en sfeer uit o.a.
de Ardennen, de Loire, de Moesel. Wijntjes en
jachtproducten, heerlijk romantisch bij de open
haard. En de Duinencross, voor het eerst op zondag,
is de absolute topper. Laten we maar eieren dragen
naar de Arme Klaren in Nieuwpoort, denkend aan de
spijtige afgelasting van vorig jaar…”

Koning Filip en koningin Mathilde
Onze gemeente en de Orde van de Paardenvisser mogen weer een mijlpaal toevoegen aan het rijkgevulde
paardenvissersalbum. Op dinsdag 12 september brachten koning Filip en koningin Mathilde op het strand
van Groenendijk een aangenaam bezoek aan de Oostduinkerkse paardenvissers in actie. Daarmee traden
ze in het voetspoor Filips ouders koning Albert en koningin Paola die ruim vier jaar geleden (13 juni 2013)
ook al om die reden in Oostduinkerke te gast waren. Hun jonge vorstelijke opvolgers honoreerden deze keer
de Orde van de Paardenvisser met de titel Koninklijk omdat de vereniging een halve eeuw bestaat. Ja, ons
levend visserijerfgoed is zeker erg geliefd bij de bewoners van het koninklijk paleis in Laken..! Een verslag
met veel beeld en weinig woord.
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De vorsten namen de gelegenheid te baat om de
belangstellende burgers met een warme handdruk te
begroeten.
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In de verte slepen vier vissers met hun netten al de branding af. De
vorsten en hun gastheren bewonderen ondertussen vier paardenvissers
van dichtbij. Dat kan je zien aan de schaduwen op het strandwater op
de voorgrond onderaan…
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Koningin Mathilde probeert een garnaal te pellen. Dat
is niet gemakkelijk, maar met enkele grote exemplaren
ging het vlot!
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De koning en de koningin han
dtekenen het
Guldenboek van onze gemeen
te. Naast de koning
burgemeester Marc Vanden Bus
sche, rechts gouverneur
Carl Decaluwé en links Viviane
Bailleul van de dienst
Communicatie, Protocol en Ont
haal.

Afrikaanse literatuur
op z’n best!
In oktober selecteert de bib voor jou de beste Afrikaanse literatuur. Behalve de
Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor Literatuur J.M. Coetzee en de Nigeriaan
Chinua Achebe, zijn er bij het grote publiek weinig Afrikaanse schrijvers bekend.
Aan talentvolle auteurs is er nochtans geen gebrek. Ze vertellen verhalen van
socioculturele problemen, racisme, feminisme tot de moeilijke zoektocht naar een
postkoloniale identiteit. Ontdek het werk van de Nigeriaanse Chimamanda Ngozi
Adichie die met Americanah een schitterende roman over liefde, migratie en ras
afleverde. Weg naar huis, het debuut van de in Ghana geboren en in de USA
opgegroeide Yaa Ghyasi, vertelt een episch verhaal van 250 jaar over slavernij. Een
topper! Verder auteurs zoals Mia Couto, Dinaw Mengestu, e.a.

Verwendag Eigen kweek
De bibliotheek organiseert op zaterdag 14 oktober weer zijn jaarlijkse verwendag. In de voormiddag
worden bezoekers verwend met een tas lekkere soep met groenten van eigen kweek. Je krijgt ook het
recept mee, zo kan je de soep thuis zelf maken. Wie iets leent krijgt ook nog een leuke verrassing.
In de namiddag is er van 14 tot 15 u. de Quiz van Eigen Kweek. Soms spannend, soms lastig, altijd leuk!
Iedereen kan deelnemen, inschrijven hoeft niet. De beste quizmaster van Koksijde en omstreken leidt alles in
goede banen. De bib zorgt voor de koffie en een versnapering.

Workshop Privacy in digitale tijden
Op donderdag 26 oktober kan je van 15 tot 17 u. in de Willem Elsschotzaal van de bib
(1ste verdieping) terecht voor de workshop Privacy in digitale tijden.
Via sociale netwerken, fotosites, webmail en andere online diensten delen we steeds
meer persoonlijke gegevens en informatie. De workshop leert je omgaan met diverse
aspecten van je privacy op het internet. De privacy-instellingen van Facebook en de manier waarop Google
met je gegevens omspringt worden dieper bekeken. Je leert enkele gouden regels waarmee je privacyinbreuken en zogenaamde phishing-pogingen van hackers en malafide websites kunt afwenden.
Prijs 5 euro. Verplicht vooraf inschrijven in de bib, beperkt aantal plaatsen.

Halloweenactiviteiten
De bibliotheek werkt ook mee aan enkele Halloweenactiviteiten, zie bl. 36.

Zoektocht
Cycloquest
In het kader van het BK-Cyclocross (13-14
jan.) loopt in de bib (Casinoplein 10)
van 14 oktober tot 13 december
de interactieve zoektocht
Cycloquest. Iedereen kan er
tijdens de openingsuren van
de bib gratis aan deelnemen,
je hoeft geen lid van de bib
te zijn. De mega-prijsuitreiking
zal plaatsvinden op 16
december om 10.30 u. in de
bib! Info: 058 53 29 53.

Cursussen in de bib
* iPad voor absolute beginners – Maak je
toestel gebruiksklaar. Donderdag 9 november
van 18 u. tot 19 u. Prijs 5 euro. Volg daarna de
cursus basis iPad (zie hieronder).
* Basis iPad’ - Dagelijks gebruik. Op maandag
13 en dinsdag 14 november van 9.30 tot 12 u.
Prijs 10 euro.
* Workshop eindejaarskaarten maken in
Word - Leuke en originele wenskaarten voor
eindejaar. Basiskennis Word is vereist. Op
donderdag 27 en vrijdag 28 november, van
13.30 tot 16 u. Prijs 10 euro.
* Inschrijven – Voor al de cursussen geldt
inschrijven vanaf donderdag 5 oktober aan de
balie van de bib. Je moet lid zijn om te kunnen
inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee.
Betalen met de automaat (geen biljetten
hoger dan 20 euro). Info over komende
cursussen in de bib op www.bibliotheek.
koksijde.be.

Walter Vilain 4 x 20:
film over leven en werk
De vzw Walter Vilain presenteert op dinsdag 7 november om 20 u. in c.c.
CasinoKoksijde de film Walter Vilain 4 x 20 over het leven van de Koksijdse
cultureel ambassadeur-kunstenaar.
Cineast-videomaker Patrick Samyn heeft het artistiek werk en de culturele
realisaties van de veelzijdige Walter Vilain, die dit jaar zijn 80ste verjaardag viert,
breed en gevat in een boeiende filmmontage vastgelegd. Het resultaat is een
rijkgevulde documentaire over zijn oeuvre op beeldend en muzikaal vlak. De film
toont ook een overzicht van het ontstaan van de Westhoekacademie waarvan
Vilain pionier-stichter was. Verder komt in de prent ook zijn artistiek atelier in het
Vanneuvillehuis aan bod. Dat is nu gemeentelijk patrimonium met een rijke
collectie kunstwerken. De film belicht niet enkel de persoonlijkheid van de kunstenaar, maar gaat ook
dieper in op zijn sociaal-culturele betrokkenheid. Hij komt uiteraard ook zelf aan het woord. In gezelschap
van vrienden en musici blikt hij vooruit naar de toekomst.

ART SPACE nieuwe galerie voor
plastische kunst en klassieke muziek
Onze gemeente is een nieuwe kunstgalerie rijker, nl. Art Space op het Grardplein 7 in Sint-Idesbald. Half juli
opende ART SPACE zijn deuren. De gelijknamige vzw wil plastische kunst en muziek een forum geven.
“Werk van nationale en internationale kunstenaars uit
privé collecties of rechtstreeks van de artiesten krijgt bij
ART SPACE expositieruimte. Momenteel zijn er werken
te bewonderen van Fred Bervoets, Koen Van den Broek,
Jonathan Meese, Damien Hirst, Daniel Richter, Andreas
Golder, Joel Morrison, Koen Van Mechelen e.a. ART SPACE
zal ook maandelijks een werk van een lokale kunstenaar
of student tentoonstellen, om jong of minder bekend talent
een kans te geven”, aldus initiatiefneemster Sharon De
Hooghe. De galerie is elke dag open van 16 tot 18 u.
Voorts zal ART SPACE geregeld een gratis muziekoptreden
organiseren van klassieke muziek of jazz. Zo speelt de
jonge pianiste Jennifer De Hooghe (17) op zondag 8
oktober om 11.30 en om 14 u. een gratis pianorecital (klassieke muziek). Beperkt aantal plaatsen, reserveren
via art-space@proximus.be. Jonge artiesten op zoek naar podiumervaring mogen ART SPACE contacteren:
www.facebook.com/Art-Space-1862594260671928/.

Reveil: levende verhalen van de doden…
Op Allerheiligen 1 november zal de stilte
op de begraafplaats van Oostduinkerke bij
zonsondergang om 17 u. met muziek en poëzie van
Reveil doorbroken worden.
Het project Reveil ontstond in 2014 als eerbetoon
aan enkele Deerlijkse vrienden die op korte tijd
overleden waren. Mensen die lang niet op een
begraafplaats geweest waren, vonden hun weg
terug via dit project.
In 2017 maakt Reveil vele begraafplaatsen op een
hoopvolle manier wakker. Dankzij dit project waken
de levenden immers over het verder leven van de
verhalen van de doden. Breng zelf een kaarsje of
een lichtje mee en help een passende sfeer creëren.
Meer details in de editie van november.

© Jonas Demeulemeester

5de reeks wetenschappelijke
nascholing UGent-Koksijde
Sinds 2013 werkt ons gemeentebestuur samen met de Universiteit Gent om boeiende lessen
Wetenschappelijke Nascholing (WeNa) te organiseren. Dit initiatief kende vanaf zijn eerste editie een flink
aantal deelnemers. De WeNa is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het educatief programma
van het c.c. CasinoKoksijde. Het aantal deelnemers is in de loop der jaren fors gestegen.
Voor deze vijfde editie selecteerde Universiteit Gent
weer enkele zeer diverse onderwerpen. Colleges
in de theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde op
maandag van 14 tot 16 u.
Reeks 1 - De speurtocht naar de fundamenten
van het universum: elementaire deeltjes na de
ontdekking van het brout-englert-higgs deeltje
- Door prof. Dirk Ryckbosch (vakgroep Fysica en
Sterrenkunde, fac. Wetenschappen)
- 9 okt., Van de alchemisten tot het Higgs-deeltje
- 16 okt., Spookdeeltjes: de mysterieuze neutrino’s
- 23 okt., En wat met de overige 96%?
Reeks 2 - Olympiërs in Flanders Fields 1914–1918,
Universiteit Gent en West-Vlaanderen in de
Olympische Spelen – Door prof. Herwig Reynaert
en em. prof. Paul Van Cauwenberge, voorzitter
Sportimonium (vakgroep Politieke Wetenschappen,
fac. Pol & Soc)
- 27 nov., Van sport- tot slagveld: resurgam
- 4 dec., Spelen in Berlijn 1916 – Spelen in Rio 2016
- 11 dec., België, Universiteit Gent en WestVlaanderen in de Olympische Spelen
Reeks 3 – Oncologie – Door de professoren Simon
Van Belle, Veronique Cocquyt en Sylvie Rottey, en
door dr. Vibeke Kruse (vakgroepen Inwendige
Ziekten en Farmacologie, fac. Geneeskunde)
- 5 maart, Het kanker-ecosysteem en nieuwe

behandelingsmethoden
- 12 maart, Kanker bij de man
- 19 maart, Kanker bij de vrouw
Reeks 4 – 500 jaar Vlaamse zeevisserij –
Org. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
- 16 april, 500 jaar Vlaamse zeevisserij
- 23 april, De garnaalvisserij te paard in
Oostduinkerke en de rol van het Navigo-museum in
een duurzame ontwikkeling van het ambacht
- 7 mei, Plaatsbezoek
Prijs: 30 euro voor de volledige lessenreeks. Je kan
je lidkaart reserveren via www.casinokoksijde.be of
aan de balie van het cultuurcentrum.

Boekenbeurs vrije basisschool
De Vrije Basisschool van Oostduinkerke organiseert in zaal Witte Burg van
vrijdag 6 tot zondag 8 oktober zijn 36ste boekenbeurs. Je kan er snuisteren in
boeken, wenskaarten en posters. Gratis toegang.
De beurs opent op vrijdag 6 oktober om 17 u. (hotdogs verkrijgbaar). Om
18.30 u. vertelt auteur Wally De Doncker over zijn werk.
Op zaterdag en zondag is de boekenbeurs open van 10 tot 18 u.
Zondagmorgen om 10 u. komt juf Ingrid verhaaltjes voorlezen.

Tweedehandsbeurs voor
radiocommunicatiemateriaal
De radioamateurs ON4KSD van de Westkust organiseren op
zaterdag 4 november van 9 tot 13 u. in zaal Witte Burg hun 3de
Hambeurs & Kofferbakverkoop (radiocommunicatiemateriaal).
Gratis toegang. Liefhebbers die ook standje willen bemannen
(2 euro per tafel van ca. 1,20 m) kunnen daarvoor tot 30 oktober
inschrijven via ON4KSD@skynet.be.

14de editie Buren bij Kunstenaars
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de
veertiende keer het project Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen. In heel West-Vlaanderen stellen
kunstenaars hun atelierdeuren open. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Le Nord en
Pas-de-Calais in Frankrijk. In onze gemeente nemen kunstenaars op 18 plaatsen deel aan het initiatief. Ze
gunnen je een kijkje in hun atelier en geven uitleg over hun werk. Meer info op www.burenbijkunstenaars.be.
* Arielle See Art (gebreide en gehaakte sjaals en
cols, tasjes): Reginalaan 8 in Oostduinkerke, 0486 89
37 17 (vr, za en zo van 14 tot 18 u.)

* Luce (amateurfotografie in ontwikkeling):
Gevaertlaan 12 in Koksijde, 0485 42 60 60 (vr, za en zo
van 10 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.)

* Ivo Cornelis (aquarel, sculpturen terracotta, acrylicone): Dijk 51 in Wulpen, 058 31 54 49 (vr van 13.30 tot
18 u., za van 11 tot 18 u., zo van 10 tot 18 u.)

* Anne Notebaert (glaskunst, glascasting en
glasfusie rond thema zee): Capucijnenlaan 14 in
Koksijde, 0485 05 78 26 (za van 9.30 tot 12 u. en van
14 tot 20 u., zo van 12 tot 18 u.)

* Johanna Counye (keramiek geïnspireerd op
natuurelementen): bij Ivo Cornelis
* Leen De Bevere
(kunstzinnige keramiek):
Fazantenparkstraat 35
in Koksijde, 0471 89 72
61 (vr en za van 13 tot
19 u., zo van 10 tot 12 u.
en van 13 tot 19 u.)

* Wim Porrez (houtsculpturen): Domein Hoge Duinen
12 in Oostduinkerke (za en zo van 14 tot 18 u.)
* Jenny Reynaert (brons, keramiek, steen, textiel,
schilderijen): Oude Zeedijkstraatstraat 1 in Wulpen,
0477 51 37 53 (vr van 13.30 tot 18 u., za van 11 tot 18
u., zo van 10 tot 18 u.)

* Ward De Brabandere
(kunstzinnige keramiek):
id. als Leen De Bevere
* Florette
Delobelle (model,
sfeerlandschappen,
wolkenformaties): Pierre
Sorellaan 14 in Koksijde
in Koksijde (za en zo
van 10 tot 12 u. en van
13 tot 18 u.)

* Lieve Pieters (bonte creaties met fimoklei parels,
wol en zijde): Noordzeedreef 11 in Oostduinkerke,
mbeyen@telenet.be (vr van 14 tot 18 u., za en zo van
11 tot 18 u.)

* Johan Van Den Driessche (creaties met wol en
katoen, glasbeschildering): Noordzeedreef 11 in
Oostduinkerke, 058 51 74 96 (vr van 14 tot 18 u., za en
zo van 11 tot 18 u.)
Ward De Brabandere en Leen
De Bevere (Koksijde) tonen
kunstzinnige keramiek.

* Marijke Depoorter
(patchwork,
stofdecoratie): Kerkwijk
8 in Wulpen, 058 31 20
20 (za en zo van 10 tot
12 u. en van 13 tot 18
u.)
* Jan Dieusaert
(bronzen beelden):
Degreeflaan 3 in
Koksijde, 058 51 31 00
(za en zo van 9 tot 18
u.)
Marijke Depoorter (Wulpen)
* Martine Hennebel
is creatief met patchwork en
(sculpturen, brons,
stofdecoratie.
cortenstaal, gips, was):
Guldenzandstr. 12 in
Koksijde, 058 51 05 59 (vr van 13.30 tot 16.30 u., za
van 14 tot 18 u., zo van 10.30 tot 12 u. en van 14.30 tot
18.30 u.)

* Katrien
Van Rie
(droge naald,
carborandum,
linosnedes,
collage):
Dorpsstraat
37 in
Oostduinkerke,
0471 66 46 07
(vr van 16 tot
20 u., za en zo
van 13 tot 18
u.)

Katrien Van Rie (Oostduinkerke) creëert
o.m. linosnedes en collages.

* WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 in Koksijde, 058
53 39 00: werk van Cecilia Aerts, Cecile Blanckaert,
Jeanne Callens, Marc Chantrenne, Lucien Dewitte,
Raymonda Decoster, Marie-Louisa Destickere,
Madeleine Dewaele, Agnes Dorné, Maria Hooft, Rena
Lambregt, José Pattyn, Noël Roete, Noëla Smet, Nelly
Vanbillemont en Simonne Yde (za en zo van 13.30 tot
17 u.)
* Jean-Pierre Zinjé (licht, sensualiteit, betrokken,
actueel): Schepensstraat 26 in Oostduinkerke, 0473 85
40 34 (za en zo van 10 tot 12 u., zo van 15 tot 18 u.)

Abdijmuseum:
twee schenkingen
Het Abdijmuseumteam Ten Duinen is blij met twee recente schenkingen die
aan de grote collectie toegevoegd worden.
Programmaboekje 1896 - Het Fonds Literair Erfgoed Visserij (FLEV, opgericht
in de schoot van De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum) schonk het
abdijmuseum een authentiek programmaboekje dat in 1896 verkocht werd
tijdens de feestelijke processie in Brugge na de zaligverklaring van abt Idesbald
in 1893. Het boekje is in zeer goede staat en er steekt bovendien een mooie
prent bij van "de Zalige Idesbald uit dezelfde periode”.
Een prent van de
Wapenschilden - De familie Willems-Van Buggenhout schonk een overzicht
zalige Idesbald, zoals
van ingekleurde wapenschilden van de abten van de Duinenabdij. De eerste
abten (zoals Robrecht van Brugge of Idesbald) voerden helemaal geen wapen, de kunstenaar zich de
middeleeuwse abt eind 19de
maar gaandeweg werd ook aan hen een wapenschild toegeschreven. Het
eeuw voorstelde…
document bevat kleine afbeeldingen van alle abtswapens. Het getuigt van de
grote belangstelling van wijlen burgemeester Jacques Van Buggenhout voor de Duinenabdij.

Bedenk een nieuwe naam voor de
VR-beleving in het Abdijmuseum…
Komende kerstvakantie pakt het Abdijmuseum Ten Duinen uit met een Virtual
Reality-beleving. Aan de hand van een VR-bril zal je door de 15de eeuwse
Duinenabdij kunnen wandelen. Het voelt aan alsof je teruggeflitst wordt naar
de middeleeuwen. Het museum is nog op zoek naar een originele naam voor
deze VR-beleving en doet daarvoor een beroep op jou. Zend je originele titel
tegen 15 oktober naar abdijmuseum@koksijde.be, en misschien test je als
allereerste de nieuwe attractie samen met je familie. Daarbovenop krijg je ook
nog een mooi geschenkenpakket.

Family@TenDuinen
Op woensdag 1 november om 14.30 u. Family@TenDuinen voor (grootouders) en kinderen.
A. Voor 8 tot 14-jarigen: rondleiding en quiz, prijs inbegrepen in museumticket (gratis voor Koksijdenaars),
schrijf in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Verken met een gids eerst het museum. Daarna
volgt een gezellige quiz met een leuke prijs.
B. Voor volwassenen: gegidst bezoek Leven in de Duinenabdij (Nl) aan het museum en het ruïneveld
(gratis voor Koksijdenaars), reserveren niet nodig.
Franstalige rondleiding – Donderdag 2 nov. om 14.30 u. (gids inbegrepen in het toegangsticket, gratis voor
Koksijdenaars).

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(11)
In 1973 won Roland Coupillie het Criterium van
de Westhoek. De aankomst was ter hoogte van
café De Blekker, nu restaurant ’t Blekkertje in de
Zeelaan. In dat jaar won Roland nog een 10-tal
wielerwedstrijden, waaronder het kampioenschap
van België. Kan je iets vertellen over deze foto
of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde,
Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan
20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53
30 71 of via archief@koksijde.be. Bekijk eens
www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Laatste drie zusters verlaten
hun klooster in de Bliecklaan
De drie laatste zusters die zich tijdens hun actieve loopbaan
ontfermden over het meisjesonderwijs in Koksijde, hebben eind
augustus hun klooster in de Bliecklaan verlaten. Ze namen hun intrek
in het hoofdhuis van de Zusters van de H. Vincentius in Kortemark,
waar er momenteel nog twaalf zusters verblijven. Een delegatie van
het gemeentebestuur bracht de drie afscheidnemende zusters op
16 augustus een bezoek om hen te danken voor hun jarenlange
inzet voor de Koksijdse gemeenschap en vooral voor de kinderen.
De drie overblijvende, bejaarde zusters zijn overste Anna Lingier, zuster
Angele Cambier en zuster Magdalena Vandenbroucke. Met hun
vertrek wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van onze
gemeente afgesloten.
Sinds het begin van de vorige eeuw stonden de zusters Annuntiaten
uit Veurne in voor het onderwijs aan de meisjes van Koksijde.
Eerst in de Kerkstraat (huidige scoutslokalen) en later aan de
Op woensdag 16 oogst brachten
nieuwgebouwde school in de Helvetiastraat in Koksijde-Dorp waar ook burgemeester Marc Vanden Bussche,
schepen Albert Serpieters en
een klooster gevestigd was. In de jaren ’50 werd in Koksijde-Bad een
meisjesschool geopend in de Horizontlaan. In 1955 opende het nieuw gemeentesecretaris Joeri Stekelorum
namens het bestuur een bezoek aan
schoolgebouw en het klooster in de Bliecklaan.
de zusters van het klooster in KoksijdeOok in 1955 voegden de zusters Annuntiaten uit Veurne zich bij de
Bad: v.l.n.r. zuster Angele Cambier,
Orde van de H. Vincentius uit Kortemark. Sinds die periode zijn er dan
zuster overste Anna Lingier, en zuster
ook zusters in Koksijde aanwezig die voor het onderwijs instonden
Magdalena Vandenbroucke.
aan de beide vrije lagere meisjesscholen. In Koksijde-Dorp was zuster
Treesje het best gekend.
In de loop der jaren trokken de zusters zich terug uit het onderwijs wegens het verminderd aantal
roepingen. Ze bleven wel actief in de lokale geloofsgemeenschap. Zo werd hun kapel ook gebruikt voor
bezinningsmomenten voor het derde en vierde leerjaar van de vrije basisschool De Ark. Een initiatief dat de
zusters apprecieerden. Ze stonden dan ook klaar om raad te geven of een handje toe te steken. Eind juni
organiseerde De Ark een prachtig afscheidsfeest voor de drie laatste zusters van Koksijde…

Archeologisch onderzoek Kerkwijk Wulpen
Na een maand graven werd op 28 augustus het archeologisch onderzoek achter de Sint-Willibrorduskerk
in Wulpen afgerond. De Woonmaatschappij IJzer en Zee plant er een project voor de bouw van
14 koopwoningen. Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck vat de resultaten samen.
* Tijdens een vooronderzoek in oktober 2016 werden al interessante
sporen uit de middeleeuwen en WO II aangetroffen. In de oude
gedempte kerkgracht vond men toen o.m. een 17de-eeuwse gefragmenteerde ‘kinderpot’ in aardewerk met de stoffelijke resten van een
premature boreling.
* Het recent onderzoek op een deel van het voormalige kerkhof
(begin 12de eeuw) leidde tot de blootlegging van 72 skeletten op
een vrij beperkte oppervlakte in drie lagen boven elkaar.
* De archeologen vonden ook sporen van een walgrachtsite uit ca.
10-12de eeuw, vergelijkbaar met de oudste nederzettingen op Golf
ter Hille. Grachten en kuilen waren gevuld met o.m. aardewerk,
metaal en dierlijk bot. Dit zal meer inzicht geven over de bewoners
en de datering.
* Een andere interessante vondst waren sporen van een middeleeuwse steenbakkerij. Misschien zijn ze in relatie te brengen met de
bouw van de kerk.
* Veel recenter zijn dan enkele bakstenen structuren van de Stutzpunkt,
gebouwd door de Duitsers tijdens WO II als een van de achterliggende steunpunten van de Atlantikwall.

Archeologen van de ABO-Group uit
Aartselaar leggen op het voormalige
kerkhof enkele skeletten bloot.
(Foto Alexander Lehouck)

Expeditie IJsland: reis mee in de
voetsporen van de IJslandvaarders!
Van in de 18de tot diep in de 20ste eeuw trokken vele koene mannen van de Westkust en dus ook van
Koksijde-Oostduinkerke naar Duinkerke of Oostende om er in te schepen voor een maandenlange reis
naar de IJslandse visserijgronden, op jacht naar moluwe, kabeljauw! Wie is niet gefascineerd door de
heroïsche verhalen van de IJslandvaarders?
In 2018 organiseert het NAVIGONationaal Visserijmuseum,
in samenwerking met de
reisorganisatie ZuiDERHuis,
een erfgoedreis naar IJsland
om er plaatsen en verhalen
te ontdekken die vroeger voor
onze vissers belangrijk waren.
Deze reis vindt plaats van
27 mei tot 2 juni. De gidsen
zijn een IJslandspecialist van
ZuiDERHuiS met jaren ervaring
én Johan Depotter, auteur
van het standaardwerk Onze
IJslandvaarders.
Zin om mee te gaan op
expeditie? Kom dan naar
de infoavond op dinsdag 31
oktober om 19 u. in het NAVIGO.
Graag inschrijven via onthaal@
Een van de vele mooie fjorden langs de IJslandse kusten.
navigomuseum.be of 058 51 24
68. Deelname aan de infoavond
verbindt tot niets, maar geeft wel
voorrang bij de inschrijvingen voor de reis zelf.
Programma (kleine wijzigingen nog mogelijk)
Dag 1 - Vlucht. Onthaal door de gids op de luchthaven van Keflavik. Via de zuidkust naar Eyrarbakki.
Overnachtingsplaats in de buurt, midden in de natuur.
Dag 2 - Met de ferry naar Vestmannaeyjar. Geleid bezoek aan Heimaey met een bezoek aan het museum
Pompeii of the North. Overnachting langs de kust nabij Dyrhólaey.
Dag 3 - Bezoek aan Kaap Dyrhólaey en hoogtepunten langs de zuidkust. Route langs uitgestrekte
spoelzandvlakten en begroeide lavastromen. Overnachting nabij de Vatnajökull, IJslands grootste ijskap.
Dag 4 - Langs de zuidkant van de Vatnajökull, indrukwekkende tocht langs Breidamerkurlón, Vestrahorn en
het kerkhof van Stafafell. Overnachting in een dorp langs de kust.
Dag 5 - Verkennen van Fáskrúðsfjörður. Bezoek aan museum en kerkhof. Overnachting in de buurt.
Dag 6 - Met de bus naar de luchthaven van Egilsstaðir. Binnenlandse vlucht naar Reykjavik. Aldaar lunch in
het maritiem museum geleid bezoek aan het oude kerkhof. Vrij bezoek aan Reykjavik in de late namiddag
en avond.
Dag 7 - Luchthaventransfer en terugvlucht.

Oproep voor alle strandvissers
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke neemt begin 2018 de zaal Strandvisserij onder
handen. Hiervoor wil het museum zoveel mogelijk de betrokkenen horen, in de eerste plaats de strandvissers
zelf. Precies daarom plant het museum op dinsdag 10 oktober om 18.30 u. een gezellige babbel bij een
hapje en een drankje. Op die bijeenkomst kunnen alle strandvissers hun mening kwijt en allerlei ideeën
aanreiken. Graag inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
Ben je geen strandvisser, maar heb je wel een bijzonder verhaal, object of beeldmateriaal over de
garnaalvissers te paard en de strandvisserij? Geef het museumteam een seintje via 058 51 24 68 of
info@navigomuseum.be.

Kunstencentrum Ten Bogaerde

Tentoonstelling Vloed…
Van 28 oktober tot 7 januari loopt in het Kunstencentrum Ten Bogaerde de tentoonstelling Vloed. De ruimte
van de prachtig gerestaureerde schuur wordt even een Ark van Noah overspoeld door hedendaagse
beeldende kunst: zeezichten, vissersboten, ankers en tatoeages, zeemeerminnen en schelpen, golven en
strand.
Kunstenaars zijn al eeuwen gefascineerd door de oneindigheid van de zee. Net als bij de vissers is de zee
hun werkterrein, een inspiratiebron die ze soms romantisch, vaak ook dramatisch vormgeven. Ze geven
beeld aan de mysteries van de zee, zoeken de horizonten op tussen water en lucht, tussen de verte en de
diepte, jagen naar de juiste kleur, toets of vorm. Ze huiveren er niet voor om zich langs grenzen te bewegen,
tussen water en land, op zoek naar nieuwe
imaginaire landschappen of creaties van de natuur.
Ze overwinnen de angst om oceanen en stormen te
trotseren en zich in vloedgolven te storten.
Op Ten Bogaerde hebben ze hun vlag neergezet,
op dit eiland van kunst te midden het groen van
de omliggende weilanden en het blauw van de
Noordzee vlakbij.
De deelnemende kunstenaars zijn Marcel Berlanger,
Marie Cloquet, Stijn Cole, Tamara Dees, Koen De
Gezelle, Mandy den Elzen, Koen van den Broek,
Karen Vermeren. Ze zijn samengebracht door
curator Els Wuyts.
Van 28 oktober tot 7 januari
- op weekend- en feestdagen (14-17 u.)
- tijdens de vakantieperiodes van dinsdag tot
vrijdag (11-17 u.)
- buiten de vakantieperiodes enkel met gids na
afspraak
- open op 26 december en 2 januari
- gesloten op 24, 25 en 31 dec. en 1 januari
©Karen Vermeren, Esmarkbreen, acrylic on plastic, framed on aluminium &
wood, 200x800 cm.

1dagniet.be: ook politie Westkust
en de preventiediensten doen mee
Op vrijdag 27 oktober vindt de 4de nationale actiedag tegen woninginbraken 1dagniet
plaats. De PZ Westkust en de preventiediensten maken er van 23 tot 29 oktober een week
van met veel initiatieven.
* Het snelle responsteam (SRT-team, het voormalige VIP-team), zal controleacties houden op o.a. de
toegangswegen.
* De mountainbikepatrouille van de politie en de gemeenschapswachten gaan met de ondertussen
welgekende “voetafdrukken die van een inbreker konden zijn” op pad in de inbraakgevoelige wijken en
drukbevolkte plaatsen. Die “voetafdrukken” staan boordevol tips om de kans op een inbraak te verkleinen.
* Er zullen ook mobiele, digitale infoborden rond 1dagniet in het straatbeeld prijken. Win, win, win!
Wedstrijd
Last but not least is er ook weer de wedstrijd “Geniet van je film als een koning , zonder een onaangename
verrassing in je woning…”
Bedenk een leuke slogan of anti-inbraaktip in rijmvorm. Voorbeeld: sluit ramen en deuren voor een dief, dan
kan hij niet gaan lopen met je gerief…
Post ze vanaf dinsdag 3 oktober op de facebookpagina van politie Westkust (www.facebook.com/
politiewestkust) of mail ze naar PZ.Westkust.Communicatie@police.belgium.eu. Op vrijdag 27 oktober
maakt de politie de winnaars bekend.
Zeven geluksvogels vallen in de prijzen. Je maakt kans op 4 cinematickets (2 winnaars), 3 cinematickets
(2 winnaars) of 2 cinematickets (3 winnaars).

Zomercriminaliteit daalt met
56% t.o.v. twaalf jaar geleden
De bestuurlijke en uitvoerende leiding van de Politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) blikken
tevreden terug op de cijfers van het afgelopen zomerseizoen. De zone krijgt tijdens het topseizoen aan de
Westkust (aanwezigheid van meer dan 300.000 bezoekers) elk jaar opnieuw de grootstedelijke problematiek
met zijn criminaliteit en mobiliteit te verwerken. Op alle vlakken zijn de resultaten evenwel gunstig.
Inbraak in woning
Inbraak in bedrijf/handelszaak/
openbare of overheidsinstelling
Diefstal uit voertuig
Autodiefstal
Bromfietsdiefstal
Fietsdiefstal
Winkeldiefstal
Beschadiging voertuig
Andere beschadigingen
Vandalisme
Totaal

2006
43

2017
7

Vergelijking 12 j.
- 84%

21

6

- 71 %

80
13
18
158
42
91
134
5
605

13
0
1
81
28
66
59
3
264

- 84%
- 100%
- 94%
- 49%
- 33%
- 27%
- 56%
- 40%
- 56%

Burgemeester Marc Vanden Bussche stelt vast dat
zero-tolerantie van de seizoencriminaliteit zijn vruchten
afwierp. "Over een tijdspanne van 12 jaar stelt de
PZ Westkust een daling met 56 % vast wat betreft de
criminaliteit tijdens de zomervakantie. Zeer positief is
de daling van het aantal inbraken: in woningen - 84%,
in (semi-) openbare plaatsen -71%. De voorbije twee
jaren was er zelfs geen enkele autodiefstal. Ook het
aantal fietsdiefstallen is gehalveerd t.o.v. 2006.”
De PZ Westkust leverde ook veel inspanningen om de
transmigratie vanuit Calais en Duinkerke niet te laten
escaleren op de regio Westkust, richting De Panne. Er
was dagelijks toezicht in de duinen met de cavalerie.
Op de tram en in het station Adinkerke voerde het
Franco-Belge VIP-team (met Franse gendarmerie)
geregeld controleacties.

Verder noopte ook de terreurdreiging tot een hogere
inzet van de politie tijdens de vele evenementen
aan de Westkust. Voor alle evenementen maakte
de korpschef een risicoanalyse en werd het nieuw
opgestarte SRT (snel-respons-team) ingezet.
PZ Westkust gaat ook prat op haar community
policy via zijn sociale mediakanalen en acht
buurtinformatienetwerken. Grote verkeersproblemen
werden dan ook vermeden of door de motards
gemonitord.
"Dat deze periode een zeer zware belasting is voor
de politiemensen aan de Westkust spreekt voor
zich”, zegt korpschef Nico Paelinck. "De zeer vele
interventies in verband met de sociale problematiek
zoals o.m. dronkenschap, familiaal geweld, kleine
vechtpartijen enz., belasten onze mensen psychisch.
De vele shiften met een minimum aan verlof wegen
op het einde van het zomerseizoen fysiek door."

Zonechef Nicholas Paelinck voorzitter
van de Vaste Commissie Lokale Politie

Zonechef Nico Paelinck van de Politiezone Westkust werd op 14 september aangesteld tot voorzitter van
de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP). De VCLP is belast met het onderzoeken van of het geven
van adviezen over alle problemen met betrekking tot de lokale politie.
De voorbije maanden hebben de 188 korpschefs van de Lokale Politie van heel
België hun stem uitgebracht voor een nieuwe vertegenwoordiging in de VCLP.
Op 14 september namen de 18 verkozenen tijdens de installatievergadering
hun functie op als vast lid van de algemene vergadering van de VCLP. In hun
midden kozen ze vervolgens een nieuw dagelijks bestuur, bestaande uit een
voorzitter en drie vicevoorzitters, één per gewest. Nieuwe voorzitter werd onze
zonechef Nicholas Paelinck van PZ Westkust. Zijn mandaat duurt twee jaar.
De drie vicevoorzitters zijn korpschef Serge Muyters van Antwerpen, korpschef
Michel Goovaerts van Brussel Hoofdstad Elsene en korpschef Olivier Libois
van Namen. Het nieuw verkozen dagelijkse bestuur wordt voor goedkeuring
voorgelegd aan minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.
Burgemeester Marc Vanden Bussche, ook voorzitter van de Politiezone Westkust, feliciteert korpschef Nicholas Paelinck met
zijn aanstelling tot voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(8)

Tip 8: durf hulp vragen…
In jaargang 22 presenteert de Werkgroep Geestelijke Gezondheid
(WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met depressies, twijfels,
angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg met de organisaties
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Deze keer tip 8: durf hulp vragen.
Iedereen heeft wel eens problemen. Die worden
pas echt problemen als ze je dagelijkse leven
verstoren en/of je mentaal niet goed doen
voelen. Geraak je er zelf niet uit, dan moet je hulp
vragen. Met die ander kan gezocht worden naar
een oplossing, en kan er een grote last van je
schouders vallen.
1. Vele mensen zien ‘hulp vragen’ als een zwakte.
Maar wie hulp vraagt, is juist zelfredzaam. Je zet
immers zelf de eerste stap en je voelt je daardoor
verbonden met anderen.
2. Het is heel normaal dat iedereen eens hulp
vraagt of zijn emoties toont. Je moet niet alles
proberen alleen te doen en je hoeft zeker niet al je
gevoelens in te slikken.
3. Ontken je problemen niet, maar kijk ze recht in
de ogen. Zwijgen maakt het alleen maar erger.
Laat je problemen niet aanslepen, maar doe er iets
aan!
4. Ken jezelf. Ga na wat je zélf kunt doen aan de
situatie. Maar als je vindt dat je je probleem niet
meer zelf verder aankan, dan moet je hulp vragen.
Enkel jij alleen kan dit bepalen!
5. Hulp komt zelden spontaan. Er zijn maar
weinig mensen die erin slagen om spontaan je
gedachten te lezen en te begrijpen. Als je hulp
nodig hebt, dan zal je dit moeten vragen.

6. Denk na
waarvoor je
precies hulp
wilt en beslis
daarna wie je het best
aanspreekt.
7. Zoek eerst in je nabije
omgeving: familie,
vrienden, collega’s,
buren, … . Kunnen ze niet
helpen, ga dan naar een
professionele hulpverlener.
Die is gespecialiseerd om te
helpen, maak er dus gebruik
van!
8. Overwin je angst. Mensen
zullen je niet nakijken als je
toegeeft dat je het even wat
moeilijk hebt en (professionele)
hulp nodig hebt.
9. Het aanbod aan hulpverleners is heel groot,
maar ook redelijk complex. Op www.fitinjehoofd.be
vind je onder waar kan ik terecht een overzicht.
10. Anderen vinden het ook fijn als je hen helpt.
Wees dus ook bereid om hen te helpen indien nodig.
Info: www.fitinjehoofd.be, www.koksijde.be/
infowijzer-regio-koksijde-veurne, www.koksijde.be/
welzijn-en-gezondheid.

Djiri Kassoumaye voor Senegal
In het kader van de door de gemeente gesteunde vierdepijlerprojecten organiseert Sabelle Diatta
op vrijdag 13 oktober om 19 u. in zaal Witte Burg de derde editie van haar Senegalees eetfestijn Djiri
Kassoumaye, wat in het Diola (een taal van Casamance) zoveel betekent als “eet smakelijk”.
Sabelle is de Senegalese echtgenote van
Cyriel Caudron, gepensioneerde gemeentelijke
beleidsmedewerker Internationale Samenwerking.
Doel van de avond is fondsen samen te brengen voor
de projecten die Sabelle patroneert onder de naam
SOS Casamance in het zuiden van Senegal waarvan
ze afkomstig is. Concreet betreft het de bouw van een
nieuwe materniteit annex gezondheidspost, alsook de
ondersteuning van de apotheek in Bandial.
Op het menu: apero bissap (al dan niet
gealcoholiseerd), hoofdgerecht poulet yassa en dessert
coupe Casamançaise (vers exotisch fruit). Op het
programma verder standjes met Senegalese kleding
en juwelen en doorlopend powerpoint-presentatie over
haar projecten. Toegang 20 euro voor volwassenen,
10 euro voor kinderen <10 j. Inschrijven tot 6 oktober bij
sabelle.diatta@telenet.be of 058 52 01 93 en betalen op
rek.nr. BE90 9731 7326 1232.

De opbrengst van het Senegalees eetfeest gaat naar
de bouw van een nieuwe kraaminrichting in Bandial in
plaats van de huidige accommodatie op de foto.

TOPPIE-(huiswerk)klas:
vrijwilligers gezocht
Vorig schooljaar organiseerde het Sociaal Huis (SH) in twee lagere scholen het
proefproject TOPPIE-huiswerkklas voor leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar. Kinderen
krijgen in die klas extra ondersteuning bij het leren leren: tips die hen helpen bij het
plannen en opsplitsen van hun huiswerk en daarnaast hulp bij het verwerken van de
leerstof.
In de huiswerkklas ligt de focus niet enkel op
studeren, ook het emotionele welbevinden van de
leerling is heel belangrijk. Met het TOPPIE-project wil
het SH (alle) kinderen in Koksijde de kans geven
om zich te ontplooien tot betere studenten, vooral
zij die het moeilijk hebben met het plannen en
organiseren van hun schoolwerk. Het Sociaal Huis
wil hen dus een extra duwtje in de rug geven zodat
ze goed gewapend zijn als ze de overstap naar
het middelbare onderwijs maken. Een team van
de school bepaalt wie aan de huiswerkklas kan
deelnemen.
Het proefproject werd na een schooljaar
positief geëvalueerd door zowel de leerling, de
leerkracht, directie en de ouders. Dankzij de inzet
van vrijwilligers kan er in elke lagere school van
Koksijde een TOPPIE-huiswerkklas worden gestart. De
vrijwilligers volgden al de huiswerkklas mee tijdens
het proefproject en kregen een grondige opleiding.
Ze worden begeleid door Shirley Tyteca. Wil je

V.l.n.r. OCMW-secretaris Pascale Feys, vrijwilligers Marc De
Winter, Chris Emmerechts en An Vanderghote, diensthoofd
SH Sieglinde Dewaele, vrijwilliger Ingrid Sepelie, OCMWvoorzitter Greta Suber-Delie, projectmedewerker TOPPIE
Shirley Tyteca en vrijwilligerscoördinator SH Anne-Sophie
Dedeckker.

ook vrijwilliger worden bij de TOPPIE-huiswerkklas?
Contacteer dan annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30.

Heerlijke vijfde kookworkshop voor kinderen
In de vakantie organiseerde het Sociaal Huis
zijn vijfde kookworkshop voor kinderen in
het Duinenhuis. Met het nieuwe schooljaar
in zicht kregen de 16 kinderen ideeën en
tips voor een gezonde brooddoos. Het
menu omvatte pastasalade, wraps met
guacemole en kip, Sushi’s en kleurrijke fruiten groentenbrochettes. En of het smaakte,
op het dakterras van het Duinenhuis, met
het schitterende uitzicht op de duinen,
strand en zee. De koks-vrijwilligers Philippe
Crahay en Roos Vande Walle en de ouders
zorgden voor de begeleiding. De gemeente
schonk alle kinderen een drinkbeker.
Info: 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be,
www.sociaalhuiskoksijde.be (Ter Duinenlaan 34)

Koffienamiddagen voor senioren
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert weer koffienamiddagen in
de kernen van Koksijde. Het zijn telkens gezellige namiddagen (14-16 u.) om buren
te leren kennen.
* Sint-Idesbald: vrijdag 13 oktober in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, naast de kerk)
* Koksijde-Dorp: vrijdag 20 oktober in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A)
* Koksijde-Bad: woensdag 25 oktober in de Willem Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
Toegang 2 euro (koffie en gebak inbegrepen). Inschrijven bij katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of bel 058 53 43 19.

Groepswandelingen het jaar door
In juli, augustus en september
organiseerde het project
Samen Zorgen van het Sociaal
Huis wekelijks op dinsdag
een groepswandeling voor
senioren (2,5 of 5 km) langs het
zitbankenwandelpad Zet je mo
nere. De wekelijkse wandeling met
begeleiding van vrijwilligers, wordt
zo gesmaakt, dat op vraag van
de deelnemers beslist werd om
de activiteit het hele jaar door te
organiseren. De meeste deelnemers
komen elke week opnieuw en
de verbondenheid tussen de
wandelaars groeit. Het is een leuke babbelbende, waar iedereen elkaar helpt, o.m. bij het duwen van de
rolwagens. Ook wordt het tempo van de traagste wandelaars gerespecteerd. Tijdens elke wandeling is er
een tussenstop om iets te drinken. Ook minder mobiele mensen of moeizame stappers zijn welkom. Samen
stappen, eenzaamheid schrappen! Elke dinsdag om 14.30 u., start aan de ingang van het Sociaal Huis.
Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19

Seniorenfeest op 22 en 23 november
Natuurlijk is er ook in 2017 een groot seniorenfeest, deze keer op 22 en 23 november volgens de klassieke
formule: twee keer hetzelfde programma met muziek, maaltijd, dans en ambiance.
Vorig jaar hebben 500 senioren genoten van een
muzikale namiddag met pianist-orgelist Glenn Degeselle,
Alex & Rudi en Jo Vally.
Straks verwelkomt de organisatie stemmen-imitator Steve
Ryckier met gastvedette Jo Lemaire. Glenn Degeselle laat
zich tussenin weer van zijn beste kant horen. Talent van
Eigen Bodem zorgt traditiegetrouw voor de afsluit van de
gezellige namiddag.
Het volledig programma verschijnt in het nummer van
november. Kaarten vanaf 3 november te bekomen in het
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.

Seniorenadviesraad organiseert medische infonamiddag:

Griepvaccin helpt griep voorkomen!
De gemeentelijke seniorenadviesraad organiseert op dinsdag 10 oktober om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde
een medische infonamiddag over griep. Dr. Laurens Caenepeel van Artsenpraktijk Kursaal en medewerker
van dr. Cottenie, geeft in zijn voordracht uitleg geven over deze typische winterziekte.
Uiteraard zal hij ook vragen beantwoorden.
Elke winter krijgen heel wat mensen griep. Niet vreemd voor een zeer besmettelijke
ziekte. Bij de meeste mensen gaat de griep na enkele dagen vanzelf over. Voor anderen
heeft de griep ernstige gevolgen. Jaarlijks sterven er honderden mensen aan de
gevolgen van griep.
Volgende aspecten komen in de uiteenzetting van dokter Caenepeel aan bod:
symptonen, verschil verkoudheid vs. griep, griepvaccinatie voor wie en wanneer, kan je
van een griepvaccin ziek worden, prijs van een griepvaccin, is reserveren noodzakelijk,
heeft antibiotica zin bij griep, enz.
Toegang 2 euro (drankje inbegrepen). Inschrijven is aangeraden: seniorenconsulent
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Nieuwe zakken voor huishoudelijk restafval
Vanaf dit najaar lanceert de dienst Mil&DO een nieuw type huisvuilzak. Die nieuwe zak krijgt een grijze
kleur en lijkt wel op een marcelleke, het gekende onderlijfje. Het voordeel: geen onhandig gefriemel meer
met ijzerdraadjes, de nieuwe zak kan je in een handomdraai aan twee lussen snel dichtknopen.
Het volume (60 l / 30 l) wijzigt niet. Ze worden wel niet meer in een rol verpakt maar in pakjes van 20 stuks in
je vertrouwde verkooppunt. De prijs blijft dezelfde.
De verkooppunten zullen eerst hun stock aan oude zakken uitputten. De traditionele groene gemeentelijke
restafvalzakken mag je dus verder blijven gebruiken. In 2017 zullen ze geleidelijk uit het straatbeeld
verdwijnen.
Container
Nochtans kan je al sinds een 4-tal maanden kiezen om je huishoudelijk restafval voortaan in een container
aan te bieden in plaats van in de groene huisvuilzak. Bijna 1.500 gezinnen schakelden al over, een aantal
dat nog elke dag groeit. Een rolcontainer is in veel gevallen iets comfortabeler dan een afvalzak. Een
dergelijke container aanvragen kan via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde.
Dat kan zowel voor huishoudelijk restafval als voor groente-, fruit- en tuinafval.

Milieupark: uitzonderlijke sluitingsdagen
Na de wekelijkse sluitingsdagen op zondag en maandag, is het Milieupark open op dinsdag 31 oktober, om
dan weer gesloten te zijn op woensdag 1 en donderdag 2 november.
Hou dus rekening met grote drukte op dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november. Plan je bezoek zo mogelijk
op een ander moment.
Locatie: Veurnestraat 11, Koksijde.

Bladafval? Gebruik je gft-container
Het politiereglement voorziet dat men verplicht is om de
berm, het voetpad en de goten voor je woning rein te
houden. Modder, zwerfvuil, bladeren, onkruid, zand, sneeuw,
hondenpoep, enz. moet je dus wegruimen.
Het groenafval moet je natuurlijk niet met je huishoudelijk
restafval meegeven. Dat is ecologisch en economisch moeilijk
te verantwoorden. Wie groene vingers heeft, kan dit gewoon
thuis composteren.
Je kan je groenafval ook snel kwijt via je groene gft-container
voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat kost normaal gezien 0,05
euro/kg. Het gemeentebestuur voorziet evenwel een nultarief
van week 42 tot en met 45. Hierdoor kan iedereen het bladafval
gratis kwijt. Een eigen gft-container aanvragen, kan online
via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde of via de
klantendienst van de IVVO op 058 21 41 60.

Reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen
Zeg neen tegen ongeadresseerde reclame. Puilt je brievenbus uit van reclamefolders? Kleef op je
brievenbus een sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk. De sticker kan je persoonlijk komen afhalen
bij de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling. Inderdaad persoonlijk: om te vermijden dat buren met de
beste bedoelingen maar ongevraagd een
sticker op je bus kleven.
Een vraag of opmerking over de bedeling
van reclamebladen? Bezoek http://www.
foldersontvangen.be.

Uitslag 69ste Bloemenwedstrijd
Op woensdag 6 september werden in zaal Kerkepanne 445 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde
in de Bloemen” bekroond voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2017. Al
deze mensen leveren een mooie inspanning om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid
om te zetten, aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne
(voor de 69ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats.
De jury bestond uit ambtenaren van de
groendiensten van het Vlaamse Gewest, provincie en
gemeenten. Ook land- en tuinarchitecten, leraars van
tuinbouwscholen en personen uit de beroepssector
maakten er deel van. Wie 70% behaalde won een
prijs. Maar ook wie geen prijs kreeg draagt bij tot de
Koksijdse bloementuin!
Volgende prijzen werden uitgereikt: 88 kamerplanten,
310 rozen, 2.740 tulpenbollen, 1.570 narcissenbollen,
268 vaste planten, 500 hyacinten en 410 krokussen.

A. Koksijde-Dorp

Gevels (23): 1. Jean-Pierre Vanneste, 86,33%; 2. Hilda
Cloet, 86%; 3. Marina Kushnerenko, 84,33%.
Grote tuinen (7): 1. Jean Thery, 94,33%; 2. Hedwig
Victor, 91.33%; 3. Hugo Steen, 86,67%.
Middelgrote tuinen (20): 1. G. Vandamme-Werner,
82%;
2. Didier Maelstaf, 72%.3. Marc Desplenter, 77%.
Kleine tuinen (27): 1. Guy Marteel, 92%; 2. Jean-Marie
D’Haenen, 90%; 3. Noël Dommecent, 89%.
Hoeven (4): 1. Willy Ghyselen, 86%; 2. Johan Ghyselen,
81,67%; 3. Denis Declerck, 79,33%.

B. Koksijde-Bad

Gevels (7): 1. Annick Tryssesoone, 96,33; 2. Sea Horse,
89,33%; 3. Goedtgheluck-Borremans, en C. Moerman,.87,33%.
Grote tuinen (12): 1. Elise Bully, 93%; 2. Heyvaert, 89%;.3. Margurite Desender, 85,67%.
Middelgrote tuinen (51): 1. Willy Desloovere, 88%; 2. Etienne Fremault, 86,33%; 3. Nicole Cnockaert, 81,33%.
Kleine tuinen (14): 1. Johan Verest, 86%; 2. Leon Buyle, 81%; 3. Robert Beun, 78,33%.

C. Oostduinkerke-Dorp

Gevels (5): 1. Frits Vandenbussche, 90,33%; 2. Hof ter Duinen, 89%; 3. Joris Dever, 85%.
Grote tuinen (11): 1. Albert Van Den Berghe, 90,33%; 2. Frans Decoodt, 89%; 3. Karel Crabbe en Luc Geerardyn, 87%.
Middelgrote tuinen (71): 1. Ronny Cauwelier, 86,33%; 2. Luc Lansens, 86%; 3. Johny Maesen en Pierre Dalle, 85,33%.
Kleine tuinen (18): 1. Roger Tourlousse, 93%; 2. André Muylle, 87,33%; 3. Pieter Dorné, 86,33%.
Hoeven (2): 1. Georges Hubrechts, 86%; 2. Geert D’Hondt, 80%.

D. Oostduinkerke-Bad

Middelgrote tuinen (46): 1. Blanche Willaert, 89%; 2. Myriam Deneve, 88,33%; 3. Dirk Vereecken, 87,33%.

E. Sint-Idesbald

Grote tuinen (15): 1. Storme-Bourgois, 91%; 2. Vandelannoote, 88,33%; 2. Van Elslande, 88%.
Middelgrote tuinen (39): 2. Roger Mortelez, 85,33%; 2. Joseph Noyez, 83%; 3. Willy Vansteenland, 82%.
Kleine tuinen (8): 1. Josiane Seys, 84%; 2. Salvatore Costanzo, 82%; 3. Mondelaers en Rogier Van Der Heyden, 78%

F. Wulpen

Gevels (9): 1. Gerard Decoene, 91%; 2. Dirk Janssens, 90%; 3. Pascale Baeselen, 87%.
Middelgrote tuinen (8): 1. Paul Castermans, 79%; 2. Willy Montaine, 78,33%; 2. Paul Delie, 78,33%;
Kleine tuinen (7): 1. Annemie Viaene, 80%; 2. Heidi Joos, 78,33%; 3. Daniël Soete, 76,33.
Hoeven (7): 1. Ronny Rommelaere, 86%; 2. Luc Vandenberghe, 85%; 3. Stefaan Delanghe, 80%.
Liefhebbers voor de editie 2018 kunnen al gratis inschrijven via jean.marie.dhaenen@telenet.be, voorzitter van
het comité Koksijde in de Bloemen, ofwel bij ides.leys@koksijde.be van de gemeentelijke groendienst.

Activiteiten in het Duinenhuis
* Energiefit-avond (gratis) - Dinsdag 10 okt.
(20-21.30 u.). Energietips van Eandis en de Bond
Beter Leefmilieu om zonder grote investeringen
een paar honderd euro per jaar te besparen.
Inschrijven vòòr 7 okt. via www.eandis.be/energiefit,
beperkt aantal plaatsen.
* Workshop
Fairtrade@home –
Woensdag 11 okt.
(19 u.). Chocolade
proeven in al zijn
geuren en kleuren,
leer wat je er mee
kan maken tijdens
de Week van de Fair
Trade, ontdek ook verhaal achter de chocolade.
Inschrijven (6 euro, max. 15 p.) vòòr 5 okt. via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17, i.s.m.
Mondiaal West-Vlaanderen.
* Voordracht met William Sweetlove - Donderdag
12 okt. (19-21 u.). William Sweetlove is schilder,
beeldhouwer en assemblagist. Hij maakte furore
met zijn gekloonde honden, pinguïns, katten of
kikkers in felle kleuren. Kunst als tegengif tegen
overconsumptie en overproductie. Zijn voordracht
is ongezouten en satirisch… Inschrijven (gratis) via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
* Fair Trade en
Indisch koken
met Bushra Vrijdag 13 okt.
(18 u.). Bushra
is hier geboren
maar met roots
en smaakpapillen
in het Oosten. Ga
met hem mee
op een culinaire
tocht en ontdek
o.a. Tandoori
naan, murgh
malai, paneer
cutlets, raajma
curry… Pittig
maar niet pikant.
Inschrijven (25
euro, max. 13 p.)
vòòr 10 okt. via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17, i.s.m. dienst
Internat. Samenw.
* Nacht van
de Duisternis
– Zaterdag 14
okt. (19.30 u.).
Spannende
avondwandeling
vol verrassende
ontdekkingen
(infraroodkijkers,
batdetectors,
muizenvallen, uitzetten nachtdieren). Vrije start

tussen 19.30 en 21 u. aan het Duinenhuis.
Inschrijven (2 euro, incl. broodje en soep) via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17, i.s.m.
Natuurpunt Westkust en de Sterrenjutters
* Nachtfotografie Wat licht in de duisternis Zaterdag 14 okt. (19-20.30 u.). Maak kennis met
technieken waarin het licht in de duisternis centraal
staat. Inschrijven (15 euro) via www.coxypics.be,
org. Fotoclub CoxyPics i.s.m. de Sterrenjutters.
* Zeewierenwandeling - Zondag 15 okt. (14 u.).
Kom veel te weten over zeewieren, een onbekende
groente, start op parking Elisabethplein. Inschrijven
(2 euro, max. 25 p.) vòòr 11 okt. via 058 52 48 17 of
duinenhuis@koksijde.be.
* Koken met zeewieren - Maandag 16 okt.
(19 u.). Verneem
meer over het
zeewieraanbod in de
natuurwinkel. Enkele
soorten verwerken
in eenvoudige
receptjes, thuis verder
experimenteren op
basis van een bundel
tips. Inschrijven (13
euro, max. 15 p.) vòòr 9 okt. via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
* Herfstseizoensgroentetaart - Woensdag 18 okt.
(19 u.). Leer met Peter Vandermeersch van De
Zonnekeuken uit Assebroek groentetaarten maken
met en zonder ei, zonder echte room en zonder
kaas. Toepasbaar in de dagdagelijkse keuken.
Inschrijven (25 euro, max. 15 p.) vòòr 18 okt. via
058 52 48 17 of duinenhuis@koksijde.be.
* Zeewierencrème en -masker - Maandag 23
okt. (19 u.). Maak je eigen verzorgingscrème met
zeewierextracten en geniet van een zeewiermasker.
Inschrijven (14 euro, max. 14 p.) via 058 52 48 17 of
duinenhuis@koksijde.be.
* Wandeling Schipgatduinen – Zaterdag 28
okt. (14 u.). Familiewandeling (start parking
Elisabethplein) om kennis te maken met de
herfst in dit duingebied. Na afloop een tas
warme chocolademelk op het dakterras van het
Duinenhuis. Inschrijven (2 euro) via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
* Voordracht Sterrenjutters – Exoplaneten: waar zijn
ze en hoe vinden we ze, door Chris Vandenbossche
(Volkssterrenwacht Mira Grimbergen), vrijdag 3
nov. (19.30 u.). Inschrijven (leden 4 euro, niet-leden
5 euro) via www.desterrenjutters.be/cursus of via
info@desterrenjutters.be.
* Kinderactiviteit: op zoek naar klopgeesten –
Maandag 30 okt. (18-20.30 u.) in het kader van
Halloween, zie bl. 36.
* Klopgeestentocht voor volwassenen - Dinsdag
31 okt. (19-22 u.) in het kader van Halloween,
zie bl. 36.
* Kinderactiviteit: zeewierworkshop - Vrijdag 3 nov.
(13-17 u.) in het kader van Halloween, zie bl. 36.
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Emmanuel Fabel, voorzitter van De Sterrenjutters

“Iedereen moet kunnen genieten
van onze prachtige sterrenhemel!”

Al sinds de eerste maanlanding (in 1969) is Emmanuel Fabel gepassioneerd door astronomie. Tegenwoordig
heeft hij een eigen sterrenwacht Alpha Centaurus in zijn tuin in Wulpen. Daarnaast is Emmanuel voorzitter en
drijvende kracht achter de vereniging De Sterrenjutters. “We willen de sterrenkunde populair maken bij jong
en oud”, zegt hij enthousiast.
T-d: “Hoe zijn De Sterrenjutters ontstaan?”
Emmanuel Fabel: “Een zestal jaar geleden –
naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis
– lanceerde ik het idee om in het Duinenhuis een
cursus voor sterrenkijkers te organiseren. Vanaf dat
moment zette ik me in om een sterrenwacht op het
dakterras van het Duinenhuis te laten installeren. In
2014 ging dan uiteindelijk die eerste sterrenwacht
aan de Vlaamse kust open. Door de installatie van
onze sterrenwacht was het logisch dat er een lokale
afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde werd
gestart: De Sterrenjutters waren geboren.”
T-d: “Wat is het doel van De Sterrenjutters?”
Emmanuel: “Het is vooral belangrijk om een zo breed
mogelijk publiek aan te spreken. Als we ervoor kunnen
zorgen dat er nieuwe mensen geïnteresseerd zijn in
planeten en de ruimte, hebben we goed gewerkt.
We willen de sterrenkunde populair maken bij jong
en oud. Iedereen zou moeten de kans krijgen om te
genieten van onze prachtige sterrenhemel.”
T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Emmanuel: “We hebben momenteel 42 betalende
leden. De meesten van hen komen elke eerste vrijdag
van de maand luisteren naar een voordracht over
sterren en planeten, ruimtevaart in het algemeen
of zelfs weerkunde. Daarnaast zijn er nog een
zeventigtal geïnteresseerden die onze nieuwsbrief en
het programma in hun mailbox ontvangen. En niet in
het minst zijn er onze amateurastronomen. Inmiddels
zijn we met een 20-tal mensen die thuis een echte
telescoop hebben of toch minstens de telescoop op
het dakterras van het Duinenhuis kunnen bedienen.
In het begin waren we maar met drie, ondertussen
kunnen we ook rekenen op twaalf vrijwilligers die
ervoor zorgen dat onze sterrenwacht open is tijdens
de openingstijden. Praktische informatie hieromtrent
is overigens raadpleegbaar op onze website. Daar
kan je ook meer lezen over ons zonnestelsel, de
sterrenbeelden en foto’s van de ruimte bekijken.”
T-d: “Welke activiteiten staan er doorgaans op het
menu?”
Emmanuel: “Er is elke eerste vrijdag van de maand
een voordacht. Soms organiseren we een uitstap naar
onze bevriende verenigingen die zich bezighouden
met sterrenkunde. Zo trokken we al meermaals naar
Brugge en Ieper. In het andere geval verwelkomen
we graag groepen die niet het geluk hebben om
over een dergelijke infrastructuur te beschikken zoals

Emmanuel Fabel, voorzitter van De Sterrenjutters: “We delen
graag onze kennis met mensen die dat op prijs stellen.”

wij. Een voorbeeld van zo’n vereniging vind je over
de grens in Leffrinckoucke, nabij Duinkerke. We delen
graag onze kennis met mensen die dat op prijs
stellen. Ook over onze eerstkomende activiteiten lees
je meer op de website van De Sterrenjutters.”
T-d: “Wat willen je graag nog werkelijkheid zien
worden?”
Emmanuel: “Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat
het mogelijk is om een sterrenwacht vanop afstand
te bedienen. Dat wil dus zeggen dat je via internet
je lens kan draaien en foto’s kan nemen. Volgens
mij wordt dat remote-systeem de toekomst van de
sterrenkunde.”
Info: Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13, Wulpen,
0475 72 20 46, info@desterrenjutters.be
http://www.desterrenjutters.be/
https://www.facebook.com/desterrenjutters/
http://www.alphacentaurus.be

Speelplein in de kijker:
Viooltjesperk

familie is
Het nieuwste kindje uit de Koksijdse speelplein
eraad
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het speelplein Viooltjesperk. De kindergem
plek
Een
en.
hielp mee om dit speelplein uit te teken
het
len,
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hikt
is allemaal mogelijk. Viooltjesperk is gesc
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kleintjes, maar ook voor oudere kinderen.
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topp
is een aanrader en het vogelnest is een
en oud. Een herhaald bezoekje waard.
eelterreinen
Meer speelpleinen op: www.koksijde.be/sp

Kinderfilm
Huisdiergeheimen
Max de hond woont in een appartement in
Manhattan. Hij heeft het goed naar zijn zin
tot zijn bazin Katie de hond Duke mee naar
huis neemt. Daardoor loopt het zalig leventje
van Max groot gevaar.
De film speelt op dinsdag 31 oktober
om 14.30 u. in de theaterzaal van c.c.
Casinokoksijde.
Tickets 2,50 euro, reserveren via
jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.
Meer info: www.depit.be

De PIT in een nieuw kleedje
verwisseling. Daar hoort
Jeugdcentrum de PIT ondergaat een gedaante
nieuw logo en de huisstijl werd
uiteraard een nieuwe look bij. De PIT krijgt een
jong en hedendaags.
aan een complete make-over onderworpen. Fris,
dienst ook aan de slag
Met een aantal Koksijdse jongeren gaat de jeugd
lte te geven. Wat zijn de
om het jeugdbeleid voor de komende jaren gesta
eren? Benieuwd? Surf dan
wensen, noden en ideeën van de Koksijdse jong
naar www.depit.be.

Volg een cursus animator en sta
volgend jaar op het speelplein
Elke vakantie bieden verschillende organisaties
(VDS, Vives, alle ziekenfondsen) een cursus
animator aan. De cursussen zijn gelijkwaardig,
alhoewel elke instelling zijn eigen accenten legt.
s
Ook in de herfst- of kerstvakantie kan je een cursu
volgen.
Na
Zo’n reeks duurt vijf dagen, met overnachting.
.
stage
uur
50
nog
je
het volgen van de cursus loop
ren
kinde
met
om
ge
Zo verwerf je de nodige baga
en jongeren te werken.
Als je de vorming en de stage voltooid hebt, krijg
t
je het brevet Animator in het jeugdwerk. Dit breve
CV
je
op
zelfs
je
is een officieel document en mag
vermelden.
de
Bovendien betaalt de gemeente je tot 50% van
euro.
100
van
kosten terug, met een maximum
Meer info: jeugddienst@koksijde.be

Dag van de kinderbegeleider
Donderdag 12 oktober is de jaarlijkse Dag van de Kinderbegeleider. Op deze dag zetten de
gemeentelijke diensten voor kinderopvang alle onthaalouders en begeleidsters graag in de bloemetjes.
Goede kinderopvang zorgt ervoor dat ouders
uit werken kunnen gaan, een opleiding kunnen
volgen of gewoon even kunnen uitblazen.
Via de dienst Onthaalouders en de dienst
Buitenschoolse Kinderopvang biedt onze
gemeente opvang voor kinderen van 0 tot 12
jaar. De diensten willen dat elk kind zich in de
opvang goed voelt. Met leuke en aangepaste
activiteitjes, een ruim spelaanbod, een veilige
en kindvriendelijke omgeving en dagelijks vele
knuffels slagen de medewerkers erin om de
kindjes een goed gevoel te geven. Om al die
redenen willen de diensten Onthaalouders
en Buitenschoolse Kinderopvang alle
kinderbegeleiders ook dit jaar weer bedanken
voor hun dagelijkse zorg en toewijding. Ben
je zelf een ouder en wens je meer info over
Onthaalouder Ann Bril met Edward en Florian.
kinderopvang in onze gemeente? Contacteer
dan de betrokken diensten (zie onderaan). Ze
zijn voortdurend op zoek naar nieuwe enthousiaste kinderbegeleiders en onthaalouders! Kom vrijblijvend eens
langs voor meer info!
Dienst voor Onthaalouders, Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, 058 51 80 74
Buitenschoolse Kinderopvang, Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke, 058 51 34 74

Jumelagejeugdkamp in Wanze
Eind juli begin augustus namen zes kinderen van Koksijde
met de moni’s Louise en Fien in Wanze deel aan het
jeugdkamp voor de jumelagegemeenten Koksijde, Konz,
Bad Schallerbach en Wanze zelf.
De kinderen genoten er van een hele reeks activiteiten:
facebookwall, dagtocht in Pokemonsfeer, muziekquiz,
cluedo-spel, zwemmen, casino-avond, enz. Op het
programma uiteraard ook enkele uitstappen: een dagje
Walibi, museumdag in Luik, shoppen en de citadel in
Namen. Op de laatste dag werd een olympiade onder de
vier deelnemende gemeenten betwist: Koksijde eindigde
als tweede! Op de foto Zidan Van Esch, Sigrid Ooghe, Inez
Martinez, Eva De Carne, Arthur Helsmoortel en Arthur Van
Mossevelde met de begeleidsters Fien Van den Broeck en
Louise Bultynck.

Natuurwerkgroep De Zeevonk voor de jeugd
Natuurwerkgroep De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.
Voor hen organiseert de leiding één zaterdagnamiddag per maand een leuke buitenactiviteit, verdeeld in
vijf leeftijdsgroepen van het 1ste leerjaar tot het 4de middelbare.
Dan worden de natuurschoenen aangetrokken en wordt op
verkenning gegaan in het bos, door de duinen, op het strand.
De uitvalsbasis van De Zeevonk is De Korre (Koningsplein, De
Panne). Eerstvolgende activiteiten op zaterdag 30 september en
1 oktober van 14 tot 17 u.
Meer info over dit natuurplezier op www.dezeevonk.be.
Inschrijven via de site.

Wisselbeker schepen van Sport

Petanquetornooi voor 50+
Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt
plaats op donderdag 19 oktober van 14 tot 18 u. in de Bolledroom
achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Dit tornooi geldt
voor alle 50-plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen
petanque-ervaring heeft. Competitiespelers kunnen enkel een triplet
vormen met twee niet-competitiespelers.
De algemene winnaars ontvangen een trofee terwijl de Koksijdse verenigingen opnieuw kunnen wedijveren
voor de Wisselbeker Schepen van Sport. Vorig jaar werd de wisselbeker voor de 3e keer gewonnen door
PC Koksijde waardoor die club de beker definitief veroverde. Iedereen krijgt een aandenken en schepen
Dirk Dawyndt voorziet weer enkele mooie prijzen om te verloten.
Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 16 oktober (058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be).

Brochure sportaanbod
De brochure Sportaanbod 2017-2018 is online beschikbaar op www.koksijde.be/
sportaanbod. De brochure is ook te verkrijgen bij de sportdienst (Hazebeekstraat
11 in Oostduinkerke) of bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis (Zeelaan 303).
Een greep uit het aanbod:
- Voor kinderen: multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, veldlopen, sportkampen,
minivoetbaltornooien, buitenspeeldag, enz.
- Voor 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal,
tai-chi, badminton, tafeltennis, Halloween-mtbtocht, petanquetornooi, enz.
Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be, #sportersbelevenmee

Multimove voor kleuters
In het najaar plant de sportdienst weer Multimove voor kleuters. Dit
gevarieerd bewegingsprogramma legt de nadruk op algemene
ontwikkeling van bewegingsvaardigheden. Met als motto “als je niet kan
springen, landen, lopen, vangen, werpen.., kan je niet voetballen, zwemmen,
tennissen…” De oefeningen vinden plaats op maandag (sporthal Koksijde)
en op dinsdag (sporthal Oostduinkerke) van 16.30 tot 17.15 u. Start op
2 oktober, tot 19 december (11 lessen, niet in de herfstvakantie), prijs 20 euro (kiezen voor maandag of
dinsdag). Inschrijven enkel via www.koksijde.be/multimove. Beperkt aantal plaatsen.
Info: sportdienst Koksijde, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Herfstsportkampen
voor kleuters en lagere school
Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober organiseert de sportdienst een
sportieve tweedaagse voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Voor kleuters is er een mix van sport, spel en knutselplezier in de sporthal
in Koksijde-Dorp. Kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar kunnen zich
uitleven in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke met elke dag vier
sporten zoals badminton, tafeltennis, basketbal, hockey, toestelturnen,
enz., voor elk wat wils.
Info: www.koksijde.be/sportkampen.

Zondag 22 oktober in de Liefoordduinen

Vlaamse Duinencross
Op zondag 22 oktober – een maand vroeger dan voorheen – vindt in de Liefoordduinen in Koksijde-Dorp
weer de Vlaamse Duinencross plaats, geldend als manche van de UCI World Cup. Deze wedstrijd is al
jaren een topper onder de crossen en vanzelfsprekend is het deelnemersveld weer gevuld met al de
wereldvedetten. Met de passages over de Herijgersduin en de Albertduin krijgen de renners een serieuze
zandbak te verwerken.
Programma
* 10 u. Wereldbeker UCI Juniores
* 11.20 u. Wereldbeker UCI Beloften
* 13.30 u. Wereldbeker UCI Dames
* 15 u. Wereldbeker UCI Elite Heren Vlaamse
Duinencross
Tickets voor inwoners en tweedeverblijvers
De organisatie voorziet in voorverkoop een
speciaal tarief van 5 euro in plaats van 13 euro
voor inwoners en K-pas houders (slechts 1 ticket
per persoon). Enkel te koop in het toerismekantoor
Koksijde (gemeentehuis) tot en met zaterdag 7
oktober. Inwoners dienen hun identiteitskaart voor
te leggen.
Tweedeverblijvers kunnen met hun K-pas van dit
voordeeltarief genieten. Wie nog geen K-pas heeft
kan die ook in het toerismekantoor aanschaffen.
Tickets voor anderen
* Voorverkoop: 13 euro
a) in de toerismekantoren van Koksijde tot vrijdag
20 oktober om 12 u.
b) e-ticket via www.veloclubkoksijde.be tot

zaterdag 21 oktober om 23.59 u.
* Aan de ingang op 22 okt.: 15 euro / met korting
KBWB: 14 euro
Kinderen
Kinderen tot en met 11 jaar gratis.
Alle info op www.veloclubkoksijde.be/worldcup/
tickets/

BMX-challenge tussen de ruïnes
Op zaterdag 7 oktober kunnen zowel de allerjongste fietsertjes tot en met de
behendigste senioren van 14 tot 18 u. een BMW-parcours rijden op het domein
van de Duinenabdij. Deze activiteit maakt deel uit van randprogramma in
aanloop naar het Belgisch Kampioenschap Veldrijden op 13 en 14 januari
2018 in Koksijde.
Bekende renners reden hun eerste wedstrijden op een BMX: Sven Nys,
Cadel Evans, Robbie McEwen. In 2008 werd deze sport een Olympische
discipline.
Professionele parcoursbouwers creëren op de abdijsite een snel circuit voor
jong en oud. Een BMX-fiets mag je voorzien maar hoeft niet, want die zullen in
verschillende maten aan de start beschikbaar zijn. De omloop wordt telkens door
één enkele rijder tegelijk bereden. Deze activiteit is gratis. Reserveren is niet nodig. Org. i.s.m. de sportdienst.
Info: www.tenduinen.be

4de Halloween-mountainbiketoertocht
Op vrijdag 27 oktober vindt de vierde editie plaats van de Halloween-mountainbiketoertocht, een avondrit in
de Halloweensfeer! Een rit van 27 of 39 km met verschillende bevoorradingen en met pechverhelping.
Er zijn kleedkamers ter beschikking in sporthal Hazebeek. Na de tocht kan je ook gebruik maken van de
bikewash en is er voor elke deelnemer een gratis beker pompoensoep in de cafetaria van de sporthal.
Inschrijving en start in sporthal Hazebeek van 18 tot 21 u. (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke).
Prijs 4 euro, 2 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Info: 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be

Volg ons, deel ons, like ons..!
Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang
geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van de
laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht
op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest.
Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van
zowel inwoners, tweederesidenten als toeristen fleuren onze
pagina’s keer op keer op.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde
www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/gemeentekoksijde

De voorbije maand in woord en beeld
De Intercommunale
Waterleidingsmaatschappij
Veurne-Ambacht (IWVA)
promoot kraantjeswater. De
maatschappij kon al de
besturen van Koksijde en Veurne
overtuigen van het heilzame
duinendrinkwater voor hun
personeel. Om het wat praktischer
te maken kocht de IWVA voor zijn
werkgebied karaffen die onder
de diensten van gemeente en
OCMW verdeeld werden. De
personeelsleden van gemeente
en OCMW drinken voortaan dus
plat water uit karaffen gevuld
met duinendrinkwater uit de
kraan. Op de foto (16 aug.)
v.l.n.r. gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, educatief IWVA-medewerker Rika Driessens, burgemeester Marc
Vanden Bussche, IWVA-directeur-generaal Johan Verbauwhede en schepen Albert Serpieters van Milieu.

In juli en augustus kwam de Federal Truck naar de
Zeedijk van onze badplaatsen. De tentoonstelling in
de truck, over bescherming van de biodiversiteit in
de Noordzee, ging gepaard met een strandopkuis
i.s.m. de gemeente. Burgemeester Marc Van den
Bussche verwelkomde ook staatssecretaris Philippe
De Backer van Noordzeezaken. Ze stelden vast dat
het strand er opvallend net bij lag. Dikke pluim
voor het team Openbare Netheid en alle andere
mooimakers. Op de foto (bij de stand van het
Duinenhuis over plasticvervuiling op zee), v.l.n.r.
de staatssecretaris, jobstudent Bram Cooremans,
Nathalie Haentjens (dienst Mil&DO) en de
burgemeester.

Rotary presenteert herfstconcert
Ten voordele van zijn sociale projecten presenteren de
Rotaryclubs van onze regio (Koksijde-De Panne-Veurne /
Nieuwpoort-Westhoek) op zaterdag 28 oktober om 20 u. in
de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde hun herfstconcert met het
Ensemble Exquis.
Dit orkest telt diverse muzikanten die prestigieuze prijzen
behaalden in (inter)nationale wedstrijden (o.m. de Koningin
Elisabethwedstrijd en de Tsjaikovski-wedstrijd in Moskou). Bekende
muzikanten van ons land zijn o.m. Liebrecht Vanbeckevoort,
Jolente Demaeyer, Ludwine Beuckels, Tony Nys, Vincent Hepp,
France Springuel en Olivier Garnier.
Het Ensemble Exquis brengt een uitgelezen programma. Vooreerst
de klassieke werken Octet voor strijkers van Félix Mendelssohn en
Concerto KV 453 voor piano van Mozart. Daarna enkele hoogtepunten uit de filmmuziek, o.m. Tango por
Una Cabeza van Carlos Gardel, The Mission van Ennio Morricone, Haktivah van John Williams, Fiddler on the
Roof van Jerry Bock en The Magificent Seven van Elmer Bernstein.
Kaarten: 30 euro vkk via dienst Toerisme Koksijde en via info@herfstconcert.com / 35 euro add. Receptie na
het concert. In samenwerking met Rotaract Veurne-Westkust.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Van Steelandt-Van Goethem

Frans Van Steelandt (°Haasdonk) en Anna Van Goethem (°Beveren) beleefden op zaterdag 12 augustus
het geluk de 60ste huwelijksverjaardag (Beveren, 10 augustus 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te
kunnen vieren. Frans was vertegenwoordiger van kantoorartikelen en schoolgerief in Antwerpen en
Oost-Vlaanderen. Anna was 16 jaar uitbaatster van een winkel in textiel en babyartikelen in Beveren-Waas.
Ze hebben twee zonen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Devloo-Buyse

Op zaterdag 12 augustus luidden de feestklokken ook voor het echtpaar José Devloo (°Bissegem) en
Aldegonde Buyse (°Dottenijs) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar
huwde 60 jaar geleden op 14 augustus 1957 in Dottenijs waar ze eenendertig jaar lang de schoenenwinkel
Au Soulier Elégant runden.

Echtpaar Leblicq-Tastenhoye

De echtgenoten Raymond Leblicq (°Etterbeek) en Liliane Tastenhoye (°Hoeilaart) vierden met de familie
op zaterdag 19 augustus de diamanten bruiloft. Ze huwden op 14 augustus 1957 in Hoeilaart. Raymond
was eerst ambachtelijk meubelmaker en daarna zelfstandig keukenmonteerder. Liliane was een tijdlang
naaister en vervolgens huismoeder toen haar dochter geboren werd. Ze hebben twee kleinkinderen.

Echtpaar Jochmans-Lenaerts

Op zaterdag 26 augustus was het de beurt aan de echtgenoten Florent Jochmans (°Willebringen) en
Liliane Lenaerts (°Hoegaarden) om het diamanten huwelijksfeest te vieren. Ze huwden op 24 augustus 1957
in Hoegaarden. Florent was bij de spoorwegen (hoofd)technicus op de (internationale) treinen. Liliane was
een tijdje naaister, en vervolgens hoofd van het onderhoudspersoneel van de provinciale technische school
in Tienen.

Echtpaar Roch-Vanden Driessche

De echtgenoten Jean Roch (°Hoeilaart) en Marie-Thérèse Vanden Driessche (°Dilbeek) traden zestig jaar
geleden met elkaar in het huwelijk (Dilbeek, 27 augustus 1957). Jean was vier jaar beroepsmilitair maar
werd daarna loodgieter bij het bedrijf van zijn vader en na diens overlijden zelfstandige. Marie-Thérèse
zorgde voor een warme thuis voor haar man en de twee zonen. Ze hebben drie kleinkinderen.

Echtpaar Deroo-Delanote

Op zaterdag 9 september vierden de echtgenoten Paul Deroo (°Langemark) en Marie-Thérèse Delanote
(°Ieper) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 9 september 1967 in Langemark. Paul
was zaakvoerder van het transportbedrijf TDL Group in Langemark. Marie-Thérèse ontfermde zich over het
huishouden en de twee dochters. Ze hebben vier kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Marsel Battel
Veurne, 20 juli
Zoon van Niels en Soetkin Terras uit
Koksijde
Renée Monbailliu
Veurne, 20 juli
dochter van Korneel en Charlotte
Dewulf uit Koksijde
Mauricette Veys
Kortrijk, 22 juli
dochter van Mathieu en Lotte
Ottevaere uit Oostduinkerke
Marie Verpoort
Veurne, 25 juli
dochter van Gillian en Macha
Delancker uit Oostduinkerke
Nienke Leroy
Ieper, 26 juli
dochter van Stefaan en Jitske Van
Steenlandt uit Koksijde
Mariam Camara
Veurne, 26 juli
dochter van Mohamed en
Fatoumata Conde uit Koksijde
Eloïne Declerck
Elsene, 3 aug.
dochter van Geoffrey en Odile
Lequeux uit Koksijde

Nant De Ruyck
Veurne, 21 aug.
zoon van Nick en Astrid Verhagen uit
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
David Maes en Nele Van
Kerschaver, beiden uit
Oostduinkerke (9 juni)

Roger Depoorter en Lena
Deboutte, beiden uit Koksijde
(26 juli)

Freek Verdonck uit Oostduinkerke
en Paula-Julia Simon uit
Roemenië (29 juli)

Arnaud Dewulf en Claudia
Houthoofd, beiden uit

†Koksijde, 30 juli
echtgenoot van Maria Defraeye

Maurits Knockaert - 73 j.
†Koksijde, 2 aug.
weduwnaar van Nelly Derycke

Marie Steelandt - 90 j.
†Koksijde, 2 aug.
weduwe van Gaston Herman

Gabrielle Ardaen - 87 j.
† Veurne, 3 aug.

Chantal Coopman - 60 j.
† Oostende, 5 aug.
echtgenote van Alain Messiaen

Pierre Demuylder - 81 j.

Oostduinkerke (12 aug.)

†Veurne, 5 aug.
echtgenoot van Rita Bultheel

Glenn Baelen en Ella Desaever,

Francine Pinchard -77 j.

Peter Deschacht en Ann
Cornelis, beiden uit Koksijde

Ferdinand Vandendael - 79 j.

beiden uit Oostduinkerke (18 aug.)

(19 aug.)

†Koksijde, 7 aug.
echtgenote van Francis Albert
†Koksijde, 7 aug.

OVERLIJDENS

Rita Theunis - 70 j.

Freddy Callens - 68 j.

Georgette Gaytant - 98 j.

†Koksijde, 16 aug.

Koksijde, 20 juli
echtgenoot van Marie-Rose Dewaele

Luca Lefevere
Veurne, 5 aug.
zoon van Jens en Melissa Van
Melkebeke uit Koksijde

Jacques Vandekeere - 83 j.

Tyler Van Nieuwenhuyse
Veurne, 20 aug.
zoon van Kim Van Nieuwenhuyse uit
Koksijde

†Koksijde, 29 juli
echtgenoot van Jeannine Vanbillemont

†Koksijde, 22 juli
echtgenoot van Annie Vandenberghe

Pieter Vliegen - 92 j.

Georges Carlier - 79 j.

†Koksijde, 17 aug.
weduwe van Julien Van Roey

Rosette Baillieul - 70 j.
†Koksijde, 19 aug.
echtgenote van Sylvain Daems

Marguerite Flahou - 89 j.
†Koksijde, 21 aug.
weduwe van Jan Vermoote

Paardenvissers in het museum
Op zaterdag 28 oktober organiseert het NAVIGO-museum voor heel het gezin een dag met de
garnaalvissers te paard. Samen vissen en de vers gevangen garnaal proeven. Verspreid over het museum
staan vertellers klaar om met de spannendste zeeverhalen uit te pakken. Je kan er ook de gekste
zeewezens knutselen en als kers op de taart is er een spetterend optreden van Radio Oorwoud.
* 12 u., afspraak aan het museum en om 12.15 u.
vertrek met de huifkar naar het strand
* 13-14 u., de paardenvissers vissen t.h.v. het
Astridplein
* 14 u., terug naar het museum met het treintje
* 15 u., proeven van de levende verse garnalen
Laag water om 14.07 u., vergeet je laarzen niet.
Reserveer je plaatsje in de huifkar via
onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
- Van 14 tot 16 u. workshops voor kinderen en
boeiende zeeverhalen
- Om 16 u. Radio Oorwoud: Het is altijd wat in mijn
habitat, knotsgekke muziektheatershow over
ontbossing, klimaatverandering en je ecologische
voetafdruk.

Prijs 15 euro, 10 euro voor kinderen en jongeren
van 5 tot 18 jaar, 8 euro voor alle Koksijdenaars en
bezitters van een K-pas.

Camping Cultuur voor het gezin
De dienst Cultuur presenteert op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober weer Camping Cultuur,
de speelse creatieve mengeling van circus, theater en muziek voor heel het gezin. Op zaterdag kampeert
Camping Cultuur in de Silicowijk (Molenstraat, Koksijde-Dorp), op zondag op het Marktplein
bij CinemaKoksijde en Maartenoom in Koksijde-Bad).
Van 14 tot 18 u. vind je er GRATIS voorstellingen van Theater Froe Froe (van TAZ), de muzikale voorstelling de
Stadboerin van Lady Angelina en de circusvoorstelling Ti Ta Trop Tard van NietWit. Met L’evenement op zondag
is er ook een prachtige dansvoorstelling uit Parijs.
Zelf kunnen (groot)ouders en kinderen ook creatief aan de slag in de workshops Buttons maken. Met de
Plezand-figuren kan je golf of bollo smitto spelen en je kan je ook laten schminken in een leeuw of prinses.
Kortom, Camping Cultuur is een festijn voor de hele familie en volledig gratis. Zelfs de heerlijke verse wafels krijg
je er voor niks. Aan de barmobiel kan je gratis koffie en water krijgen. Enkel frisdrankjes, pils en wijn worden aan
heel democratische prijzen verkocht.

Programma

* Froe Froe: Zeeboenk (14.40 en 17.10 u.)
Trek je zuidwester wat dieper over je oren, stop je pijp met
gedroogd zeewier en neem nog een gulzige beet van uw
ranzige tweebak. Landrotten en zoetwatermatrozen blijven
beter aan land. Heb je zeebenen, welkom aan boord.
Geniet van de zeelucht, proef het zout, voel het rollen van
het schip en zie het schuim hoog opspatten over de boeg.
Laat u zeemijlen ver meevoeren over woelige baren en
word meegezogen in een duizelingwekkende maalstroom
van vers verzonnen visserslatijn.
* Lady Angelina: De Stadsboerin (14 en 16.30 u.)
Lady Angelina leeft als een echte boerin, maar wel in
de stad. Maar ook daar blijft ze boerin. Zeg nu zelf: ken
je stadsmensen die een varkentje adopteren? En ken jij
groenteboerinnen die op hun dak een moestuin hebben?
Lady Angelina maalt er niet om. Ze tuiniert onverstoorbaar
voort, intussen vogeltjes lokkend met haar fluitjes. Zodra
ze haar zingende zaag ontplooit begint een grasgroene
trip! In een opeenvolging van vertelsels en liedjes (waarbij
ook thema’s als pesten en diversiteit aan bod komen),
bewijst Lady Angelina dat je zowel in de stad als op het
platteland creatief kan zijn rond natuur, dieren en planten.
Een heerlijke voorstelling met leuke groenteliedjes en zotte
instrumenten. Wie weet lust je na afloop wel spruitjes?!
* NietWit: Ti Ta Trop Tard (15.30 tot 16.15 u.)
Iedereen komt wel eens te laat. Maar Kobe komt altijd te
laat! Niet evident als circusartiest, zeker met een publiek
dat wel al aanwezig is. Maar geen paniek! Voor alle
problemen een oplossing! Of voor elke oplossing een
nieuw probleem..? Deze familievoorstelling vol circustruuks
en stunts laat de kinderen meespelen en meedenken.
De show is een doldwaas avontuur waarbij het publiek
misschien wel beter de boel rechthoudt dan de artiest.

Zeeboenk Froe Froe brengt schitterend spektakel.

Stadsboerin Lady Angelina heeft een varkentje
geadopteerd.

* L’événement (enkel op zondag)
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre Florencia en Samuel maken kleine creaties geïnspireerd door bijzondere
plekken in de marge van onze samenleving. Ze gingen ontmoetingen aan met daklozen en probeerden zich
in hun universum te verplaatsen. Resultaat: een bijzonder pakkend duet waarin ze de dakloze als figuur mee
op scène nemen.
* Workshops en andere
Workshop buttons maken, gratis schminkstand, Plezand-figuren (uitleven op de plezante golf of bollo-smitto
spelen met Oscar), biebwagen vol strips, wafelbakfiets voor gratis wafels, barmobiel voor gratis water en koffie,
frisdrank, pils en wijn aan democratische prijzen.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed, an.dieleman@koksijde.be, 058 53 34 08.

Seizoen ’17-’18 in Het Bedrijf
In het knusse theaterzaaltje Het Bedrijf (Leopold II-laan 9A) in Oostduinkerke, beheerd door Onafhankelijk
Theater Oostduinkerke (OTO), vallen in het cultuurseizoen 2017-2018 volgende producties te beleven.
De voorstellingen beginnen altijd om 20.30 u.
* Zaterdag 7 okt.: theater Edmond en Samba,
(confrontatie van 2 migratieverhalen), met Hans
Van Cauwenberghe en Gueladii Ba
* Zaterdag 28 okt.: concert Billie Leyers, (pop-funksoul, jong fris geluid met meeslepende bassounds)
* Zaterdag 11 nov. (20 u.): lezing-muziek Brave New
Maria (intiem, ontluisterend en waar gebeurd), met
Kristien Hemmerechts, Bart Maris en Sylvie De Pauw
* Zaterdag 9 dec.: muziektheater Nachtvorst-tryout
(6 mannen op zoek naar de charme van de
nacht) door Die verdammte Spielerei
* Zaterdag 27 jan.: lezing Sherlock Holmes, (de
beroemdste detective onder de loep genomen),
met Vitalski, Johan Braeckman en Jean-Paul Van
Bendegem
* Zondag 28 jan.: aperitiefconcert Nomad Swing
Trio (swing, blues, Franse chansons), met Seppe
Van Tilborg, Ine Smet en Dajo De Cauter
* Zaterdag 3 feb.: theater Per slot van rekening (de
come-back van twee acteurs), met Bob De Moor
en Dirk Buyse

* Van 3 tot 18 maart (zes voorstellingen): theater
De broers Geboers van Arne Sierens (choquerend,
schrijnend, hilarisch, aandoenlijk, pijnlijk,
hartverwarmend), door het eigen gezelschap OTO
van Het Bedrijf
* Zaterdag 28 april: poëzie, muziek, experiment Mijn
punt is eigenlijk., met Maud Vanhauwaert, Geert
Waegeman en Tom Kestens
* Zaterdag 5 mei: theater L’Etude, (de vrouwelijke
archetypes van Shakespeare), met Sien Eggers,
Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch
Veel meer info op de vernieuwde webstek
www.hetbedrijf.be of via info@hetbedrijf.be

9de Toeristen- en Streekproductenbeurs
De VVV-dienst Toerisme organiseert op zaterdag 21 en
zondag 22 oktober voor de 9de keer de Toeristen- en
Streekproductenbeurs in de feestzaal en de mezzanine
van c.c. CasinoKoksijde. Tijdens deze tweedaagse beurs
kan je bij de vele standhouders proeven van lekkere
streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, vissoep,
chocolade enz. Toeristische diensten uit het binnenland en
de jumelagegemeenten zijn er aanwezig met toeristische
informatie en proevertjes.
Op zaterdag is de beurs open van 10.30 tot 18 u., op
zondag van 10.30 tot 17 u. Gratis toegang.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be.

Kinderboekje Zara en Zita
Inwoonster Lutwine Decocker heeft een nieuw
kinderboekje klaar: Zara en Zita. Na haar twee eerdere
kinderboekjes De familie Piepers en Darkie en Rosette
laat ze nu het spetterende verhaal van de twee luisjes
Zara en Zita op de kinderen los. Deze twee ongewenste
rakkertjes beleven plezante en enge momenten in het
haar van Wietse en Sam.
Zara en Zita is een leuk kinderboekje voor beginnende
lezertjes, een mooi verhaal met passende tekeningen
van Vicky Decoene uit Wulpen. (Groot)ouders kunnen
het de kinderen gemakkelijk voorlezen.
Bestellen bij Lutwine De Cocker, Zeelaan 128 of bij Vicky
Decoene, Dorpsplaats 36 in Wulpen.
Prijs 12,90 euro, beperkte oplage.

Hoe muziek troost kan bieden

Intense schoonheid op album
Schaduwland van Jan Swerts
Pianist Jan Swerts stelt aan het Koksijdse publiek op vrijdag 6 oktober om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde z’n
derde album Schaduwland voor. Het werd een wervelende, broeierige en intense plaat.
Het geluk lachte Swerts de laatste jaren niet bepaald toe.
Voorjaar 2014 werd bij zijn 5-jarige zoon Jef een zware vorm van
het Gilles de la Tourette-syndroom vastgesteld, in combinatie
met autisme en dwangneuroses. Ook Swerts krijgt een
diagnose: hypersensitiviteit en asperger, een neurologische
aandoening. Swerts' leven komt op losse schroeven te staan.
Zijn huwelijk eindigt, zijn vaderliefde blijkt niet sterker dan
zijn eigen neurologische aandoening. Woede gaat over in
depressie.
Schaduwland is dus niet de meest vrolijke plaat geworden. Toch
is het album van een niet te beschrijven schoonheid. Drukke,
overweldigende songs wisselen af met frèle stukken om te
eindigen in een ijl, desolaat piano-niemandsland. De intensiteit
is nauwelijks in woorden te vatten en moet je live beleven.
Tickets 14 euro, <26 j. 11 euro. Bestellen via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Uniek figurentheater B.I.G.

Als ‘groeien’ hebzucht wordt…
Op zaterdag 7 oktober brengen Ultima Tule & Zefiro Torna om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde de voorstelling
B.I.G. Een unieke voorstelling op basis van een 2000 jaar oude tekst over groeien.
T-d: “B.I.G. toont een unieke speelstijl: het publiek ziet tegelijk levensgrote
poppen én de manipulerende acteurs?”
Regisseur Sven Ronsijn: “Ultima Thule is een figurentheatergezelschap. We
vertellen onze verhalen aan de hand van poppen, figuren, objecten en
materialen, maar tonen ook de manipulator. Er zit een interessante spanning
tussen die twee. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar moeten elkaar op het
juiste moment de voorgrond gunnen. Het gaat niet om het ego van een
acteur of het trucje dat je met materie kan uithalen, wel om wat er verteld
wordt. Als acteur moet je je goed voelen in die dienstbare rol in de schaduw,
anders lukt het niet.”
T-d: “Je haalt de inspiratie uit Ovidius’ Metamorfosen van 2000 jaar oud?”
Sven: “Ik hou erg veel van die antieke teksten. Ze handelen over universele
thema’s van mens en maatschappij. Inhoudelijk zijn ze eeuwen later nog
steeds zeer to the point. BIG gaat over de vraag hoever ‘groei’ natuurlijk,
noodzakelijk en gezond blijft. Op een bepaald moment wordt groei toch
hebzucht, of machtswellust, of ijdelheid. Ook vandaag is dat nog zeer
actueel. Kijk maar naar de graaiculturen, het milieu, het banksysteem dat
implodeert, de sociale druk om van betekenis te zijn en de zeer vluchtige
wijze van staren, delen en liken.”
T-d: “Hoe groeit zo’n stuk?”
Sven Ron: “Anderhalve maand vóór de zomer begon het lezen van de teksten, herschrijven, materialen
zoeken, figuren maken, muziek componeren. Opnieuw met Zefiro Torna van NERF. Zij maken oude muziek
op zeer hedendaagse manier weer toegankelijk. Elk brengt uit zijn métier de puzzelstukjes bijeen tot een
naadloos geheel. Begin september begonnen dan de repetities. We staan te popelen om ook aan jullie dit
resultaat te tonen.”
Tickets 14 euro, <26 j. 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

In de ban van

Halloween

Tijdens de herfstvakantie is onze gemeente ook dit jaar weer volledig in de ban van Halloween! Maar
liefst een hele week lang worden tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.
VRIJDAG 27 OKTOBER
* 18 u., Oostduinkerke, sporthal Hazebeek, inschrijven
van 18 tot 21 u. voor de vierde HALLOWEENMOUNTAINBIKETOERTOCHT, een avondrit van 27 of 39 km in
Halloweensfeer. Alle info op bl. 26.
ZATERDAG 28 OKT. TOT ZONDAG 5 NOV.
* Sint-Idesbald, strand, Nightmare on Baaldjes beach labyrinth, Elke dag 13-18 uur. 5 avondsessies 19-22.30 uur, za
28/10, zo 29/10, di 31/10, vrij 03/11, za 04/11.
MAANDAG 30 OKTOBER
* 18-20.30 u., Koksijde, bibliotheek, KINDERACTIVITEIT OP ZOEK NAAR KLOPGEESTEN
Klaar voor een mysterieuze wandeling tussen bib en Duinenhuis? Vertelster Renata Bruggeman troont je mee
in een spannend avontuur naar de top van het Duinenhuis waar je kan genieten van een drankje, terwijl je
talisman je behoedt tegen het kwaad. Wandeling voor durvers van 6 tot 12 j., start aan de bib, prijs 3 euro
(max. 50 deelnemers), inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.
DINSDAG 31 OKTOBER
* 14-17 u., Sint-Idesbald, Grardplein, UITHOLLEN EN VERSIEREN
(ter plaatse te koop aan 5 euro), mogelijkheid tot schminken
+ steltenlopers Ottfried en Odile
* 19-22 u., Koksijde, bibliotheek, KLOPGEESTENTOCHT

VAN POMPOENEN

-

ADULTS ONLY

(Ont)spannende wandeling (ca. 3 km).van de bib naar het
Duinenhuis, en terug langs het strand, om de demonen uit je
hoofd te verdrijven. Een betoverende thee behoedt je voor al
te kwade geesten. Op bijzondere plekken in de kleine straatjes
van Koksijde vertelt gids Renata Bruggeman spannende,
mysterieuze, maar soms pikante anekdotes en volksvertellingen.
Op het einde een liefdesdrank! Prijs 5 euro (max. 50
deelnemers), inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.
* 19 u., Strandlaan t.h.v. Tennislaan vertrek HALLOWEENstoet
met muziekgroepen, versierde wagens en veel straatanimatie.
* 20 u., Sint-Idesbald, strand, Heksenverbranding
* 20.30 u., Sint-Idesbald, strand, HALLOWEENVUURWERK
VRIJDAG 3 NOVEMBER
* 13-17 u., Koksijde, strand en Duinenhuis, KINDERACTIVITEIT ZEEWIERWORKSHOP voor kinderen van
8 tot 12 j., begeleid door Marjan Janssens en Lut Van Malderen. Start aan het Elisabethplein. Zin om te
speuren naar zeewieren op het strand? Ooit al zeewier goed bekeken? Waar zit de spin in dat web? Ooit al
zeewier-knutselwerkjes gemaakt in het crea-atelier? Of zeewier-cake gegeten? Vreemd en groen maar o zo
lekker! Schrijf snel in voor dit drie-in-één arrangement, overgoten met een snuifje Halloween. Prijs 8 euro
(max. 15 deelnemers), inschrijven vóór 30 okt. via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
ZATERDAG 4 NOVEMBER
* 19-21 u., Koksijde, bibliotheek, BIB LATE NIGHT MET KRIS KOWLIER
(gratis). Kom griezelen in de bib. Trek je mooiste griezelkostuum aan, zoek
met je zaklamp in de pikdonkere bib je favoriete griezelverhaal. Met bibberauteur Kris Kowlier maak je je eigen griezelverhaal. Inschrijven in de bib of
via jeugdbibliotheek@koksijde.be. Voor de ouders is er bijzondere opvang
voorzien…

Agenda OKTOBER
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 8
- Duinenhuis, bl. 22
- Jeugddienst, bl. 24
- Sportdienst, bl. 26-27
- Halloween, bl. 36

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

Opname in agenda november
Activiteiten van verenigingen voor de editie
november op uiterlijk maandag 2 okt. bezorgen
aan anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline
wordt strikt toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureeleducatieve aard met openbaar karakter worden
opgenomen, o.m. voordrachten, causerieën,
debatten, reportages, film, optredens, enz.)

Maandag 2 oktober
* 14-16.30 u., Koksijde-Bad, Sociaal Huis, zaal De Brug
Opening (15 u.) met receptie, van mantelzorgcafé De
Luisterschelp, waar mantelzorgers samenkomen om ervaringen uit
te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen
(zie Tij-dingen sept., bl. 19). Elke eerste maandag, volgende op
6 nov. en 4 dec. Info katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 19.

Dinsdag 3 oktober
* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19
* 19.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Lezing/debat De Westhoek: een leefbare omgeving met Jan Leye
en Stefaan Demoen over o.a. zelfdoding in de regio, org. werkgroep
Geestelijke Gezondheid

Woensdag 4 oktober
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan, US 2016,137 min.),
meesterlijk melodrama, uitermate aangrijpende karakterstudie met
een grandioze Casey Affleck, toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 6 oktober
* 14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontmoetingsnamiddag voor senioren met presentatie van de
Goede manierenshow door journaliste en etiquetteconsultant
Brigitte Balfoort, toegang 3 euro (koffie en gebak incl.), inschrijven
bij Katrien Debruyne, 058 53 43 19. Org. project Samen Zorgen van
het Sociaal Huis

Woensdag 27 september

* 17 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Opening 36ste Boekenbeurs van de vrije basisschool Odk, zie bl. 10

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film The Salesman (IR-FR 2016,125 min.), Indringend verhaal
over een Iraans koppel in Teheran dat ongewild bij louche zaken
betrokken raakt, toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing Erfrecht door Rosaline Mouton, toegang 10 euro, leden
gratis, org. info Vermeylenfonds, depicker.maurits@skynet.be,
0477 29 38 37

Donderdag 28 september

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Jan Swerts – Schaduwland, zie bl. 35

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be, zie bl. 20

Zaterdag 7 oktober

Vrijdag 29 september

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Vitamientjeswandeling, info www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Erhan Demirci – KOMT GOED!, de eerste avondvoorstelling
van deze Limburgs/Brusselse Turk, toegang: 14/11 euro,
info www.casinokosijde.be

Zaterdag 30 september
* 14-18 u., Koksijde-Dorp, Molenstraat (Silicowijk)
Camping Cultuur: speelse creatieve mengeling van circus,
theater en muziek voor heel het gezin, zie bl. 33
* 14-19 u., Koksijde-Dorp, oc Noordduinen (Helvetiastraat 47)
Opendeur bij Kledingbank Camino t.g.v. het 20-jarig bestaan

Zondag 1 oktober
* 10-17 u., Koksijde-Dorp, oc Noordduinen (Helvetiastraat 47)
Opendeur bij Kledingbank Camino t.g.v. het 20-jarig bestaan
* 11 u., Kunstencentrum Ten Bogaerde
Klassiek Walter Vilain & Ensemble Pictura Canta, jaarlijkse
voorstelling van kunstenaar-componist Walter Vilain met muzikanten
van Pictura Canta, toegang 12 euro, <26 j. 6 euro,
info www.casinokoksijde.be
* 14-18 u., Koksijde-Bad, Marktplein
Camping Cultuur: speelse creatieve mengeling van circus,
theater en muziek voor heel het gezin, zie bl. 33

* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide musea gratis toegankelijk
* 10-18 u., Oostduinkerke, Witte Burg
36ste Boekenbeurs vrije basisschool Odk, zie bl. 10
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muziektheater Ultima Thule & Zefiro Torna – zie bl. 35
* 20.30 u., Oostdk., Het Bedrijf (Leopold-II-ln 9a)
Theater Edmond & Samba door Hans Van Cauwenberghe &
Gueladii Ba, info & reserv. voicemail 0494 60 41 36

Zondag 8 oktober
* 10-18 u., Oostduinkerke, Witte Burg
36ste Boekenbeurs vrije basisschool Odk, zie bl. 10
* 8.30 u., Koksijde-Bad, horloge rechts
Demo garnaalkruien te voet + initiatie door De Gernoarkruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 11.30 en 14 u., galerie Art Space (Grardplein 7, Sint-Idesbald),
gratis pianorecital door Jennifer De Hooghe (17), beperkt aantal
pl., reserv. op art-space@proximus.be
* 14 u., Oostdk., Noordzeedreef, infobord
Geleide wandeling Fauna en flora in de herfst in het
Hannecartbos

Dinsdag 10 oktober

Donderdag 19 oktober

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Medische infonamiddag over griep, zie bl. 19

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Wereldmuziek Solo & Indré albumvoorstelling, Een mix van muziek
uit Senegal en Litouwen, spannend wereldmuziekduo uit de laatste
jaren, toegang 12 euro, <26 j. 10 euro info www.casinokoksijde.be

* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19
* 18.30 u., Oostduinkerke, Navigo-museum
Bijeenkomst voor alle strandvissers ter bespreking van de nieuwe
inhoud van de zaal Strandvisserij in het museum, zie bl. 14

Woensdag 11 oktober
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Een echte Vermeer (Rudolf van den Berg, Ne-Be 2016,105
min.). De getalenteerde schilder Han van Meegeren wordt door
de kunstwereld weggezet. Hij zal bewijzen dat hij een even grote
kunstenaar is als de 17de-eeuwse Johannes Vermeer.
Toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 20 oktober
* 14-16 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 18
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Urbanus – TRECTO PNIX, de godfather van de Vlaamse
comedy met een gloednieuwe show, laatste tickets,
toegang 30 euro, <26 j. 28 euro, info www.casinokoksijde.be
* 14de editie Buren bij Kunstenaars
Kunstenaars gunnen je een kijkje in hun atelier en geven uitleg
over hun werk, zie bl. 11

Vrijdag 13 oktober

Zaterdag 21 oktober

* 14-16 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandlaan 239)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 18

* 14de editie Buren bij Kunstenaars, zie bl. 11

* 19 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Senegalees eetfestijn Djiri Kassoumaye ten voordele van
medische uitrusting, zie bl. 17
* 21 u., Oostdk., Het Bedrijf (Leopold-II-ln 9a)
Café Foyer met gratis optreden van Shakin’ Strings ft. Sticky
Lee Slim, open om 9.30 u.

* 10.30-18 u., c.c. CasinoKoksijde
9de Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie bl. 34
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Urbanus – TRECTO PNIX, zie hierboven vrijdag 20 oktober

Zondag 22 oktober

Zaterdag 14 oktober

* 10-16 u., Koksijde-Dorp, domein Liefoord
Vlaamse Duinencross (WB), zie bl. 27

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Op spinnensafari, info www.iwva.be/bezoekers

* 14de editie Buren bij Kunstenaars, zie bl. 11

* 8.30 u., Koksijde-Bad, strand Ster der Zee
Demo garnaalkruien te voet door De Gernoarkruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 17.45 u., c.c. CasinoKoksijde
Vertrek naar Theater Le Bateau (Duinkerke) voor dansvoorstelling
José Montalvo/Théatre National de Chaillot

* 10.30-17 u., c.c. CasinoKoksijde
9de Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie bl. 34

Dinsdag 24 oktober

Zondag 15 oktober

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Causerie Turkije tussen weifelend Europa en woelig MiddenOosten door prof. Dirk Rochtus (intern. pol., KU Leuven). Wordt
Turkije ooit lid van de EU? Of richt het zich op de islamitische
wereld? Toegang 9/12/15 euro, info prosseel@telenet.be

* 14 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein
Geleide wandeling Zeewieren

* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19

Dinsdag 17 oktober

Woensdag 25 oktober

* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Willem Elsschotzaal in de bibliotheek
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 18

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Matinee-concert Frank Cools – Oud Goud volume 2, oude
Nederlandstalige liedjes zoals je ze nog nooit hoorde, met een
koffie en taart, toegang 12 euro, info: www.casinokoksijde.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Nocturnal Animals (Tom Ford, US 2016,116 min.).
Onheilspellende thriller over de dunne scheidslijnen tussen liefde
en wreedheid, wraak en verlossing. Toegang 6 euro,
www.casinokoksijde.be

Woensdag 18 oktober

Vrijdag 27 oktober

* 14u30., Sint-Idesbald; Kerkepannezaal
Causerie
Toegang 5 euro (1 consumptie inbegrepen) www.vlas.koksijde.be
T 058 51 62 23

* 18 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Halloweenmountainbiketoertocht, zie bl. 26

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Paterson (Jim Jarmusch, US 2016,115 min.). Poëtische fabel
over de schoonheid van het onopvallende bestaan. Liefdevolle en
geestige observaties die geen moment vervelen. Toegang 6 euro,
www.casinokoksijde.be

* 12-17 u., Oostduinkerke, Navigo-museum
Dag van de Paardenvissers, zie bl. 32

Zaterdag 28 oktober

* 14 u., Oostduinkerke, Mariapark (Loze Vissertjespad)
Geleide wandeling Herfstkleuren in de Schipgatduinen, 2 euro pp
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater Adela en Helena met Chris Lomme, Katelijne Verbeke en
Simone Milsdochter, een verhaal over drie vrouwen op de dool
tijdens de oorlog, toegang 18/15 euro, info www.casinokosijde.be

* 20.30 u., Oostdk., Het Bedrijf (Leopold-II-ln 9a)
Concert Billy Leyers, info & reserv. voicemail 0494 60 41 36

TENTOONSTELLINGEN

* 20 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Rotary-Herfstconcert met het Ensemble Exquis, zie bl. 29

* Figura, beelden en tekeningen van George Grard
Tot 1 oktober in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be,
www.dmlgallery.be

Dinsdag 31 oktober
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Water-Lopen, met bezoek aan het IWVAinfiltratiepand en pompstation, info www.iwva.be/bezoekers

* Schilderijen van Henri Sarla
Tot eind oktober in Yes Art Gallery (Strandlaan 239c)
in Sint-Idesbald, op za en zo van 11 tot 12.30 u. & van 14 tot 18 u.,
info kathy@yesartgallery.com, 0498 11 58 69

* 14.30 u., c.c. CasinoKoksijde
Tekenfilm Huisdiergeheimen (90’), voor kinderen vanaf 3de
kleuterklas, zie bl. 24

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven
Tot 7 januari in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke,
openingsuren & ticketprijzen op www.navigomuseum.be

* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19
* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Geleid bezoek (F)

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Tot 7 januari in het Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan, info
www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be

Woensdag 1 november
* 17 u., Oostduinkerke, begraafplaats (Geryllaan)
Het project Reveil waakt met muziek en poëzie over het
voortleven van de verhalen van de doden. Breng een lichtje mee
om sfeer te creëren.

* Beeldhouwkunst (hout, steen, abstracte structuren) van
Danny Morlion
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Lion (Garth Davis, AU-US-GB 2016,118 min.). Ontroerende film
over adoptie en de complexe gevoelens die daarmee gepaard
gaan. Waargebeurd verhaal dat niemand onberoerd laat.
Toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

* Werk van Fred Bervoets, Koen Van den Broek, Jonathan
Meese, Damien Hirst, Daniel Richter, Andreas Golder, Joel
Morrison, Koen Van Mechelen e.a.
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald),
elke dag van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be
Concert in de galerie, zie bl. 9

Donderdag 2 november
* 11 u., Sint-Idesbald, kerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden

* Schilderijen van Chris Poidevin en houtsculpturen van Guy Muls
Van 19 oktober tot 12 november in de Keunekapel
(H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald),
open 14-18 u. van dinsdag tot zondag

Zaterdag 4 november
* 9-13 u., zaal Witte Burg, Oostduinkerke
Derde tweedehandsbeurs voor radiocommunicatie-materiaal,
zie bl. 10

* Vloed (samengesteld door curator Els Wuyts)
Van 28 oktober tot 7 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde,
openingsuren op www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde,
zie bl. 15

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren

* Duo’s en trio’s aan zee (schilderkunst van Frie Hardeman)
Van 28 oktober tot 5 november in galerie Welnis (Astridplein
in Oostduinkerke), open 10-12 & 13.30-16 u., gesloten op
zondagvoormiddag

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt
zich in het cultuurcentrum zelf. Tickets dienen daar aan
de onthaalbalie geregeld.
Open: van maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 u.
Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van 10 tot 12.30
u. Uiteraard is de balie ook altijd open één uur vóór
aanvang van een voorstelling.

* Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In Art Gallery Florizoone-Van Nuffel (Dorpstr. 36 Oostduinkerke),
058 51 33 66 en 0475 52 98 60

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme
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tenduinen@koksijde.be
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