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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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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.

11

In memoriam Maurice
Denecker
Onze gemeente nam op 23
september in de Sint-Niklaaskerk
afscheid van ereburgerpaardenvisser Maurice Denecker
die een week eerder op bijna
76-jarige leeftijd overleed. Ook als
de goedlachse waard van het
Estaminet in de Peerdevisscher
blijft Maurice in de herinnering. Een
portret.

11
Fietsclub Sport je gezond
In de reeks Verenigingen in de kijker
werpen we van de maand een blik
op de Fietsclub Sport je Gezond.
Voorzitter Dany Asseman voert
een edel motto in het vaandel:
“Senioren die bewegen en die
nieuwe contacten leggen..!”
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Renovatie Zeedijk
In de tweede week van oktober
begonnen de grootscheepse
werken voor de renovatie van
de Zeedijk tussen Koksijde en
Sint-Idesbald. De wandeldijk
wordt volledig vernieuwd tussen
het Grardplein en Ster der Zee.
Er komen geen ondergrondse
garages.
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BK Cyclocross Tickets
Op 13 en 14 januari blazen ‘s
lands veldritminnende legioenen
verzameling in Koksijde voor het
BK Cyclocross 2018. Inwoners en
K-pashouders kunnen dit sportieve
topgebeuren meemaken aan de
super-kortingprijs van 10 euro in
plaats van 30 euro of meer…
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Snippers uit de raad van 25 september
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

Fracties - De voorzitter gaf kennis van een brief van de raadsleden Ivan Vancayseele VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
en Rosaline Mouton waarin ze meedelen dat ze geen deel meer uitmaken van de
HERBEKIJK DE VORIGE
fractie Impuls!, en ze voortaan als onafhankelijke raadsleden zullen zetelen. Daaruit
ZITTINGEN OP
volgt ook dat de fractie Impuls! voortaan nog twee raadsleden telt: Elwin Van Herck en
DEZELFDE
SITE!
Jean-Marie Dewulf.
Renovatie feestzaal Witte Burg - De raad keurde eenparig de aangepaste raming
van 112.142 euro voor het lot elektriciteit goed. De loten ruwbouw, interieur en dakwerken
werden door het college van burgemeester en schepenen al toegewezen op 11 september. Al
bij al is de totale aanbestedingsprijs (625.967 euro) lager dan de totale raming (667.024 euro). De werken
zullen starten in de krokusvakantie 2018 en moeten in september ’18 afgerond zijn.
GAS gaat digitaal – De gemeente schrijft een opdracht uit voor maximale automatisering van de
werkprocessen inzake vaststelling, opvolging en archivering van de GAS-processen type 1 tot 4. Het betreft
dus de zogeheten GAS-boetes of de gemeentelijke administratieve sancties (ca. 2.500 per jaar). Raming
157.300 euro (voor vier jaar). Algemeen akkoord.
Kerkfabrieken – De raad nam kennis van de budgetten van de kerkfabriek 2018. Alle gemeentelijke
toelagen passen in het meerjarenplan 2014-2019. Deze toelagen zijn: 254.196 euro voor O.L.V.-ter-Duinen,
62.685 euro voor Sint-Niklaas (waarvan 61.807 euro voor de gemeente Koksijde en 877 euro voor de stad
Nieuwpoort), 96.000 euro voor Sint-Willibrordus, 70.767 euro voor Sint-Idesbaldus en 63.436 euro voor SintPieter.
Beeldhouwwerk – De gemeente koopt het bronzen
beeldhouwwerk Kwantum Femini (2012-2014) van
beeldhouwer Brecht Ledene uit Veurne. Het zal in de
kunstentuin van de Keunekapel (Christiaenlaan in SintIdesbald) geplaatst worden. Het werk is 110 cm lang, 60 cm
breed en weegt 75 kg. De jonge kunstenaar Brecht Ledene
(35) maakt eigen werk in brons, hij vertrekt telkens van een
levend model (vrouwelijk naakt). Vorige zomer stelde hij
tentoon in galerie Welnis in Oostduinkerke. Prijs 10.000 euro.
Raadsleden Van Herck en Dewulf van de fractie Impuls!
stemden tegen.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al dan niet lange tijd bent u een trouwe lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat weldra aan zijn 23ste jaargang toe is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement
voor 2018 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd:
amper 10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan
krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat
u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

De burgemeester aan het woord
Op woensdag 22 november prijkt Cecilia prominent op de heiligenkalender. Cecilia kwam uit een voorname
Romeinse familie. Ze moest tegen haar zin jong huwen, maar vond troost in de muziek. Toch slaagde ze erin
haar maagdelijkheid te bewaren, wat haar echtgenoot Valerianus respecteerde, reden waarom ze ca. 230
n.Chr. beiden de marteldood stierven. Muziek verzacht de zeden… Sindsdien is ze in heel Europa wijd en zijd
patrones van vrolijke musici, zangers en instrumentenbouwers…

T-d: “Burgemeester, om even bij de
muziek te blijven, de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke heeft nu
een echt paard als mascotte?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Inderdaad. Nikki is
nu de beschermengel van de
harmonie. Hij woont bij zijn baas
Gunther Vanbleu op de mooie
hofstede aan de Ammanswalle.
Nikki heeft geen diploma van het
conservatorium maar hij houdt
erg veel van muziek. Dat staat in
dit nummer te lezen. Een en ander
toont aan dat de garnaalvisserij
te paard ook verankerd is in het
verenigingsleven, dat de band met
het dorp en de maatschappij erg
groot is. Ook met de gemeente
trouwens want Gunther is bij ons in
dienst als schrijnwerker en zijn vrouwtje Lindsy Bedert
als schoonmaakster in het zwembad. Wij kunnen die
ludieke verwevenheid enkel toejuichen.” (Zie bl. 12)
T-d: “Blijven we nog even bij het volksleven. SintMaarten en Sinterklaas kloppen weer aan de deur…”
Burgemeester: “Als erfgoedgemeente doen we ook
ons best voor de instandhouding van traditionele
feesten zoals Sint-Maarten en Sinterklaas. De
Sint-Maartenstoet op 10 november is een echt
verankerd feest! Zoveel ouders hebben het als kind
meegemaakt, later hun kinderen en nu is het al de
beurt aan de kleinkinderen. Die prachtige magie van
beide kinderheiligen… Het is een heel mooi gebruik
om te bewaren in onze tijd van artificiële spelletjes.
Eind oktober-begin november baadt ook SintIdesbald in een magische sfeer ter gelegenheid van
Halloween. Toch is er een groot verschil: Halloween
is eigenlijk import uit Amerika, overgewaaid via het
internet, terwijl Sint-Maarten en Sinterklaas echt
authentiek van ons zijn, streekgebonden. Bovendien
hebben we geluk: in onze gemeente worden zowel
Sint-Maarten als Sinterklaas gevierd, dat is niet overal
zo.” (Zie bl. 39)
T-d: “Inmiddels is de lange rij bouwvallen aan de
Dorpstraat 15 en 17, in Oostduinkerke, richting
Nieuwpoort, gesloopt…”
Burgemeester: “Ja, dat gebeurde aan een snel
tempo in de voorbije maand oktober. De constructies
van Lidl Belgium en van Michel Vandenbussche
die de gemeente in oktober 2015 kocht, zijn thans
voltooid verleden tijd en enkel nog op foto’s te zien. De
recente afbraak is een heel belangrijke stap voor de

Burgemeester Marc Vanden Bussche bij de werf aan
de Dorpsstraat in Oostduinkerke waar de bouwvallen in
de loop van oktober gesloopt werden. Daar wordt in de
komende jaren een masterplan gerealiseerd.

realisatie van een masterplan voor deze belangrijke
toegang tot Oostduinkerke-Dorp. Dat plan voorziet
in de creatie van een laaneffect met bebouwing
naar achter, ruime voet- en fietspaden, groen- en
rustpartijen, enz. Het is een langetermijnproject dat in
de komende jaren stukje bij beetje zal ontstaan. De
mensen zijn terecht nieuwsgierig naar wat er komt.
Daarvoor organiseren we weldra een infoavond.
Ik kan alvast meedelen dat heel het terrein na de
sloping zal gereinigd worden van alle puin, en dat er
ten voorlopige titel gras zal ingezaaid worden op een
verse laag aarde.”
T-d: “Laten we in novembersfeer blijven. Op 11
november worden ook alle gesneuvelden van beide
wereldoorlogen herdacht. Hoe vordert uw boek over
WO II?”
Burgemeester: “Ik moet toegeven dat het in het
begin niet zo gemakkelijk was om de draad weer
op te nemen. Maar na een inlooptijd stel ik vast dat
het project goed vooruit gaat. Ik heb al een paar
honderd bladzijden klaar. Verhalen over Koksijde in
WO II zijn nog altijd heel welkom, mensen kunnen
zich daarvoor tot de archiefdienst wenden. Als auteur
probeer ik daar een totaalbeeld uit te distilleren. De
algemene teneur in het boek zal wel anders zijn dan
in mijn werk over ’14-’18. Toen was onze regio niet
bezet, in ’40-’45 wel, dat maakt een heel verschil.
Opvallend is dat er bij rechtstreekse getuigen nog
steeds een groot taboe bestaat om over bepaalde
toestanden vrijuit te durven spreken. Maar we doen
rustig voort.”

BE-Alert verwittigt je bij noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente,
willen we je graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een
nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister
van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken
inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren
sluiten bij een brand).
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om je te waarschuwen. Je
kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken
bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft
voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via
verschillende kanalen tegelijk op de hoogte te stellen.
Registreer je
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen.
Een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse
Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst.
Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je
kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers
registreren. Je woont in Koksijde en werkt in Gent? Registreer beide
adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht uitgestuurd worden op basis van locatie. Iedereen die
fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd
worden als je een dagje in de Ardennen bent, of een uitstap maakt. Inschrijven is gratis. Dat is heel
eenvoudig via www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf vandaag nog in!

Vind je handelslocatie met bizLocator
Zoek je bedrijfsvastgoed? Je vindt het via bizLocator (http://www.koksijde.be/bizlocator ), gratis
7d/7, 24u/24. Via de zoekmodule kan je gericht zoeken naar een pand of bedrijfsgrond. Wens je de
detailinformatie over een bepaald zoekertje en contact nemen met de betrokken vastgoedmakelaar, dan
wordt er gevraagd om (gratis) te registreren.
bizLocator is een online platform voor bedrijfsvastgoed en brengt
aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers op zoek naar een
geschikte plaats, met elkaar in contact. bizLocator is een tool van ORIS
nv & CIB Vlaanderen (Fed. van vastgoedmakelaars en -professionals)
en wordt ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.
bizLocator is gratis beschikbaar voor starters, ondernemers
en investeerders. Zowel makelaars, overheden als professionele aanbieders kunnen op bizLocator
bedrijfsvastgoed plaatsen (via http://bizmart.bizlocator.be/). De tool brengt een overzicht van leegstaande
winkelpanden en horecazaken, kantoren, industriële loodsen en bedrijfsgronden. Ook kleine kantoren of
magazijnen die geschikt zijn voor starters en kleine ondernemingen, worden in bizLocator opgenomen.

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

Biedenkopf/Oostduinkerke onthullen
gerenoveerde straatnaamdriehoek
Een delegatie van onze gemeente was op zaterdag 9 september te gast in de Duitse jumelagegemeente
Biedenkopf (Hessen) om er een bijzondere plechtigheid extra glans te geven: de onthulling van een
gerenoveerde typisch Oostduinkerkse straatnaamdriehoek, inbegrepen een reliëf van de paardenvissers
en de naam Oostduinkerker Strasse.
Voor een goed begrip: de betrokken straatnaamdriehoek
werd eigenlijk al 20 jaar geleden geplaatst in een nieuwe
verkaveling niet ver van het slot, ter gelegenheid van de
viering van 30 jaar verbroedering in 1996. Dat gebeurde
toen door toenmalig burgemeester Karl-Heinz Bolldorf
en senator-eerste schepen Jan Loones, met nogal wat
weerklank in de kranten van deelstaat Hessen.
Opgefriste straatnaamzuil
Thans, 50 jaar na de start van de verbroedering en 20 jaar
na de plaatsing van de straatnaamdriehoek, achtte de
huidige burgemeester en jumelagevriend Joachim Thiemig
de tijd rijp om de intussen druk bewoonde Oostduinkerker
Strasse volop te laten schitteren met een opgefriste mooi
omkaderde straatnaamzuil. Op zijn vraag en ook van ons
eigen bestuur maakten smid Peter Dalle en decorateur
Els Desaever van de Werf nieuwe paardenvissersreliëfs.
Van links naar rechts Rainer Höhn, ereschepen Jan
Op zaterdag 9 september vond dan de heuglijke dag
Loones, Edward Samyn, gemeentesecretaris em.
plaats: de onthulling van de gerestaureerde typische
Erhard Schmidt, burgemeester Joachim Thiemig en
straatnaamsokkel Oostduinkerker Strasse met de beeltenis
Dirk Verhaeghe
van de garnaalvissers te paard. Van Oostduinkerkse zijde
woonden ereparlementslid en ereschepen Jan Loones en comitéleden Edward Samyn en Dirk Verhaeghe
het aangenaam protocol bij. De onthulling gebeurde overigens in het kader van de voorbereiding van de
legendarische Grenzgang in 2019.
Jan Loones: “Blijft nu nog de Biedenkopflaan in Oostduinkerke-Bad herop te frissen, met een passende
ereplaats voor de daar geplaatste Grenzstein. Met de Grenzgang-spreuk roepen wij het uit: der Stein, die
Freundschaft, in Ewigkeit..!"

Gratis actuasessie voor ondernemers:

Hoe kan Facebook uw bedrijf liken of kraken?
Voor zelfstandigen organiseert Unizo in samenwerking met de cel Lokale Economie van onze
gemeente en andere partners op woensdag 6 december om 19.30 u. in de Delvauxzaal van
het gemeentehuis de gratis actuasessie Hoe kan Facebook uw bedrijf liken of kraken?
Eén op twee Belgen beschikt over een persoonlijk Facebookprofiel, 4,3 miljoen landgenoten
bezoeken de site elke dag. Vandaag wordt het eerste en laatste beeld van uw bedrijf of merk
vaak online gevormd. Een bedrijfspagina op Facebook is dé ideale manier om zelf mee vorm te geven
aan het verhaal rond uw bedrijf en duidelijk te maken waar u voor staat. Maar hoe begint u hieraan?
Deze sessie, gegeven door marketing consultant Daphné Gaudens van de Indie Group, biedt een
stoomcursus met tal van praktische tips om een sterke Facebookpagina op te zetten. Netwerkreceptie
na de uiteenzetting. Gratis inschrijven (enkel voor ondernemers/zelfstandigen) via wim.lannoo@unizo.be.
Annuleren kan tot twee werkdagen voor de activiteit.

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

EN-VIE:
genezen van een eetstoornis
Op donderdag 9 november ontvangt de bib van 19.30 u. tot 22 u. psychotherapeute Nathalie Janssens de Bisthoven. In haar nieuwe boek EN-VIE neemt
ze je mee in de duisternis van de eetstoornis en op de weg terug naar het licht
en de genezing. Ze argumenteert daarbij dat genezen niet enkel op lichamelijk
en mentaal vlak gebeurt, maar ook en vooral op spiritueel vlak (het zielsniveau).
Wat helpt echt? Wat kan je doen of zeggen, en wat zeg of doe je beter niet? Ze
schetst ook de maatschappelijke context rond eetstoornissen: waarom worstelen
zoveel voornamelijk vrouwen en meisjes ermee? Mogelijkheid om vragen te stellen.
Inschrijven in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. Toegang 3 euro.

Afdeling Beeld & Geluid sluit wegens schilderwerken
Dit najaar krijgt de afdeling Beeld & Geluid een nieuw likje verf. De afdeling zal daarom gesloten zijn van
maandag 13 tot en met zaterdag 18 november. Toch kan je films of cd’s lenen, want een deel van de
collectie (alle recente en populaire dvd’s en cd’s) verhuist tijdelijk naar de boekafdeling. Ook zijn er in de
boekafdeling verschillende pc’s met internetverbinding beschikbaar. Of gebruik één van de vele tablets in
de bib. Op maandag 20 november gaan de deuren van de afdeling Beeld & Geluid weer open.

Literair aperitief met Ann De Craemer
Schrijfster Ann De Craemer is op zondag 26 november om 10.30 u. in de bib te
gast. Ze vertelt over haar leven als auteur en haar inspiratiebronnen. Na de lezing is
er receptie met een een glaasje en een hapje.
Ann De Craemer (Tielt, 1981) debuteerde in 2010 met Duizend-en-één dromen, een
reis langs de Trans-Iraanse Spoorlijn (2010), een non-fictieboek dat genomineerd
werd voor de VPRO Bob den Uyl Prijs voor het beste literaire reisboek. In 2011
verscheen haar eerste roman, Vurige tong, waarmee ze de Bronzen Uil Publieksprijs
won. In 2012 volgde het fel gesmaakte De seingever. Haar laatste roman is het
uitmuntende Kwikzilver. De Craemer schrijft columns voor De Morgen en HP/De Tijd.
Inschrijven (2 euro) in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be.

Cyclo Quest
Het BK Cyclocross in Koksijde in januari nadert met rasse
schreden. Gewapend met een tablet of smartphone kunnen
kinderen van 9 tot 12 jaar in de bib op Cyclo Quest, een
digitale ontdekkingstocht. Als ze alle opdrachten goed
oplossen worden ze misschien wel dé cyclocrosskampioen van de
bib. Op 16 december is er om 10.30 u. prijsuitreiking.

Grafiekworkshop
Druk in de bib
Op woensdag 8 november presenteert de
bib van 14 tot 16 u. een grafiekworkshop voor
kinderen uit het 4de, 5de of 6de leerjaar. Er wordt
een druktechniek aangeleerd rond een thema
uit het werk van kunstschilder Paul Delvaux.
De kunstwerkjes worden daarna in de bib
tentoongesteld. De workshop is gratis, maar
inschrijven is nodig via westhoekacademie@
koksijde.be of in de bib.

Voorleesweek
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de
fantasie van de kinderen. Het opent nieuwe
werelden. Niet alleen bij jonge kinderen, maar
ook bij kinderen die zelf al lezen. Dit jaar staan de
voorleespapa's in de kijker. Ook zij zijn van groot
belang voor de leesopvoeding van kinderen. Ook
de bib doet mee want voorleespapa Jan leest op
woensdag 22 november om 15 u. de grappigste
en mooiste verhalen voor.
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Twaalf nieuwe K-ambassadeurs
Ons gemeentebestuur heeft op zaterdag 14 oktober in de Kokpit van het gemeentehuis de diploma’s
uitgereikt aan twaalf nieuwe K-ambassadeurs die voortaan de K-badge mogen voeren. Het gaat om
Westkustminnaars die al eerder natuurgids waren maar die thans ook de opleiding K-ambassadeur
volgden.

De gelukkigen zijn: Thomas De Visscher (Nieuwpoort), Dirk Kesteloot (Veurne), Lut Vanholme (Veurne),
Christine Goessens (Halle), Michel De Vleeschouwer (De Panne), Nicole Hamers (De Panne), Benny
Devriendt (Veurne), Kris Boydens (Lombardsijde), Erna De Baenst (Koksijde), Sabine Deschoolmeester
(Koksijde), Dominique Temmerman (Ertvelde) en Nathalie Haentjens (Koksijde).
De projectstudies die ze indienen waren van variërende aard en interessant. Zo o.m. Natuur en gft
(moestuinen) in de suikerfabrieksite Veurne, Doe-station ‘Wie ben ik’ op het strand, Wandeling en beheer
Pistelbos in Veurne, Biodiversiteit op Golf ter Hille in Koksijde, de Noordduinen in Koksijde, Veldgids voor jonge
verkenners in De Panne, Wandeling en doestation Schipgatduinen, binnenste buiten in Koksijde.
Wnd. burgemeester Stephanie Anseeuw en schepen Albert Serpieters van Leefmilieu en Duinenhuis
feliciteerden de nieuwe K-badgehouders uitgebreid voor hun volgehouden inspanningen om hun eigen
geliefde gemeente en streek tot in zijn diepste vezels te leren doorgronden. Ze spraken tegelijk de hoop uit
dat ze in de toekomst vele bezoekers met deze heilzame microbe zouden besmetten…

Zwarte Pieten-academie
Zijn je kinderen verzot op alles wat met Sinterklaas en Zwarte Piet te maken heeft? Kom dan op zaterdag
2 december om 14 u. naar de bib. Daar worden ze een echte Zwarte Piet! Ze leren pakjes dragen, over
daken lopen en nog veel meer. Wie goed zijn best doet krijgt een Zwarte Piet-diploma. Voor kinderen van
3 tot 8 jaar. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Cursussen in de bib
• Samsung-tablet – Leer de basis van het werken met een Samsung-tablet
op woensdag 29 nov. van 9.30 tot 16.30 u. Prijs 10 euro (broodjeslunch in).
• Workshop Etiketten en naamkaartjes – Met het programma MS Word, op
donderdag 7 en vrijdag 8 dec. van 13.30 u. tot 16 u. Prijs 10 euro.
• Workshop Fiets- en wandelwebsites - Maak kennis met enkele websites
waarmee je fiets- en wandelroutes kan uitstippelen, op zaterdag 9 dec. van
10 tot 12 u. Prijs 5 euro.
• Voor al deze cursussen - Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 7 nov. 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 op www.bibliotheek.koksijde.be.

Prijsuitreikingen VVV-zoektochten
De gemeentelijke VVV reikte de prijzen uit van zijn twee toeristische zoektochten van de voorbije zomer:
de 10de wandelzoektocht (24 maart > 15 aug.) en de zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde
(23 juni > 31 aug.).
* De wandelzoektocht was een recordeditie
met 753 inschrijvers, waarvan er 376 het
antwoordblad indienden. Winnaar werd Raoul
Vergauwen uit Koksijde (bon 60 euro en een
fles Peerdevisschersbier). De volgende vier: 2.
Sander D’Haemer (Gent); 3. Alain Vermeulen
(Zonnebeke); 4. Louis Geuens (Hoboken); 5. Ann
Verstraete (Oostduinkerke). Een ppt-presentatie
op http://visitkoksijde.be/zoektochten toont de
correcte antwoorden.
* De Zomerfietszoektocht De Gordel rond
Koksijde (35 km) lokte 393 deelnemers, waarvan
226 het antwoordblad indienden. Winnaar
werd Marc Cartreul uit Lokeren: een bon van
De winnaars van de VVV-zoektochten in gezelschap van de
500 euro bij Fietsen Jean. De volgende vier:
samenstellers en vertegenwoordigers van de VVV.
2. Alex Van Suyt (Maldegem); 3. Albert Roets
(Oostduinkerke); 4. Siska Buysschaert (Marke); 5. Jan Buysschaert (Gits).
* De volledige rangschikking van beide zoektochten ligt ter inzage in alle toerismekantoren van Koksijde.
Prijzen tot eind december af te halen bij de dienst Toerisme in Koksijde-Bad.

120 jaar Paul Delvaux in Wanze
Honderdtwintig jaar geleden (23 sept. 1897) zag kunstschilder Paul Delvaux het levenslicht in het
Waalse Antheit, sedert de fusie deel van Wanze (prov. Namen). De wereldbefaamde kunstschilder van
droombeelden uit de klassieke oudheid, van verlaten stations en naakte vrouwen sleet tientallen jaren van
zijn leven in Sint-Idesbald en Veurne, tot zijn overlijden op hoge leeftijd. Precies 20 jaar geleden startten onze
gemeente en Wanze een jumelage,
uiteraard omdat de figuur van Paul
Delvaux een gemeenschappelijke
band in het leven riep. Een
bijzondere tentoonstelling herdacht
in Wanze de 120ste verjaardag
van de kunstenaar. Op zaterdag
23 september werd de opening
van die expo bijgewoond door
een delegatie uit Koksijde, met
o.m. schepen Lander Van Hove,
gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe en gemeentesecretaris
Joeri Stekelorum.
V.l.n.r. eregedeputeerde Gaston Gérard, ereburgemeester Jean Bourgeois, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe,
schepen Lander Van Hove, burgemeester Claude Parmentier en gedeputeerde Paul-Emile Mottard.

Koksijdeverbeeldt.be(12)
Bij diverse inhuldigingen kort na WO II worden vaak reddingdemonstraties gehouden. Zo ook bij de inhuldiging van de nieuwe korpsvlag.
Hier is bij hotel Terlinck een toren met glijkoker gebouwd. De slachtoffers
van een geënsceneerde brand worden door brandweermannen in
de glijkoker geschoven. Onderaan staan brandweermannen met het
uiteinde van de koker in de hand klaar om de slachtoffers zacht maar
efficiënt op te vangen. 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

In memoriam: ereburger en
paardenvisser Maurice Denecker
Zaterdag 16 september overleed op bijna 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Veurne ereburger en gewezen
paardenvisser Maurice Denecker. De gemeente Koksijde maar vooral Oostduinkerke verliest met zijn
heengaan een kleurrijke volksfiguur die niet alleen paardenvisser en herbergier was maar ook gedreven
bezieler van vele initiatieven voor de gemeenschap.
Maurice Denecker (°Wulpen, 05.11.1941) groeide op
onder de vleugels van karig geschoolde volksmensen
die hard moesten werken om te overleven. Als kind
leerde hij in Wulpen al snel Jules, de Rosten Durang,
kennen die als het ware zijn tweede vader werd en
die hem inwijdde in de geheimen van de plantrekkerij
om den brode.
Sterk als een beer na een jeugd als natuurmens,
werd Maurice commando groene mutsen, wat hem
eind oktober 1960 in het woelige Ruanda Urundi
bracht. Daar beleefde hij in brousse en jungle
onvergetelijke en soms gevaarlijke avonturen. Weer
thuis startte hij een zwervend beroepsleven, vooral als
(internationaal) vrachtwagenbestuurder.
Kameelvissen
In 1976 vond Maurice een stabiele stek toen hij
uitbater werd van het Estaminet In de Peerdevisscher
op het domein van het Nationaal Visserijmuseum.
Hij werd toen ook paardenvisser. Al snel ontpopte hij
zich tot een goedlachse gastheer die zijn klanten gul
trakteerde op smakelijke verhalen uit zijn jeugd, zijn
commandotijd en zijn krachtpatserijen onderweg.
Eddy D’Hulster, voorzitter van de Oostduinkerkse
Paardenvissers, vertelt hoe Maurice op 1 april 1982
zijn strafste stoot uithaalde: “Hij zou vernieuwing
brengen in de paardenvisserij en vissen op een
kameel, dat beest was groter dan een paard en
hij zou veilig en droog zitten tussen die bulten. Zo
gezegd zo gedaan. Op 1 april reed hij als een sjeikpaardenvisser het strand op, maar aan de eerste kelle
wilde zijn kemel geen stap verder. Maurice
moest afdruipen maar toch was z’n stunt
geslaagd.”
Initiatieven
Ondernemend als hij was nam Maurice
Denecker ook verscheidene initiatieven
voor de gemeenschap. Zo was hij o.m.
stichter-voorzitter van de Carnavalorde
van de Garnaalkop en van de Reisclub
Globetrotters die verre oorden opzocht.
Van het estaminet was hij 27 jaar
noeste uitbater. Op 22 maart 2004 gaf
hij de sleutels van de zaak door aan
de huidige uitbaters Johan en Corinne
Casier-D’Hulster. Met zijn partner Ingrid
Devos ging Maurice dan wonen in een
appartement aan de Boudrystraat. Een
maand later, op 19 april 2004 verleende
de gemeente hem de titel van ereburger
van Koksijde voor zijn verdienste
als paardenvisser, zijn authentieke
vertelkracht en zijn uitstraling in het
algemeen. Die eer viel toen tegelijk zijn

“tweede vader” Jules
Durant te beurt.
Maurice was ook
dagboekschrijver. Alles
wat hij in zijn rusteloos
bestaan interessant
vond noteerde hij elke
dag tot in het detail.
Najaar 2010 bundelde
hij die verzameling als
Nekkerse dagboek.
Afscheid
Burgemeester: “Maurice
was een volksverteller,
Maurice Denecker,
heer en meester in
paardenvisser-ereburger.
zijn dorpscafé van het
museum. En vooral de alom geprezen paardenvisser
van Oostduinkerke.”
Eddy D’Hulster: “De paardenvissers noemden hem
graag Miesten of Nekkertje. Met Lize z’n paard was
hij één. M’n tweede wuuf, zei hij soms. Hij zorgde altijd
voor ambiance. Wij verliezen een goede vriend en
collega, een ambassadeur voor de paardenvisserij.
Een echte paardenvisser in hart en ziel.”
Maurice Denecker was vader van dochters Nadine
en Veronique uit zijn huwelijk met Georgette Callens,
en grootvader van vier kleinkinderen. Onder groot
medeleven van de bevolking vond de uitvaart plaats
op zaterdag 23 september.

De paardenvissers begeleidden het stoffelijk overschot van hun collega
Maurice Denecker op de paardenvisserskar naar de kerk.

Nikki mascotte van de harmonie
Sedert kort heeft de Koninklijke Harmonie Vrienden
van de Brandweer Oostduinkerke een mascotte…
Geen pluchen beestje of muzikantje, maar
een… levensecht en -groot paard! Het luistert
naar de naam Nikki en is de trouwe gezel van
paardenvisser Gunther Vanbleu. Een verhaal dat
klinkt als een sprookje.
Er was inderdaad eens een paard dat vier jaar
geleden met zijn baas Gunther voor het eerst
mee opstapte in de zaterdag-optocht van het
Garnaalfeest. Gunther was toen op zijn hoede, want
de harmonie van Oostduinkerke liep voorop en
paard Nikki zou wel eens onrustig kunnen worden
als de Harmonie de muziek zou starten. Maar niets
was minder waar, Nikki leek de deuntjes best te
Nikki is de nieuwe mascotte van de Koninklijke Harmonie
appreciëren. Gunther loste de teugels wat zodat
Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke. Zijn baas
Nikki dichter naar de harmonie kwam.
Gunther, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen
Een jaar geleden, 9 oktober 2016, gebeurde er
Dorine Geersens en muzikanten Ann en Geert vinden het
een bijzonder wonder tijdens de optocht voor
een leuke aanstelling.
Ziekenzorg. De harmonie speelde er tussen kerk en
dorp lustig op los, met Nikki en Gunther in hun kielzog. Halverwege kwam Nikki altijd maar dichter, tot hij
plots midden de muzikanten stond. Muzikant Joeri Delporte, van geen kleintje vervaard, kroop op het paard,
en bleef meeblazen op z’n schuiftrombone. Nikki liet dit allemaal gebeuren en genoot er gewoon van.
Getuige wat vrolijk gehinnik.
Lachend zeiden de musici: we hebben onze mascotte mee.
Een tijdje later kon Nikki in zee het net niet meer slepen. Daarom kreeg hij een nieuw jobje als
harmoniemascotte. En dus stapte hij met Gunther op zaterdag 9 september als volwaardige mascotte mee
in de stoet bij de opening van Oostduinkerke-kermis.
Tien jaar geleden was de harmonie een halve eeuw jong. Toen werd er een reus gemaakt: de
Gordienemuus. Nu bestaat de harmonie 60 jaar. Deze keer geen muus, maar een pèèrd..!

Dag van de Wetenschap in het Abdijmuseum

Resultaten onderzoek skelet-Idesbald
Hoe gooi je genetica, stambomen en familienamen in de strijd om het mysterie van Idesbald op te
lossen? Op zondag 26 november, Dag van de Wetenschap, maakt dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven) in
Koksijde voor het eerst de resultaten bekend van het onderzoek op het skelet van abt Idesbald.
Daaruit bleek dat het geraamte in het reliekschrijn in de kapel van O.L.V.-ter-Potterie in Brugge niet van
Idesbald is. Wie verzeilde er dan wel in het reliekschrijn? Historici van het Abdijmuseum Ten Duinen en
forensische genetici van de KU Leuven zochten het uit.
Meer dan honderd Vlamingen en Nederlanders werden
via hun familienaam en stamboom geselecteerd voor
een genetisch onderzoek. Misschien hebben die wel
een band met de mogelijke kandidaat die in de kist ligt.
Het resultaat van het onderzoek kan boeiende vragen
oplossen over de biologische verwantschap tussen
Vlaamse en Nederlandse families met eenzelfde of een
gelijkaardige familienaam. Heeft dit wat opgeleverd?
Dat is de kernvraag. Maarten Larmuseau helpt je ook op
weg om de oorsprong van je familienaam te achterhalen
en genealogische verwantschap te vinden, zowel via
archieven als via de nieuwste genetische toepassingen.
De gratis lezing (één uur) vindt plaats op zondag 26 nov.
om 10.30 u. in het Abdijmuseum Ten Duinen (ingang
uitzonderlijk via bezoekerscentrum, ronde glazen gebouw).
Inschrijven via 058 53 39 50 of abdijmuseum@koksijde.be.
Rechts dr. Maarten Larmuseau aan het werk tijdens
Bezoek ook gratis het museum (14 u.) op de Dag van de
het onderzoek op het skelet dat in het reliekschrijn
van Idesbald lag. (© KiK IRPA)
Wetenschap.

Kunstencentrum Ten Bogaerde

Tentoonstelling Vloed…
Van 28 oktober tot 7 januari loopt in het Kunstencentrum Ten Bogaerde de tentoonstelling Vloed.
Eind oktober spoelden er in KCtB acht kunstenaars aan. Dankzij deze enorme vloedgolf komen er 21
hedendaagse beeldende kunstwerken terecht in de prachtig gerenoveerde schuur. Het gaat om 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.
De deelnemende kunstenaars zijn
Marcel Berlanger, Marie Cloquet,
Stijn Cole, Tamara Dees, Koen De
Gezelle, Mandy den Elzen, Koen
van den Broek, Karen Vermeren en
Kunstenaarscollectief 019. Ze zijn
samengebracht door curator Els Wuyts.
Van 28 oktober tot 7 januari (gratis
toegang)
- 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

© courtesy: the artist and Galerie Rodolphe Janssen, Brussels

Randprogramma

* Artist Talk ten Bogaerde op zondag 19 november om 11 u. met curator Els Wuyts, kunstenaars Marie Cloquet,
Tamara Dees en Karen Vermeren & Niko Goffin
* Rondleidingen (N & F) op zaterdag (14 u.) tijdens vakanties: 4 nov., 23 en 30 dec., 6 jan.

Familieaanbod

Kunst is een belevenis voor het hele
gezin. Daarom zijn er op Vloed ook
activiteiten voor kinderen.
* Crea-hoek Vloed
Een bijzondere crea-hoek waar je zelf
kunstig aan het werk kan gaan! Lees
je liever meer over de zee? Kijk en lees
in de vele leuke zee-boeken die van
de bib voor enkele maanden naar het
kunstencentrum verhuisden.
* Zoekblaadje
Tijdens de opstelling van de tentoonstelling is een tinnen bootje verloren geraakt… Alle kinderen kunnen
meehelpen om het bootje terug te vinden! Vraag naar een zoekblaadje aan het onthaal.
* Crea-atelier Vloed
Ben je onder de indruk van al die mooie kunstwerken in het Kunstencentrum? Of kan je zelf nog beter?
Bewijs het tijdens deze leuke workshop: laat je creativiteit stromen en schep een eigen Vloed-kunstwerk.
Ter plaatse krijg je een zee van tips. Op zaterdag 6 januari 2018, om 14 u., 2 euro per deelnemer.
Alle info: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde

Surinaamse leerkrachten te gast
De stedenbandwerking met het district Marowijne (Suriname) organiseerde begin dit schooljaar een
onderwijsstage voor twee Surinaamse leerkrachten in Koksijde. Lilian Meyer en Zislien Madi, directeur en
leerkracht van de Sint-Antoniusschool te Galibi, verbleven twee weken in onze gemeente. Ze volgden er
lessen mee in de gemeentescholen en waren ook te gast in andere Koksijdse scholen.
Koksijde onderhoudt al bijna
tien jaar een stedenband met
het district Marowijne in Suriname. “In het verleden werkten we
al op diverse vlakken samen”,
verduidelijkt gemeentelijk beleidsmedewerker Internationale
Samenwerking Ina Van Thienen.
“Momenteel focussen we o.a.
op onderwijs. In november 2016
trokken voor het eerst Koksijdse
leerkrachten mee naar Suriname. De wil om samen te werken
tussen scholen hier en ginder
was groot, daarom kwamen
Surinaamse leerkrachten dit jaar
De voorstelling van het nieuwe doe-station in Duinenhuis. V.l.n.r. educatief
op tegenbezoek.”
medewerker Duinenhuis Geoffrey Ingouf, natuurgidsen Luc Vandamme en
Directeur Lilian Meyer was één
van hen: “Het was even wennen, Franky Byl, directeur Lilian Meyer, leerkracht Zislien Madi, beleidsmedewerker
Internationale Samenwerking Ina Van Thienen en de leerlingen van het 2e leerjaar
het weer, het eten, zo anders!
gemeenteschool Oostduinkerke.
Maar we merken ook veel gelijkenissen. In Galibi volgen de leerlingen bijna hetzelfde leerplan als hier. We schrokken wel van het aantal
kinderen. Onze school telt 80 kinderen. Hier zijn er wel 400 in één school! En zoveel mogelijkheden: de digitale borden, het vele didactisch materiaal, de extra ondersteuning… In Suriname moeten we het met veel
minder stellen."
In beide gemeentescholen maakten de leerlingen uitgebreid kennis met Suriname, zelfs met een optreden
en Surinaamse hapjes. De 2de leerjaren beleefden in het Duinenhuis de workshop plastic soep over plastic
vervuiling van de zeeën. De Westhoekacademie daagde onze kinderen uit een ‘klanklandschap’ met foto’s
uit Galibi te maken. Dit landschap wordt in een filmpje gegoten en met de school in Galibi uitgewisseld. Het
omgekeerde zal ook gebeuren in de Galibese school met foto’s van Koksijde.
Op 3 oktober begon in Suriname het nieuwe schooljaar. “Met een rugzak vol ervaringen uit Koksijde”, besluit
directeur Meyer.

Guatemala in de kijker
De open algemene vergadering van Kokos en Wulloks (gemeentelijke adviesraad Intern. Samenw.) vindt
plaats op donderdag 30 november om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde. Op het programma aandacht voor
Vivir en amor, de gezondheidsprojecten in de
noordwestelijke hooglanden van Guatemala,
waarvan gemeentegenote Eva Verstraete medeoprichtster was. Vivir en amor wordt door de
gemeente met een werkingssubsidie gesteund.
Leerkrachten en leerlingen van het Veurnse
college vertellen over hun inleefreis naar Guatemala (zomer 2017). Zij werkten er o.a. mee
aan de renovatie van de plaatstelijke ‘clinica’ in
San Miguel. Hiervoor werd vanuit de gemeente
steun gegeven. Er wordt ook een mooie film gespeeld, Gold fever. Het is een onderhoudende
documentaire die de ‘vergeten’ problematiek
van de goud- en zilverontginning in de bergen
van San Miguel uitlegt. De Marlin-mijn brengt
daar sedert 2004 via “open-pit mining” onherstelbare schade toe aan mens en natuur. De
Leerlingen van het college Veurne met de Koksijdse K-vlag in
film is Nederlands ondertiteld. Gratis toegang.
Guatemala (foto College Veurne).

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(9)

Tip 9: gun jezelf rust…
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 organisatie
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Deze keer tip 9: gun jezelf rust.
Gemiddeld wordt iedereen een 20-tal keer per dag
met een stressinjectie geconfronteerd. Dan is er in
je lichaam telkens een ophoping van spanning.
De redenen daarvan zijn heel divers: een moeilijke
relatie, een onzekere periode, een drukke baan enz.
Ook onze drukke maatschappij leidt tot spanning.
Weinig mensen maken of vinden nog tijd voor
zichzelf of vinden dat ze ‘geleefd’ worden.
1. Wacht niet tot het te laat is, maar luister goed
naar de signalen van je lichaam. De eerste
signalen van spanning kunnen zijn: nagelbijten,
moeilijk inslapen, minder of juist meer eetlust,
verminderde concentratie… Deze signalen kunnen
uitlopen tot hoofdpijn, maagpijn, huiduitslag,
fouten maken op je werk, een gespannen relatie,
hoofdpijn en zweten, … Op den duur krijg je stress
van stress. Wacht niet tot het zover komt, maar
ontspan op tijd!
2. Ontspannen kun je doen door je hoofd leeg te
maken en te proberen even niet meer te denken
aan je zorgen.
3. Bepaal voor jezelf wat “rust” voor je betekent. Dit is
voor iedereen anders. Enkele suggesties: een warm
bad nemen, languit in bed blijven liggen, een
uurtje voor de tv zitten, muziek beluisteren, een boek

lezen, dieren
verzorgen,
naar de
sauna gaan,
met de kinderen spelen,
creatief bezig zijn (tekenen,
schilderen, musiceren,
dagboek), sport.
4. Hoe moeilijk het soms ook
is: maak elke dag wat tijd
vrij voor jezelf. Elke ochtend,
middag en avond zou je 5
à 10 minuten tijd moeten
hebben om helemaal niets
te doen, alles los te laten en
te ontspannen.
5. Als je je uit jezelf niet kan
ontspannen, probeer dan
eens wat relaxatieoefeningen. Op www.fitinjehoofd.
be vind je onder de tip Gun jezelf rust alvast enkele
technieken.
Info: www.fitinjehoofd.be, www.koksijde.be/
infowijzer-regio-koksijde-veurne, www.koksijde.be/
welzijn-en-gezondheid.

De gespreksgroep
In december organiseert de Werkgroep Geestelijke Gezondheid (WGG) in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke
weer een gespreksgroep voor nabestaanden van suïcide. In totaal worden zes sessies gepland, gespreid
over enkele maanden tot in maart.
Er wordt evenwel eerst een kennismakingsgesprek gehouden, waarna de eigenlijke sessies dus in december
beginnen. Eenmaal de groep gestart is, kunnen er geen nieuwe deelnemers meer aansluiten.
Meedoen kan via 0468 20 22 25 of via mail naar nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be.

Prijsuitreiking wedstrijd
Wij, varkenland
Op dinsdag 19 september vond in c.c.
CasinoKoksijde de voorstelling Wij varkenland plaats.
De aanwezigen konden er deelnemen aan een
wedstrijd, waarvan de antwoorden de avond zelf aan
de infostandjes te vinden waren. Christophe Averein
uit Adinkerke kwam als winnaar uit de bus en kreeg
een overvolle mand fruit als geschenk.

Tai Chi- voor senioren
Tai Chi is een Chinese bewegings-activiteit in een ontspannen sfeer. De eenvoudige bewegingen zijn uitstekend
voor coördinatie, ademhaling, spierkracht en evenwicht. Elke beweging
voer je uit met gerichte aandacht. Tai
Chi geeft een gevoel van innerlijke
rust en verbetert de bloedcirculatie
en houding. De oefeningen zijn niet
leeftijdsgebonden. Ook fysieke beperkingen zijn geen probleem. Tai Chi kan
ook enkele belangrijke risicofactoren
van vallen vermijden. Enthousiaste
lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van
het Sociaal Huis.
- Maandag voor gevorderden groep
1 van 9.30 tot 10.30 u., Bolledroom,
sportpark Oostduinkerke
- Donderdag voor beginnelingen van
9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde.
- Donderdag gevorderden groep 2 van 10.30 tot 11.30 u. in de zaal voor vloersporten, Koksijde–Dorp.
Vooraf inschrijven is aanbevolen bij seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42. Deelname: 1,50 per sessie. Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn aanbevolen.
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.
Dvd
De lessen Tai Chi voor senioren zijn in Koksijde een begrip geworden. Voortaan kunnen de Tai Chibeoefenaars de lessen ook thuis doormaken dankzij een dvd, opgenomen en gemonteerd door cineasten
van Videoclub Westkust Koksijde op de mooie locatie van Koksijde Golf ter Hille. De dvd werd op 4 oktober
symbolisch overhandigd aan schepen Greta Suber-Delie van Seniorenzaken in aanwezigheid van Tai Chilesgever Marc Suwier, voorzitter Wilfried Heyvaert van de seniorenadviesraad en seniorenconsulent Katleen
Calcoen.

Seniorenadviesraad: medische
infonamiddag over artrose en reuma
Op uitnodiging van de gemeentelijke seniorenadviesraad komt dr. K. Vandevijvere op maandag 13
november om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde spreken over artrose en reuma. Doelgroep voor deze causerie is
een ruim publiek: senioren, reuma- of artrosepatiënten, familieleden en betrokkenen.
Artrose of osteoartrose (OA) is hedendaags de grootse
groep van gewrichtsaandoeningen. Artrose is geen
synoniem voor slijtage maar is een echte vorm van
reuma. Bij artrose treden structurele veranderingen op
in het kraakbeen van het gewricht wat tot een volledig
falen van het gewricht kan leiden. Het is belangrijk om
de klachten snel te herkennen en het advies van een
arts in te winnen. Artrose is niet te genezen. Er zijn wel
veel mogelijkheden om de pijn of functiebeperking te
verminderen.
Over een en ander zal dr. Vandevijvere, reumatoloog aan
het AZ West (Veurne), verheldering brengen met uitleg
over preventie, symptomen en behandeling. Hij zal ook
misverstanden omtrent artrose uit de wereld helpen.
Want artrose betekent niet het einde…
Toegang 2 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven (aangeraden): seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be
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Dany Asseman, voorzitter fietsclub Sport je Gezond:

“Ons motto: senioren die bewegen
en die nieuwe contacten leggen..!”

Al sinds zijn brugpensioen is Dany Asseman gepassioneerd door het sporten. Fietsen is altijd zijn hobby
geweest, maar ook de drang naar een gezonde levensstijl en sociaal contact staan bij hem hoog in het
vaandel. Als voorzitter van de fietsclub Sport je Gezond stellen Dany en zijn bestuur alles in het werk opdat
senioren zouden blijven bewegen en contacten leggen.
T-d: “Hoe is de fietsclub
ontstaan?”
Dany Asseman: “Onze
seniorenfietsclub ontstond in
1989 uit de S-plus vereniging
waarvan Julien Decraene de
leidende kracht was. In 1994
kreeg ik de kans om gewoon
mee te rijden en al vlug kreeg
ik de microbe te pakken.
Na een 5-tal jaar actief
meefietsen vroeg het bestuur
of ik misschien wegkapitein en
bestuurslid wilde worden. In
2005 hebben het bestuur en
De vrolijke groep lustige fietsers van “Sport je gezond”. Voorzitter Dany Asseman met
de leden me dan tot voorzitter
geel hesje als vijfde van rechts.
verkozen. De fietsclub Sport je
Gezond bestaat in 2019 dus
tot en met oktober. Dit jaar hebben we al 29 ritten
dertig jaar. Het spreekt vanzelf dat we dat uitgebreid
gereden van ca. 35 km. Er is ook elke keer een
zullen vieren.”
tussenstop waar we samen gezellig iets drinken. Zo
leren de leden elkaar beter kennen. We merken dat er
T-d: “Wat is het doel van de seniorenvereniging?”
mooie vriendschappen ontstaan. Op het einde van
Dany: “Sport en bewegen kan veel mogelijkheden
het seizoen is er een dagrit met een middagmaal,
bieden om het sociaal contact op een positieve
aangeboden door de club. Omdat we een
manier te stimuleren. Het buiten beoefenen van
nevengroep zijn van de sp.a en de S-plus-vereniging
de sport is voor senioren een gezonde belevenis.
worden we een vier maal per jaar uitgenodigd om
Bewegen, goede gezondheid en sociaal contact
samen te feesten ter gelegenheid van Pasen, Kerstmis
staan dus centraal in onze vereniging. Maar
en andere. Bij het 25-jarig bestaan was er een heel
anderzijds vergeten we uiteraard ook onze zieke leden
groot feest met barbecue voor iedereen. We werden
niet en evenmin de leden die een huwelijksjubileum
in het gemeentehuis door de burgemeester en
vieren door hen een kaartje te zenden. We merken
de schepenen ontvangen, met voor iedereen een
dat dit bij velen zeer geapprecieerd wordt.”
aandenken. Nu al zijn we aan het nadenken hoe we
in 2019 het 30-jarig bestaan zullen vieren. Dat moeten
“T-d: “Wie zijn jullie leden?”
we nog wat stilhouden, niet?”
Dany: “We hebben momenteel 45 betalende leden.
Dat zijn uiteraard allemaal inwoners van heel Koksijde.
T-d: “Wat wil je graag nog werkelijkheid zien
Niettegenstaande we een seniorenvereniging zijn,
worden?”
is iedereen welkom. De meesten van hen komen
Dany: “Ikzelf, het bestuur en heel de groep hopen
elke dinsdagnamiddag om aan de fietstocht deel
dat onze leden zolang mogelijk kunnen meerijden.
te nemen, zowel vrouwen als mannen en op leeftijd
Door actief te blijven bevorderen ze hun gezondheid.
staat geen grens. Zo hebben we een actief lid van
Buiten bewegen in onze gezonde kustlucht geeft
84 jaar! Die elke week trouw meerijdt! We rijden
veel positieve invloed op onze mensen. En natuurlijk
zowel met elektrische als met gewone fietsen maar
hopen we ook dat de nauwe vriendschapsbanden
de gewone fietsers geven het tempo aan. Belangrijk
en de goede verstandhouding tussen de leden
is dat iedereen meekan. Ons bestuur telt naast de
onderling stand houden en zelfs nog groeien. Want
voorzitter nog drie bestuursleden. Elf wegkapiteins
voor onze vereniging is iedereen gelijk!”
leiden de ritten telkens in goede banen. Uiteraard zijn
nieuwe leden nog steeds welkom bij onze groep.”
Info: Dany Asseman (Voorduinen 4/202, Odk)
0472 63 60 36, dany.asseman@telenet.be
T-d: “Welke activiteiten staan er doorgaans op het
menu?”
Dany: “Het is elke dinsdagnamiddag fietsen geblazen
gedurende 7 maanden. We starten in april en rijden

Think-Pink Westkust tien jaar jong

De vereniging Think Pink Westkust die campagne voert in strijd tegen borstkanker vierde in september
zijn 10-jarig bestaan. Think Pink ontstond aan de keukentafel van huidige voorzitter en lotgenote Heidi
Vansevenant. Tien jaar geleden zette ze haar job opzij omdat zij iets wilde betekenen voor de lotgenoten
rondom haar, hun familie en haar nakomelingen.
Het doel van de vereniging was
en is mensen informeren en
sensibiliseren voor screening en
beweging. Financiële ondersteuning geven aan lotgenoten
(Geef om Haar fonds) en aan
medische onderzoeken (Smartfonds) zijn ook prioritaire oogmerken.
Na tien jaar werking stapte
ook onze gemeente in het
roze bootje. Sedert april 2017
is Koksijde een Think-Pinkgemeente die de doelstellingen
nastreeft.
De organisatie telt ook een
Think-Pink Westkust bestaat momenteel uit Krista Deturck, Kristel Wallaer, Ingrid
damesfietsgroepje met Hilde
Deturck, Hilde Werbrouck en Mariska Delheye. Gemotiveerde sportieve dames zijn
Werbrouck als bike-captain.
welkom om het groepje te vergroten.
Begin 2017 verleende de Krant
van West-Vlaanderen haar de titel van KRAK van Koksijde voor haar vrijwillige inzet voor Think-Pink.
Volksfeest
Op 25 november organiseert Think-Pink Westkust om 18 u. een volksfeest in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
met heerlijke Franse wijnen, verse broodjes en Franse kazen a volonté. Volwassenen betalen 16 euro,
kinderen tot 12 jaar 10 euro. Gratis voor kindjes <3 jaar. Voor hen is er een bijzonder kinderhoekje met
kinderkaasjes, vleesje en pasta uit het potje.
Kaarten bij Hilde Werbrouck–Dutoo, Oudstrijdersstraat 31, 058 51 99 16 of 0478 38 60 28 (na 17 u.) of via
dutootje@gmail.com.
In juni 2018 fietsen de dames in 4 dagen van Parijs naar Brussel. Onderweg hopen ze 3.570 euro te
verzamelen voor ontwikkeling van een nieuwe medische screening om via ademhalingstesten borstkanker
op te sporen.

Cursus Gezond koken voor senioren
De seniorenadviesraad presenteert voor de 2de keer een eenvoudige kookcursus voor senioren (m/v). Is
koken een late roeping of een plotse noodzaak geworden? Ben je een levensgenieter en wil je familie of
vrienden verrassen? Of wil je gewoon lekkere, eenvoudige en gezonde gerechtjes ontdekken? Doe dan
mee (max. acht deelnemers).
De lessen vinden plaats op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 november en 5 december, van 15 tot 17 u., in
assistentiewoningen Villa (Kon. Baan 359, Sint-Idesbald). Aansluitend is er mogelijkheid om ter plaatse het
menu te verorberen.
Volgende bereidingen komen aan bod: wintersoepen,
visgerechten, wildgerechten, feestmenu voor de
feestdagen. De focus ligt wel op gezonde dagelijkse kost.
Restjes worden in de recepturen verwerkt.
Wekelijkse bijdrage 20 euro (lesgever, cursusmateriaal,
ingrediënten, fris- en warme dranken, gebruik keuken en
samen eten). Alcoholische dranken niet inbegrepen.
Bij inschrijving is het de bedoeling om deel te nemen
aan alle sessies, om verzoeken van de cursisten zo goed
mogelijk in te willigen.
Inschrijving via seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be of 058/53.43.42.

Reveil met Ozark Henry
en Maud Vanhauwaert
Het project Reveil zal op Allerheiligen 1 november de stilte op de
begraafplaats van Oostduinkerke bij zonsondergang met muziek en
poëzie zinvol doorbreken.
Daarvoor zorgen (17 u.) Ozark Henry die enkele ingetogen nummers zal
zingen en Maud Vanhauwaert die uit eigen werk voordraagt.
Het project Reveil ontstond in 2014 als eerbetoon aan enkele Deerlijkse
vrienden die op korte tijd overleden. Mensen die lang niet op een
begraafplaats waren geweest, vonden hun weg terug via dit project.
Reveil maakt in 2017 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. Toegang gratis.
Info: dienst Cultuur en Erfgoed, 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be

Ozark Henri © Cooper Seykens

Maud Vanhauwaert © Annie Boedt

Woensdag 22 en donderdag 23 november

Tweedaags seniorenfeest!
Stemmenimitator Steve
Ryckier in actie

Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse seniorenfeest van
het Sociaal Huis plaats op woensdag 22 en donderdag 23 november in c.c.
CasinoKoksijde. Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden, in
presentatie van Johan Bouttery. Het feest begint om 14 u. (deuren open om 13 u.)
en eindigt om 20 u.

Programma:
- 14 u., opening van het feest met koffie en gebak
– verwelkoming door voorzitter Greta Suber-Delie
van het Sociaal Huis en door burgemeester Marc
Vanden Bussche
- dans met pianist-orgelist Glenn Degeselle
- 15 u., optreden van stemmen-imitator Steve
Ryckier met gastvedette Jo Lemaire
- 17.30 u., warm avondmaal (gegratineerde ham/
witloof met puree) met muziek door Glenn
Degeselle
- 19.15 u., optreden Talent van Eigen Bodem

Dames en heren vanaf 60 jaar zijn op het feest
welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister van Koksijde en te wonen in
Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen.
Deelname 12 euro p.p.
Vanaf 1 november zijn kaarten uitsluitend in
voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34).
Met onderstaande strook uiterlijk 20 november
inschrijven. Max. 2 kaarten per strookje.

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam en voornaam:
1. .............................................................................................

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

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

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

Adres : ................................................................................................................................................................
Verklaart te wonen op vermeld adres en wenst in te schrijven voor


woensdag 22 november

en betaalt .............. x 12 euro.

of



donderdag 23 november,

Stoffenverkoop in Rozenkrans
Dankzij een milde schenker organiseren de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad en de Stienestekers van 3 tot 5 nov. in de kapel van de Rozenkrans
(Albert I-laan) een Holy Sales Vintage stoffenverkoop
voor Kiekafobee. Dat is de vzw die betaalbare vakantieweekjes aan zee aanbiedt aan gezinnen met
een kankerpatiëntje. De stoffen (uit een bekende
fabriek) dateren uit de jaren 60-70. Dit maakt deze
verkoop uniek: je vindt er prints die vroeger mode
waren en nu weer actueel zijn. Verkoop aan stuntprijzen. De stoffen zijn goed voor originele gordijnen,
een hippe bloes, een sixtieshemd, toffe kussens, enz.
Opening op donderdag 2 nov. van 18 tot 22 u.,
nocturne met receptie. Open op vr 3, za 4 en
zo 5 nov. van 14 tot 18 u.

ABC-kaffee zoekt vrijwilligers
De intergemeentelijke dienst (W)Integratie plant aan de Westkust de start van een nieuw project: Elke dag
Nederlands. Bedoeling is dat anderstaligen in de Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne in wekelijkse ABCkaffees hun Nederlands kunnen oefenen op een losse en aangename
manier, onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers.
Om dit te realiseren zoekt (W)Integratie geëngageerde vrijwilligers.
Die kunnen rekenen op professionele ondersteuning van zowel de
projectcoördinator als vanuit Vorming Plus (partner in dit project).
* Voelt u zich geroepen om anderstaligen in het ABC-kaffee te begeleiden in
het Nederlands leren?
* Bent u op zoek naar een plaats om uw Nederlands te oefenen?
Contacteer dan de dienst (W)Integratie: michele.baeyaert@koksijde.be of
058 53 34 59.

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

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 10 november in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, naast de kerk)
• Oostduinkerke-Dorp: woensdag 15 november in Navigo-Nationaal Visserijmuseum
• Oostduinkerke-Bad: vrijdag 8 december in de Rozenkrans (zaal school, Albert I-laan 54)
Toegang 2 euro (koffie en gebak inbegrepen). Inschrijven bij katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

De weg naar landbouwverbreding
Meer en meer land- en tuinbouwers voegen nieuwe
activiteiten toe aan hun bedrijfsvoering. Ze kiezen
daarbij vaak voor direct contact met consumenten of
een meerwaarde voor hun producten, bijvoorbeeld een
hoevewinkel, een B&B of een zelfplukinitiatief. Zo zorgen
ze voor een bijkomend inkomen en risicospreiding.
Bovendien sterken ze de band tussen boer en burger en
dragen ze bij aan duurzame landbouw.
De dienst Landbouwverbreding- en Educatie van Inagro
staat geïnteresseerde landbouwers vrijblijvend bij met
advies, tips en gerichte doorverwijzingen. Daarnaast
ondersteunt het proefcentrum actieve verbreders via
“100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten” en “WestVlaamse bezoekboerderijen”. Via vormingen, promotie en
netwerking krijgen de landbouwers een extra duwtje in de
rug.
Op www.100procentwest-vlaams.be of www.onthaalopdeboerderij.be zie je wie in onze regio al aan
landbouwverbreding doet.
Voor geïnteresseerde landbouwers zelf stellen Inagro en de provincie een bundel met infofiches voor.
Die geven voor twintig verbredingsactiviteiten een overzicht van o.m. de wet- en regelgeving, subsidies,
mogelijke promotiemiddelen en organisaties die advies kunnen bieden.
Raadpleeg daarvoor www.inagro.be/welkewegkiesjij.
Info over de korte keten bij anneleen.dedeyne@inagro.be, 051 27 32 26.
Info over recreatie bij katrien.grauwet@inagro.be, 051 27 32 29.

Vorst en droogte 2017 erkend als ramp
De vorst tijdens de tweede helft van april en de droogte van 1 april tot 30 juni zijn erkend als
landbouwramp (publicatie BS 3 okt. 2017). De geografische uitgestrektheid omvat heel Vlaanderen.
Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen voor de geleden schade
die
is vastgesteld door de gemeentelijke
schattingscommissies/onafhankelijk expert. Ze
hebben na de maand oktober drie maanden tijd
om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen. De
uiterste indieningstermijn is dus 31 januari 2018. Later
ingediende aanvragen worden niet meer aanvaard.
Een aanvraag kan enkel schriftelijk ingediend worden
dienen op het daartoe voorziene formulier via http://
lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/
tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-_
versie_09102017.pdf.
De aanvraag moet vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken, zoals
- Afschrift van de verzekeringspolis voor gewassen als men verzekerd is voor teeltschade door
weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie als men via die organisatie
is verzekerd.
- Als landbouwers een prioritaire afhandeling van de aanvraag wensen wegens financiële moeilijkheden,
moeten ze een bewijs van liquiditeitsproblemen meesturen.
- Het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade door een onafhankelijk expert is vastgesteld.
- De pv’s die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, zullen rechtstreeks bij de gemeenten
opgevraagd worden.
Adres voor indiening: Provinciale buitendienst West-Vlaanderen, Dep. Landbouw en Visserij –
Inkomenssteun, Vlaams administratief Centrum, Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 in 8200 Brugge.
Info: westvlaanderen@lv.vlaanderen.be, 050 24 76 20
Info ook via http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Maaidag in Oostvoorduinen voor meer biodiversiteit
Op zaterdag 18 november plant de dienst Mil&DO i.s.m.
Natuurpunt Westkust en het Agentschap voor Natuur en
Bos ter gelegenheid van de Dag van de Natuur weer
een maaidag (van 9 tot 16 u.) in de Oostvoorduinen
(Geryllaan) bij de begraafplaats in Oostduinkerke. De
Oostvoorduinen vormen een van de meest soortenrijke
duingebieden aan onze kust. Tijdens een telling werden
een 200-tal plantensoorten genoteerd. Nochtans
verdringen grassen en struwelen er veel duinplanten.
Op termijn voorziet het Agentschap Natuur en Bos
daarom om het gebied te laten begrazen. Zolang dat
niet het geval is, wordt het teveel aan gras manueel
afgevoerd. De vlinders, vogels, insecten en amfibieën
stellen dit werk ook op prijs. Iedereen is welkom om te
helpen. Stevig schoeisel voorzien. Werkhandschoenen
en een drankje zijn aanwezig.

Grote Zwerfvuilactie voor verenigingen
De afvalintercommunale IVVO en de dienst Mil&DO organiseren voor de vierde keer een grote
zwerfvuilopruimdag op zaterdag 17 maart 2018. Schrijf je vereniging in met minstens tien deelnemers om
een traject van 8 km zwerfvuilvrij te maken, en verdien 200 euro. Inschrijven bij de dienst Mil&DO, milieu@
koksijde.be, 058 53 34 39. Beperkt aantal plaatsen.

Week van de hoffelijkheid op het Milieupark
Van 20 tot 24 nov. organiseren de Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales weer de Week
van de Hoffelijkheid voor afvalophalers. Dit jaar
staan de parkwachters centraal. Elke dag staan ze
honderden bezoekers met raad en daad bij. Dat
is niet altijd even eenvoudig. Sorteerregels ogen
immers soms moeilijk of overbodig, alhoewel ze
toch absoluut noodzakelijk zijn. Daarnaast zorgen
de parkwachters er ook voor dat volle containers
tijdig afgevoerd worden naar de verwerkingsinstallaties. Ze volgen ook de goede werking van het
V.l.n.r. Dikumbua Dialungana, Oger Persyn, Benny Goeminne,
weeg- en registratiesysteem op, geven al eens een Danny Saelens en Nicola Delsaut.
rondleiding voor een school en zorgen er ook voor
dat het Milieupark er – ondanks alle afval – altijd proper bij ligt. Met een bemoedigend woord of
schouderklopje toon je hen gemakkelijk de nodige waardering. Een kaartje, een vlug geroepen “bedankt”
of een dank-handje opsteken maakt hun dag helemaal goed.

Sluitingsdagen
Na de wekelijkse sluitingsdagen op zondag en maandag, is het Milieupark (Veurnestraat in Koksijde-Dorp,
058 51 41 45) 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. Ook op 11 november is het Milieupark gesloten.

Gun meeuwen geen fastfood
Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toegenomen
verstedelijking in de 20ste eeuw is vooral de zilvermeeuw noodgedwongen dichter bij
de mens gaan wonen. Meeuwen voeden zich met zeepokken, visjes, wormen enz., en
vinden dus meer dan voldoende voedsel aan zee. Voederen hoeft dus niet! En is zelfs
verboden. Want meeuwen merken geen verschil tussen een stukje oud brood en een
vers frietje of ijsje. Niet voederen is dus de boodschap. Dat geldt ook voor wilde duiven,
zwerfkatten of andere dieren op het openbaar domein.

Noteer nu al in de agenda:

Startavond inspraakronde
reconversie militair domein
Dinsdag 19 december om 19.30 u.
c.c. Casino Koksijde – iedereen welkom!
Duiding over dit grote project:
- wie zijn de partners?
- wat is de stand van zaken
- wat zijn de plannen?
Wie dit wenst kan zich al inschrijven voor de startavond:
058 53 30 30 of communicatie@koksijde.be

(meer info in Tij-dingen december)

Activiteiten in het Duinenhuis
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.
Kinderactiviteit: op zoek naar klopgeesten –
Maandag 30 okt. (18-20.30 u.) in het kader van
Halloween, zie bl. 37.
Klopgeestentocht voor volwassenen - Dinsdag 31
okt. (19-22 u.) in het kader van Halloween, zie bl. 37.
* Kinderactiviteit: zeewierworkshop - Vrijdag 3 nov.
(13-17 u.) in het kader van Halloween, zie bl. 37.
Voordracht Sterrenjutters – Exoplaneten: waar zijn
ze en hoe vinden we ze, door Chris Vandenbossche
(Volkssterrenwacht Mira Grimbergen), vrijdag 3
nov. (19.30 u.). Astronomen noemen planeten
die draaien rond andere sterren dan de zon
exoplaneten. Inschrijven (leden 4 euro, niet-leden
5 euro) via www.desterrenjutters.be/cursus of via
info@desterrenjutters.be.
Geleide
strandwandeling
- Zondag 5 nov.
(14–16 u.). Met
een natuurgids
(gratis) op zoek
naar boeiende
aanspoelsels en
een waaier van

schelpen in de vloedlijn. Wat is het nut van wat
aanspoelt? Samenkomst op het Elisabethplein. Info
duinenhuis@koksijde.be.
Workshop
vegetarische
keuken Donderdag 30
nov. (19 u.). Na
de les genieten
van een feestelijke
maaltijd vol
kleurrijke groenten,
vezelrijke granen,
een variatie aan peulvruchten, noten, fruit en
gezonde plantaardige vetten. Lesgever is Peter
Vandermeersch van de Zonnekeuken (Assebroek).
Prijs 25 euro, inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52
48 17, max.15 deelnemers
Astroreizen - Vrijdag 1 dec. (19.30 u.). Voordracht
Op zoek naar een donkere hemel door Philippe
Mollet (Volkssterrenwacht Mira). Over de zoektocht
naar de beste waarnemingsplaatsen in binnenen buitenland. Toegang 4 euro leden van de
Sterrenjutters, anderen 5 euro. Inschr. www.
desterrenjutters.be/cursus of info@desterrenjutters.
be.
Sterrenkijken - Maandelijkse sterrenkijkavond op
vrijdag 17 nov. (20–22 u., elke 3de vrijdag van de
maand)

Vernieuwing van de Zeedijk
Koksijde–Sint-Idesbald gestart
Op maandag 9 oktober begon aannemer Seru uit Veurne de vernieuwing van de Zeedijk tussen Koksijde
en Sint-Idesbald. Meer bepaald startte het bedrijf het eerste deel tussen het Grardplein en Ster der Zee.
Voor het tweede deel is de aanbesteding momenteel lopende en wordt gewacht op de goedkeuring van
de Dienst der Kust. De gemeente hoopt dat dit tweede deel ook nog dit najaar kan beginnen.
De komende winter ondergaat de Zeedijk tussen Koksijde en Sint-Idesbald een ware facelift.
De ontwerper is het studiebureau Plantec uit
Oostende.
Het eerste deel situeert zich tussen het Grardplein en Ster der Zee. De wandeldijk wordt
volledig vernieuwd in kleiklinkers tussen het
George Grardplein en de Jordaensstraat. Tussen de Middelkerkestraat en de Jordaenstraat
wordt ook de rijweg vernieuwd.
In tegenstelling tot eerdere berichten worden
geen ondergrondse garages gebouwd.
In de zone waar geen terrassen staan, met
name tussen het G. Grardplein en de MidEen 3D-beeld van de toekomstige Zeedijk tussen Koksijde
delkerkstraat worden vaste bloembakken
en Sint-Idesbald.
voorzien met zeedijkgroen die ook als zitbank
kunnen dienen. De verlichtingspalen worden herschilderd.
De Vlaamse Overheid, afdeling Kust, participeert mee in de heraanleg door de leuning te vernieuwen, waar
nodig de zeedijkglooiing te herstellen en nieuwe trappen naar het strand te leggen.
De uitvoering begon dus op 9 oktober aan de kant van het Grardplein. De kostprijs van dit deel bedraagt
1.029.966 euro (btw in). Het tweede deel kost 2.173.452,56 euro (btw in), waarvan ongeveer 680.000 euro ten
laste van de Vlaamse Overheid, afdeling Kust.
Tijdens de werken zal de wandeldijk niet toegankelijk zijn. Omwille van veiligheidsredenen zal de rijweg overdag,
als de aannemer aan het werk is, ook niet toegankelijk zijn voor voertuigen en fietsers. Voetgangers zullen wel
steeds kunnen gebruik maken van het voetpad tegenaan de gebouwen.

Vis-en-place: initiatie verse vis verwerken
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum organiseert op donderdag 9 november van 19 tot 21 u. de initiatie
vis-en-place wat staat voor verse vis verwerken. Onder leiding van Angus Wittevrongel leert het team van
vishandel Mare Nostrum vis gutten, fileren en nog veel meer.
Steeds minder mensen kunnen verse vis
zelf verwerken tot een panklare moot. Dat
is spijtig, want vis verwerken is een ware
aangename kunst! Het NAVIGO wil daar
iets aan doen en presenteert daarom deze
initiatie. Er wordt gewerkt met vers gevangen
seizoenvis, zowel rond- als bodemvissen.
Op het einde van de workshop smul je je
eigen verse koude bereiding bij een fris
glaasje. Elke deelnemer gaat ook naar
huis met panklare vis en een professioneel
visfileermes.
Prijs 35 euro pp (incl. vis, een koude
bereiding ter plaatse en visfileermes). Zelf
meebrengen en onontbeerlijk: snijplank,
handdoek en schortje. Inschrijven verplicht:
onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.

Angus aan het werk (© Mare Nostrum)

Jeugd zette 2.868 beste beentjes voor!
In samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport organiseerde de sportdienst op 26 en 27
september de jaarlijkse scholenveldlopen voor het lager onderwijs van Koksijde en het secundair
onderwijs van Veurne-Westkust. De leerlingen konden zich uitleven op de nieuwe atletiekpiste van
sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. In totaal namen liefst 1.434 jonge atleten deel! De schepenen Rita
Gantois van Cultuur en Lander Van Hove van Jeugd overhandigden de winnaars hun medaille. Hierbij de
podiumplaatsen van het lager onderwijs.
• MEISJES - 1ste lj.: 1.Rachelle Suber, 2. Manou Bamba, 3. Nona Van Poucke / 2de lj.: Flo Vandenberghe,
2. Julie Swinnen, 3. Kato De Creus / 3de lj.: 1. Merel De Creus, 2. Aisha Aliyeva, 3. Manon Recoules / 4de lj.:
1. Charlotte Paelinck, 2. Lola Van Isacker, 3. Lotte Neyrinck / 5de lj.: 1. Marthe Swinnen, 2. Laura Santy, 3.
Ruzanne Dubacheva / 6de lj.: 1. Eline Debecker, 2. Lieselotte Verkest, 3. Pauline Darras / 1ste gr. BO: 1. Helina
Jabali, 2. Samira Dibrani, 3. Lynn-Irene Eeckhout / 2de gr. BO: 1. Yira Vervliet, 2. Marleen Deschrijver, 3. Angel
Soens / 3de gr. BO: 1. Aline Deschrijver, 2. Louna Demily, 3. Lara Pattyn.
• JONGENS - 1ste lj.: 1. Finn Kints, 2. Camiel Puystiens, 3. Tristan Geerardyn / 2de lj.: 1. Joran Clauw, 2. Pieter-Pol
Elskens, 3. Vic Igodt / 3de lj.: 1. Remy Bogaert, 2. Willem Verkest, 3. Jerome Decuypere / 4de lj.: 1. Senne Defoort,
2. Jonas Uyttebroeck, 3. Lars Kints / 5de lj.: 1. Thibaut Debecker, 2. Toby Vandewoude, 3. Sil Deramoudt / 6de lj.:
1. Sam Deramoudt, 2. Cedric Vandenberghe, 3. Achiel Rommens / 1ste gr. BO: 1. Kayden Mestdagh, 2. Dario
Desodt, 3. Kenji Schmidt / 2de gr. BO: 1. Nathan De Bruyne, 2. Bryan Viaene, 3. Luca Claes / 3de gr. BO: 1. Kenji
Boudeweel, 2. Jah-Lil Zerzour, 3. Kobe Van Couter

Bij ons: Belgisch Kampioenschap
Cyclocross 2018 op 13/14 januari!
Op zaterdag 13 en zondag 14 januari vindt in de Liefoordduinen het
BK-Cyclocross plaats. Dat is een grootscheepse organisatie van het
gemeentebestuur i.s.m. de Veloclub Koksijde. De vorige editie dateert van 2002.
Toen zegevierde Mario De Clercq. Het belooft alvast een topcross te worden op
een uniek parcours met de Herygers en Albertduin als ultieme scherprechters.

Programma

Zaterdag 13 januari
- 10-11.30 u., parcoursverkenning
- 12 u., heren nieuwelingen 1e jaars + dames nieuwelingen (30 min.)
- 12.45-13.15 u., parcoursverkenning
- 13.30 u., heren nieuwelingen 2e jaars (30 min.)
- 15 u., heren juniores (40 min.)
Zondag 14 januari
- 9-10.30 u., parcoursverkenning
- 11 u., heren U23 (50 min.)
- 12-13.15 u., parcoursverkenning
- 13.45 u., dames juniores, dames U23 en dames elite (40 min.) / 1 titel (juniores en U23 samen),
1 titel dames elite
- 15.15 u., heren elite met en zonder contract (2 titels, 60 min.)

Speciale tickets voor inwoners en K-pashouders

Vanaf zondag 17 december tot en met zondag 7 januari (!!!) zijn er speciale BK-tickets voor inwoners en
K-pashouders beschikbaar. Op vertoon van je identiteitskaart of K-pas kan je in het gemeentehuis bij de dienst
Toerisme (tijdens de openingsuren) een toegangskaart kopen aan het voordeeltarief van 10 euro in plaats
van 30 euro (slechts 1 ticket per persoon). Wie nog geen K-pas heeft, kan die ook in het toerismekantoor
aanschaffen. Er zijn aparte tickets voor de zaterdag en voor de zondag. Kinderen tot en met 11 jaar kopen
geen ticket want ze mogen gratis binnen mits begeleiding van een volwassene.

Gewone tickets in vvk en add

- Voorverkoop zaterdagticket: 11 euro
- Voorverkoop zondagticket: 21 euro
- Voorverkoop combiticket (zaterdag & zondag): 30 euro
* Toerismekantoor van Koksijde-Bad
* E-ticket via www.BKcyclocrossKoksijde.be
- ADD op zaterdag 12/01: 15 euro / met korting KBWB: 14 euro
- ADD op zondag 14/01: 25 euro / met korting KBWB: 24 euro
- ADD op zaterdag & zondag: 35 euro / met korting KBWB: 29 euro

Beleef het BK als VIP!

Je bent een cyclocrossfanaat en je hebt zin om dit topsportevenement vanop de eerste rij bij te wonen?
Laat je je graag culinair verwennen in een fijn decor, met boeiend gezelschap? Wens je te netwerken in een
aangename sfeer of zoek je een fijn event om je trouwe klanten mee te verrassen? Reserveer dan een tafel in
de businessclub tijdens het BK op zondag 14 januari (van 11.30 tot 18 u.)
- Prijs 3.300 euro (excl. btw) voor een tafel met 12 personen
- Prijs 3.000 euro (excl. btw) voor een tafel met 10 personen
- Prijs 325 euro (excl. btw) voor één persoon
Reserveer uw vipplaats vóór 1 december 2017 via bkcyclocross@koksijde.be.

Kriscross doorheen Koksijde. Koksijde crosst en zoveel meer

Onze vrijetijdsdiensten zorgden voor een ruim aanbod nevenactiviteiten om dit sportief gebeuren nog eens
extra in de kijker te plaatsen. De toeristische activiteiten krijgen een BK-accent. Onder de noemer Kriscross
doorheen Koksijde wordt iedereen ondergedompeld in het BK-gebeuren.
Ontdek het BK cyclocross op www.BKcyclocrossKoksijde.be

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Gielens-Vercaemer

Oscar Gielens (°Genk) en Hilda Vercaemer (°Harelbeke) beleefden op zaterdag 16 september het geluk de
60ste huwelijksverjaardag (Koksijde, 27 september 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren.
Oscar was eerst vier jaar mijnwerker maar doorliep daarna een lange loopbaan bij het Belgisch leger, o.m.
in Koksijde. Hilda beredderde het huishouden en zorgde voor echtgenoot en vier kinderen. Ze hebben ook
zes kleinkinderen.

Echtpaar Beun-Craeye

Op zaterdag 30 september vierden de echtgenoten Freddy Beun (°Nieuwpoort) en Rita Craeye (°Vinkem)
hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 30 september 1967 in Koksijde. Freddy was bijna
39 jaar gemeentesecretaris bij ons gemeentebestuur en was dus eerste uitvoerend getuige van de steile
bestuurlijke en toeristische ontwikkeling van onze gemeente. Rita ontfermde zich over het huishouden en
zorgde dag na dag voor nestwarmte en geborgenheid voor haar man en twee dochters. Thans hebben ze
vier kleinkinderen.

Echtpaar Phlips-Vlegels

Willy Phlips (°Mechelen) en Ghislaine Vlegels (°Marchienne-au-Pont) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Marchienne-au-Pont, 2 okt. 1967) eeuwige trouw! Willy werkte heel zijn loopbaan als sanitair technicus bij
het bedrijf Hansgrohe in Brussel, Ghislaine verdiende 9 jaar de kost in een confectiebedrijf, en daarna 25
jaar als bediende bij Arista (arbeidsgeneeskunde) in Brussel. Ze hebben een zoon. De ontvangst in het
gemeentehuis vond plaats op zaterdag 30 september.

Echtpaar Madder-Van Oystaeyen

Nog een derde jubilerend echtpaar op zaterdag 30 september: de echtgenoten Johan Madder (°Lier)
en Jacqueline Van Oystaeyen (°Boechout). Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Boechout (30 sept.
1967) eeuwige trouw. Johannes maakte carrière in het bankwezen als kantoordirecteur, manager en
inspecteur in diverse steden, maar ook in Zaïre en Rwanda. Ghislaine was o.m. apotheekassistente, en
restaurantuitbaatster in Kigali. Ze hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Nowé-Lamaire

Zaterdag 7 oktober was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Jaak Nowé (°Nieuwpoort) en Jeanny
Lamaire (°De Panne) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest. Ze huwden op 11
oktober 1967 in De Panne. Jaak was vooral actief in de aardappelverwerkende sector: als technisch
directeur van Eurofreez in Proven en als productieleider bij Claerebout Patatoes in Nieuwkerke. Jeanny
werkte o.m. in een schoenenzaak. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Legein-Mahieu: platina!

Een unieke ontvangst op zaterdag 7 oktober in het gemeentehuis! Die dag verwelkomden
burgemeester en schepenen het echtpaar Georges Legein-Nelly Mahieu ter gelegenheid van hun 70ste
huwelijksverjaardag of platina-bruiloftsfeest! Georges (°Oostduinkerke) en Nelly (°Oostduinkerke) huwden
op 4 oktober 1947 in Oostduinkerke. Georges begon in ’44 zijn loopbaan bij de gemeente Oostduinkerke,
in ’48 werd hij politieagent benoemd tot zijn pensioen in ’84. Nelly zorgde voor het huishouden en de zonen
Erik en Luc (†). Ze hebben twee kleinkinderen.

Plezand is plezant
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Speelplein in de kijker:
Ammanswalle
De herfst is volop in het land. Maar er
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Echtpaar Debulpaep-Andries

Op zaterdag 14 oktober luidden de feestklokken voor het echtpaar Jozef Debulpaep (°Vilvoorde) en
Regina Andries (°Melsbroek) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar
huwde 60 jaar geleden op 12 oktober 1957 in onze gemeente. Vervolgens waren de jubilarissen 36 jaar
lang de gekende uitbaters van de strandspeelgoedwinkel Bazar Patrick op het Terlinckplein in Koksijde, van
’57 tot ‘93. Ze hebben een zoon en drie kleinkinderen.

In Trefpunt op Focus: Belgisch Kampioenschap Cyclocross
Op 13 en 14 januari 2018 vindt in onze duinen voor de 2de keer het Belgisch
Kampioenschap cyclocross plaats. Het belooft terug een spannende
strijd te worden op een uniek parcours met de Herygers- en Albertduin als
ultieme scherprechters. Trefpunt blikt vooruit op dit sportief evenement en
stelt je alle nevenactiviteiten voor onder de noemer Kriscross doorheen
Koksijde. Koksijde crosst en zo veel meer. De aflevering gaat op antenne op
woensdag 15 november na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien
ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Zwemdagen 2017: zwemmarathon
* Lagere scholen
De zwemmarathon voor de lagere scholen en
verenigingen vindt plaats op vrijdag 17 november.
Na overleg met de nieuwe generatie leerkrachten
LO groeide voor de scholenmarathon een nieuw
concept met volgende fases:
- aanmelden om 17.45 u., start om 18 u.
- 2 x 12’ zwemmen
- 2' rust na 12' zwemmen, wisselen van baan
- 20 leerlingen
vormen een
team (telkens
5 leerlingen
van het 3de,
4de, 5de en 6de
lj.)

* Verenigingen
De zwemmarathon voor verenigingen blijft
ongewijzigd. Er zijn max. 8 ploegen toegelaten.
Een groep telt min. 6, max. 12 deelnemers. Elk team
moet gedurende 30 minuten estafettes van 25 m
zwemmen (verplichte aflossing) en aldus zoveel
mogelijk meter afleggen. Aanmelden om 18.45 u.,
start om 19 u.
Inschrijven tot 13 november via zwembaden@
koksijde.be.
* Varia
- Voor de leerlingen van de lagere scholen zijn er
afzonderlijke sessies spel-zonder-watergrenzen.
- In het zwembad loopt de mooie expo Flash back
BK, duik in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker
met persoonlijke items van wieleridolen.

Sportaanbod
Zorg ervoor dat je ook in de winter sportief actief blijft. In de brochure Sportaanbod
2017-2018 vind je het volledig aanbod online op www.koksijde.be/sportaanbod, of bij
de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke), of bij de dienst Toerisme in het
gemeentehuis, of op #sportersbelevenmeer
Een greep uit het aanbod:
- kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, veldlopen, minivoetbaltornooien,
buitenspeeldag enz.
- 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton,
tafeltennis, enz.
Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be

Rij zelf het parcours van het BK cyclocross!
In het kader van het BK Veldrijden opent onze alom
geprezen cyclocrossomloop op zaterdag 18 november zijn
deuren. Per leeftijdscategorie kan elke fietser het parcours
verkennen. Aansluitend is er een recreatieve wedstrijd van
twee ronden. Schrijf nu in!
* Gratis initiatie veldrijden (10–14 j.) om 10.30, 11 en 11.30 u.
* Recreatieve wedstrijden (4 euro): 12 u. (14–17 j.) / 13 u.
(18–30 j.) / 14 u. (31–50 j.) en 15 u. (51+ en dames)
Inschrijven op www.koksijde.be/webshop. Beperkt aantal
plaatsen.
Info: www.koksijde.be/wiewordtkampioenvandewesthoek of 058 53 20 01

Watergewenning en kleuterzwemmen
De Gezinsbond organiseert in het Hoge-Blekkerzwembad een reeks
watergewenning en kleuterzwemmen voor kleuters van 4 tot 6 jaar: op
7, 10, 14, 17, 21, 24 en 28 nov., en op 1, 5 en 8 dec.
Watergewenning van 17 tot 17.45 u., kleuterzwemmen van 17.45 tot
18.30 u.
Prijs: 40 euro voor leden, 55 euro voor niet-leden (verzekering in).
Info: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10, 058 51 86 55,
inschrijvingen ter plaatse.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Tom Winnock en Oona Casier,

Marcel Steen – 80 j.

Maxime Vranckx
Veurne, 20 aug.
zoon van Tom en Linda Naessens uit
Koksijde

Wouter Goderis en Lieselot
Maesen, beiden uit Oostduinkerke

Francis Picron – 96 j.

Sofia Breynart
Veurne, 25 aug.
dochter van Ludovic en Barbara
Deboutte uit Koksijde
Hanne Desaever
Oostende, 26 aug.
dochter van Nils en Sare Conings uit
Oostduinkerke
Estelle Decoene
Brugge, 10 sept.
dochter van Kristof en Lien Beyen uit
Oostduinkerke
Babette Delaey
Veurne, 10 sept.
dochter van Dries en Elise Lizon uit
Oostduinkerke
Alice Govaerts Friart
Veurne, 14 sept.
dochter van Christophe Govaerts en
Jessica Friart uit Koksijde
Emma Garez
Veurne, 22 sept.
dochter van Kenny en Annelies
Cremery uit Koksijde
Lio Winnock
Veurne, 15 sept.
zoon van Ruben en Melissa Jacques
uit Koksijde
Elena Aelgoet
Oostende, 21 sept.
dochter van Jolien uit Oostduinkerke

beiden uit Oostduinkerke (1 sept.)

(2 sept.)

Josue Rodriguez Savarino en
Yeraldin Bonila Arango, beiden
uit Koksijde (9 sept.)

Benny Lauwers en Lies Vander
Stichele, beiden uit Koksijde (9
sept.)

Peter Staelens en Susanna
Gevenyan, beiden uit Koksijde (11
sept.)

Robert Van Campenhout en
Nadine Beauprez, beiden uit
Oostduinkerke (15 sept.)

Thomas Haspeslagh uit Ardooie
en Sarah Terras uit Oostduinkerke
(15 sept.)

†Koksijde, 4 sept.
echtgenoot van Clara Denecker
†Koksijde, 5 sept.
weduwnaar van Félicité Durieux

Gustaaf Putteneers - 77 j.

†Brugge, 5 sept.
weduwnaar van Maria Van Aerschot

Aubéline Vandendriessche - 88 j.
†Ieper, 6 sept.
weduwe van Willy Bulthé

Roger Pattyn - 86 j.

†Koksijde, 7 sept.
weduwnaar van Lucienne Hennaert

Norbert Bruneel - 80 j.

†Koksijde, 9 sept.
echtgenoot van Jeannine Ureel

Joseph Van Huffel - 88 j.
†Veurne, 11 sept.

Tom Thurman en Caroline
Popelier, beiden uit Oostduinkerke
(16 sept.)

Jeannine Vercauteren - 78 j.

Kevin Ryckbosch en Nathalie
Boutten, beiden uit Oostduinkerke

Marcelline Torney - 95 j.

(20 sept.)

†Veurne, 14 sept.
weduwe van Michel Dejaegher

Marcel Delcourt en Marion
Beier, beiden uit Koksijde (22 sept.)

Greta Scheppers - 68 j.

Balthazar Van Acker en Kelly
Degrâce, beiden uit Oostduinkerke
(23 sept.)

Pascal Breucker uit Schaarbeek
en Eline Livémont, uit
Oostduinkerke (30 sept.)

OVERLIJDENS

†Veurne, 12 sept.
weduwe van Jean Jacques Carpentier

†Mechelen, 17 sept.
weduwe van Gustaaf Coveliers

Madeleine Butseraen - 87 j.
†Koksijde, 19 sept.
weduwe van Marcel Hallaert

Marianne Drugmand - 68 j.
†Veurne, 20 sept.
weduwe van Marcel Gilquin

Josef Debacker - 93 j.

Denise Boone - 84 j.
†Koksijde, 27 sept.
weduwe van Etienne Willems

Jules Delvigne
Veurne, 26 sept.
zoon van Nicolas en Katrijn
Mondelaers

Fernande Anthonis - 89 j.

Maria Decroo - 94 j.
†Koksijde, 25 sept.
weduwe van René Vanderhoeght

Charles Vanden Broecke
Veurne, 17 sept.
zoon van Nicolas en Angelique
Lefebvre uit Koksijde

Lucien De Witte - 95 j.

†Koksijde, 31 aug.
echtgenoot van Madeleine Dewaele

Jean-Pierre Delculée - 70 j.
†Veurne, 27 sept.
echtgenoot van Marie Cornelissis

Oxana Peters
Leuven, 15 sept.
Dochter van Cedric en Bibiche Lifula
uit Koksijde

HUWELIJKEN
Johan Verlinde en Anne
Huyghe, beiden uit Koksijde (28

aug.)

†Etterbeek, 21 aug.
weduwnaar van Nelly Lefebvre
†Veurne, 25 aug.
weduwe van Waldemar Lombaerts

Roger Englebert - 79 j.

†Veurne, 1 sept.
echtgenoot van Geneviève Van de
Moortele

Danielle Lambert - 67 j.

†Koksijde, 1 sept.
weduwe van Robert Verhellen

Josèphe Gérin - 86 j.
†Veurne, 22 sept.
echtgenote van Fernand Lienard
Marguerite De Wit - 84 j.
†Koksijde, 29 sept.
Joanna Tack - 95 j.
†Koksijde, 22 sept.
weduwe van Charles Norman

28ste hobbyfestival en Michelinbeurs
Op zaterdag 4 en zondag 5 november vindt in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde telkens van 10 tot 18 u. de 28ste
editie van het jaarlijks hobbyfestival plaats, met op zondag ook een Michelinbeurs op de mezannine. Gratis toegang.
Op deze beurs bieden een 50-tal creatieve mensen aan het publiek hun huisgemaakte werkjes aan. De aangeboden
juwelen, decorstukjes, schilderijen, hoeden, lekkernijen enz. zijn exclusief en kwaliteitsvol. Naast de jaarlijkse hobbybeurs
is er op de mezzanine voor de vierde keer ook een ruim aanbod voor verzamelaars van allerhande Michelinmemorabilia: wegenkaarten, oude affiches en nog veel meer.

De voorbije maand in woord en beeld
In aanwezigheid
van schepen Albert
Serpieters werden drie
afvalsorteerstraatjes
op de speelplaats van
de gemeenteschool
Koksijde ingehuldigd.
Deze straatjes stimuleren
de leerlingen om
schoolgebonden afval
op een eenvoudige
én aantrekkelijke
manier op te ruimen
en te sorteren. De leuke
afvalcontainers kregen
de look van beren
(woordspeling beire) en
de gekende herkenbare
kleuren: blauw voor
pmd, groen voor gft en zwart voor rest. De laatste twijfel welk afval waar hoort wordt weggenomen door
symbolen: op de groene container groenten en fruit, op de blauwe een brikje, enz. Beide scholen hebben
nu afvalsorteerstraatjes (gs Odk in mei 2016).

Ter gelegenheid van Oostduinkerke-kermis organiseerde
de garnaalkruiersclub de
Spanjaardbank op zaterdag 9
september voor het eerst het
clubkampioenschap Garnaalkruien
voor dames, begiftigd met de 1ste
Ereprijs volksvertegenwoordigerschepen Rita Gantois. Zes dappere
deelneemsters verschalkten samen
11 kg garnaal. V.l.n.r. Daisy Vanhove
(1,334 kg), kampioene Ellen Wyntin
(2,576 kg), Katty Houtmeyers (1,996
kg), Marina Van Elverdinghe (1,906
kg), Amber De Wulf (1,518 kg),
Marleen Debrock (1,628 kg) en Rita
Gantois.

Begin april verbleef de Oostduinkerkse beeldhouwer
Fernand Vanderplancke enkele dagen in New York waar
hij in het reusachtige fietsencentrum Rapha een aantal
exemplaren van zijn trofeeën Ronde van Vlaanderen
met bijhorende schetsen tentoonstelde. Recent werd
van die trofeeën en van de renners die er één (of meer)
wonnen een prachtig fotoboek samengesteld. Fernand
schonk een exemplaar van het boek aan burgemeester
Marc Vanden Bussche die het meteen liet opnemen in
de collectie van de gemeentelijke bibliotheek waar het
ook ter inzage ligt. Schepen Stefanie Anseeuw woonde
de overhandiging van het boek bij.

Op donderdag 14
september opende
aan de Adinkerkelaan
27 in De Panne de
Kinderopvang ’t Wiske.
Dat is een nieuw initiatief
van de samenwerking
Wintegratie (De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne) om anderstalige
ouders wier kind op de
wachtlijst staat voor
gewone kinderopvang,
de kans te geven toch
al Nederlandse les te
volgen. De eerste vier letters van (‘t) Wiske zijn afkortingen van Werk, Integreren, Stimuleren en Kinderopvang.
Omwille van plaatsgebrek bij bestaande crèches en onthaalouders, wachten nieuwkomers met kinderen
op een plaatsje in de opvang, vooraleer ze kunnen starten met Nederlandse lessen. ’t Wiske is een zekere
oplossing voor die leemte: de ouders kunnen in Cervo Go of Open school (De Korre) Nederlands leren
terwijl hun kinderen opvang genieten in het huurpand Adinkerkelaan (foto).

De Kledingbank Camino bestaat 20 jaar wat op zaterdag 30 september met o.a. een ontvangst in het
gemeentehuis gevierd werd. Camino werd voorjaar 1997 gesticht als initiatief van de VLD-vrouwen o.l.v.
Hilde Evers en Conny Snel enerzijds en de welzijnszorgwerking van de parochie O.L.V.-ter-Duinen o.l.v.
Mie Vanmarcke anderzijds. De doelstelling is: mensen in financiële nood gratis of heel goedkoop aan
kledij helpen. Niet alleen in Koksijde maar in zowat heel de Westhoek-noord. In 2016 registreerde Camino
1.683 bezoeken. Vandaag werken er 28 vrijwilligers mee in Camino. Burgemeester Marc Vanden Bussche
feliciteerde Camino en overhandigde de organisatie meteen ook de opbrengst van het concert (1.600
euro, eind augustus) van de Muziekkapel van de Gidsen waarover onze gemeente het peterschap voert.

In zaal De Brug van het Sociaal Huis vond op maandag
2 oktober de opening plaats van het mantelzorgcafé
De Luisterschelp. Dit nieuwe initiatief van het Sociaal
Huis en het sociaal innovatiebureau !DROPS is bedoeld
voor mantelzorgers, dat zijn mensen die zorgen voor
een zieke partner, familielid, buur of kennis. Zij schenken
hun mantelzorg met een groot hart. Maar ze hebben
soms ook nood om er even tussenuit te zijn en steun
te vinden bij mensen die hen het best begrijpen, met
name andere mantelzorgers. Het mantelzorgcafé De
Luisterschelp opent voortaan één keer per maand. Op
de foto knipt voorzitter Greta Suber-Delie het lint.

Vrijwilligers van het Sociaal Huis
bevolkten op vrijdag 6 oktober
een standje op de wekelijkse
markt in het kader van de Oe
Is’t?-campagne, in samenwerking
met de Week van de Geestelijke
Gezondheidszorg en de provincie.
Oe Is’t? wil mensen aansporen
om over hun gevoelens te
praten. Iedereen maakt al eens
een mindere periode door
of wordt met een probleem
geconfronteerd. Het is niet altijd
evident daarover te praten. Toch
moeten we met z’n allen leren praten én luisteren over gevoelens. Want spreken is zilver, zwijgen is fout. De
campagne Oe Is’t? streeft naar deze attitudewijziging. De vrijwilligers spoorden de marktbezoekers aan voor
een praatje, de koffie en cakes werden gesmaakt. V.l.n.r. Eric Maertens, Paula Thijs, Fabienne Nauts, Nicole
Pieters, Claire Fagoo, Anne-Sophie De Deckker, Hubert De Pauw en Francis Dérongé.

In de Hotelschool Ter Duinen vond op maandag 9 oktober de jaarlijkse Belgische Dag van de
Champagnewijnen plaats, vooral bedoeld voor journalisten en sommeliers. Thema deze keer was een
ontmoeting garnaal-champagne. De Oostduinkerkse garnaalvisserij te paard en de champagne-cultuur
zijn immers beide als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid ingeschreven op de wereldlijst van
Unesco. De aanwezigen woonden o.m. een demo garnaalvissen te paard op het strand bij en proefden
daar ook champagne. Vervolgens genoot het gezelschap in de hotelschool van de samenhang tussen
garnaal en champagne in gerechten, dankzij het culinaire talent van topchefs, van oud-leerlingen HtD en
van het zevende specialisatiejaar.

Het Ierse Bettystown, 20 km ten noorden van Dublin,
was onlangs het decor voor het 52ste Europees
Kampioenschap Zeilwagenrijden. Koksijde was er
goed vertegenwoordigd, zowel wat deelnemers als
wat zeilwagens betreft. Enkele piloten van bij ons
vielen in Ierland in de prijzen. Bij de mannen zilver
in Standart voor Thierry Kaisin, Yann Demuysere en
Chris Vanroelen; bij de vrouwen zilver voor Alexia
Kamoen, An Samyn en Julie Saubain.

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

In de ban van

Halloween

Voor het uitgebreide Halloween-programma verwijzen we de lezer graag naar de editie oktober (bl. 36) en
ook naar visitkoksijde.be. Hieronder worden de vele activiteiten nog eens kort opgelijst.
VRIJDAG 27 OKTOBER
* 18 u., Oostduinkerke, sporthal Hazebeek, inschrijven
van 18 tot 20.30 u. voor de vierde Halloweenmountainbiketoertocht (24, 33 of 45 km), bij
aankomst voor elke deelnemer een leuk gadget
ZATERDAG 28 OKT. TOT ZONDAG 5 NOV.
* Sint-Idesbald, strand, griezeldoolhof, elke dag
van 13 tot 18 u. / op vr 3 en za 4 nov. avondsessie
van 19 tot 22.30 u.
MAANDAG 30 OKTOBER
* 18-20.30 u., Koksijde, bib, kinderactiviteit (612 j.) Op zoek naar klopgeesten met
vertelster Renata Bruggeman, prijs 3 euro (max. 50
deelnemers), inschrijven via dwaallichten@koksijde.
be.
DINSDAG 31 OKTOBER
* 14 u., Sint-Idesbald, Grardplein, uithollen en
versieren van pompoenen (ter plaatse te
koop, 5 euro), mogelijkheid tot schminken
* 19-22 u., Koksijde, bib, klopgeestentocht (3
km) met vertelster Renata Bruggeman (enkel voor
volwassenen), prijs 5 euro (max. 50 deelnemers),
inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.
* 19 u., Sint-Idesbald, Strandlaan t.h.v. de Tennislaan,
start Halloweenoptocht met muziekgroepen,
wagens en straatanimatie

* 20.30 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. het Grardplein,

Halloweenvuurwerk
WOENSDAG 1 NOVEMBER
* 11-19 u., Ambachtenmuseum ’t Krekelhof (Kon.
Baan 237), mysterieus moordspel The
Fisher King, toegang 5 euro, kinderen 3 euro,
spelersboek 4 euro (teams van max. 6 p. met
minstens 1 volw.), info www.fisherking.be
VRIJDAG 3 NOVEMBER
* 13-17 u., Koksijde, strand en Duinenhuis,
zeewierworkshop voor kinderen (8-12 j.),
begeleid door Marjan Janssens en Lut Van
Malderen. Start aan
het Elisabethplein,
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, bib,

Bib Late Night
met Kris Kowlier
(gratis griezelen in
de bib), inschrijven
in de bib of via
jeugdbibliotheek@
koksijde.be

Een hooglied van troost…

Ein Deutsches Requiem van Brahms
Het Beauvarletkoor Koksijde presenteert op zondag 26 november om 17 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter
Duinenkerk een monumentaal concert met op de affiche Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms.
De uitvoerders zijn het Beauvarletkoor Koksijde, het Arenbergkoor & Trinid Singers Leuven en de Vagantes
Morborum Brugge.
Brahms’ requiem gedenkt niet zozeer de doden, maar bezingt de
overwinning van het leven op de dood en biedt vooral troost aan de
overlevenden: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.”
Solisten zijn Liesbeth Devos (sopraan) en Joris Derder (bariton). Het
Apotheosis Orchestra begeleidt de koren en de solisten. De algemene
leiding berust bij dirigent Korneel Bernolet.
Een unieke gelegenheid om deze uitvoering (150 koorleden en een groot
professioneel orkest) in onze regio bij te wonen. Kaarten in vvk tot en met
24 november bij de onthaalkantoren Toerisme Koksijde, via het koor
(0476 59 42 99), via beauvarlet@gmail.com.
Toegang 20 euro (vvk), 25 euro (add), 10 euro (tot 26 j.)

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE

Neemt Je Mee

17 FEBRUARI 2018

€22,50

€29,99

GENIET OOK VAN DEZE SHOWS IN HET PLOPSA THEATER

€35,99*
Vanaf

Dé ideale daguitstap voor het hele gezin!

KERSTVAKANTIE 2017
* SHOW + HELE DAG TOEGANG
TOT PLOPSALAND DE PANNE

€25,99

3 & 4
MAART 2018

Vanaf

TICKETS EN INFO:

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND
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Folkloristische Sint-Maartensstoet
Op vrijdag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 52ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartensstoet
plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers en
borstelmakers.
De kinderen komen weer massaal
met hun uitgeholde bieten waarin
brandende kaarsen grillige en
grijnzende vormen op straten
en gevels toveren. Een feeërieke
gebeurtenis waar droom en
kinderlijke blijheid in verweven zijn.
(Bieten zijn gratis te kiezen en mee
te nemen op de hoeve Declerck,
Veurnestraat 33 in Koksijde-Dorp.)
De sint komt om 18 u. aan bij zaal
't Oud Schooltje. De stoet vertrekt
om 18.15 u. met o.m. volgende
groepen: El Fuerte Kids, de wagen
Sint-Maarten, Sint-Maarten te
paard en Zwarte Pieten met
fakkels, de wagen met Pietje-Pek,
de Berrewulf en een reusachtige
Sint-Maartenskoek, de Koksijdse
kinderen met uitgeholde biet en
kaarsen, wagen met voorzanger
Sint-Maarten komt op vrijdag 10 november weer naar Koksijde-Dorp!
van Sint-Maartensliederen. Start in
de Kerkstraat, korte wandeling door
de straten, via Kerkstraat naar zaal ’t Oud Schooltje. Daar wordt Pietje Pek op de brandstapel verbrand. Na
de ommegang is er uitdeling van Sint-Maartensversnaperingen in de zaal.

Jokobeau zingt Jong ge(k)weld
over psychische kwetsbaarheid
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november brengt het Jongerenkoor Jokobeau telkens om 20.30 u. in Het
Bedrijf (Leopold II-laan Oostduinkerke-Dorp) een jongerenvoorstelling met als titel Jong ge(k)weld over
psychische kwetsbaarheid.
Jong zijn lijkt een geweldige tijd, maar het loopt niet voor iedereen
even gemakkelijk.
“Sweet sixteen… Maar is het zo sweet om sixteen te zijn? Wat met al
die muizenissen in je hoofd? Duizenden vragen zonder antwoord.
Onzekerheid. Pijn. Vaak angst. Donkere gedachten. Emoties zonder
controle. Hormonen ondersteboven. Last van puberteit, of erger… En
wie kan helpen? Waar moet je heen?”
Jongerenkoor Jokobeau en enkele leerlingen van de hogere
graden Woordkunst uit StAPwest willen met hun voorstelling
het taboe over psychische problemen helpen doorbreken. Zij
zingen liedjes, brengen teksten en improvisaties rond jong zijn
en psychische kwetsbaarheid. En over hoop. Een deel van de
opbrengst zullen ze schenken aan organisaties die ervoor zorgen
dat jongeren gemakkelijker hulp vinden.
Tickets 8 euro of 6 euro (-26 j.) via jokobeau@gmail.com, de
koorleden of de leerlingen Woordkunst van StAPwest.

Internationale artiesten maken het
mooie weer in c.c. CasinoKoksijde
In november verwelkomt het c.c. CasinoKoksijde heel
wat internationale artiesten van divers pluimage. Ze
komen uit België, Frankrijk en Spanje maar van veel
verder ook uit de overzeese landen Canada en ZuidAfrika. CasinoKoksijde opent een blik op de wereld…

El Patio Teatro (ES)
Op zondag 12 november brengt El Patio Teatro uit
Spanje de voorstelling A Mano. Het hele verhaal wordt
gespeeld met klei. Het verhaal van een klein mannetje
met een héél groot verlangen om te ontsnappen uit
de winkeletalage waar hij al veel te lang staat. Het is
ook een liefdesverhaal over kleine kantjes en grote
keuzes, over een schoteltje dat ademt, over twee
enthousiaste kopjes,… Het Spaanse El Patio Teatro
brengt figurentheater van de allerbeste soort en wordt
terecht overladen met prijzen in heel Europa.
Delgres (FR)
Van een heel ander allooi is het Franse Delgres. Op 24
november speelt deze driekoppige band pompende
delta blues uit Guadeloupe. Heel wat bewoners
vluchten uit het land toen Napoleon de slavernij
weer invoerde. Velen kwamen in Louisiana terecht en
dragen bij tot het ontstaan van de blues. Dit energieke
trio brengt met een oude Dobro gitaar, tuba en funky
drums de herinneringen aan de roots en de routes van
de blues tot leven.
José Navas (CA)
Op zondag 26 november komt José Navas (Canada).
De inmiddels 52-jarige danser brengt met Rites het
sluitstuk van een trilogie. De twee vorige delen werden
in Koksijde héél positief onthaald en dat wordt nu
ongetwijfeld niet anders. Navas kaart de thema’s van
menselijke kwetsbaarheid en eindigheid aan, in z’n
gekende krachtige stijl. Op muziek van Schubert, Dvorák
maar evengoed Nina Simone blikt hij terug op z’n
leven. Absolute aanrader.

El Patio Teatro ©Clara Larrea

Delgres ©Pierre Danae

Cie Sacékripa (FR)
Het Franse circusgezelschap Cie Sacékripa is ook geen onbekende meer in het cultuurcentrum. Hun
woordeloze voorstellingen zijn altijd van een hoog niveau. Wat krijg je als je Mr. Bean mixt met Roals
Dahls Meneer Griezel en een circusartiest met een jongleerobsessie? Een geniale mix van objecttheater,
clownerie en miniatuurcircus. Deze voorstelling gaat in op de obsessies van elke dag. Van die ziekelijke
gewoontes, die in geval van overijverigheid de boel doen ontploffen. Herkenbaar én hilarisch. “Het Franse
Gezelschap Sacékripa heeft van Vu een fijne familievoorstelling gemaakt mét publieksinteractie. Vu is
letterlijk een kleine voorstelling, maar is zonder meer priceless.” (Uit Het Nieuwsblad)
Sioen (BE & ZA)
Op 8 december tenslotte speelt Sioen samen met een rits Zuid-Afrikaanse muzikanten de elpee Graceland
van Paul Simon. Het kruim van Vlaamse muzikanten, aangevuld met het beste van Zuid-Afrika staat garant
voor een topavond. Het Nieuwsblad kopte: “Zuid-Afrika was nog nooit zo dichtbij!”.
Tickets voor al dit moois via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Agenda NOVEMBER
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 8-9
- Duinenhuis, bl. 23
- Jeugddienst, bl. 30
- Sportdienst, bl. 31
- Halloween, bl. 37

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

Opname in agenda december
Activiteiten van verenigingen voor de ed.
december op uiterlijk dinsdag 31 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.)
Vrijdag 27 oktober
* 18 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Halloweenmountainbiketoertocht, zie bl. 37

Zaterdag 28 oktober
* 12-17 u., Oostduinkerke, Navigo-museum
Dag van de Paardenvissers
* 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
* 20 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Rotary-Herfstconcert met het Ensemble Exquis

Dinsdag 31 oktober
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Water-Lopen, met bezoek aan het IWVAinfiltratiepand en pompstation, info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., c.c. CasinoKoksijde
Tekenfilm Huisdiergeheimen (90’), voor kinderen vanaf 3de
kleuterklas

Woensdag 1 november
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@tenduinen, rondleiding voor volwassenen en rondleiding
met quiz voor kinderen
* 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.
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Lion (Garth Davis, AU-US-GB 2016, 118’). Als vijfjarig
jongetje komt Saroo per ongeluk terecht op een trein die hem
duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en
familie, toegang 6 euro / 40 (filmpas)

Donderdag 2 november
* 11 u., Sint-Idesbald, kerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden, zie
bl. 20
* 14 u., Koksijde-Bad, Parochiaal Centrum (Tulpenlaan41)
Workshop Kadoosjes maken, leden Gezinsbond gratis, anderen
3 euro, inschrijven gerdavandensteen@telenet.be
* 14.30 u., Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding (F)
* 18-22 u., Oostduinkerke, kapel van de Rozenkrans (Albert I-laan)
Holy Sales Vintage stoffenverkoop, zie bl. 20

Vrijdag 3 november
* 14-18 u., Oostduinkerke, kapel van de Rozenkrans (Albert I-laan)
Holy Sales Vintage stoffenverkoop, zie bl. 20
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Paddenstoelenwandeling voor kinderen en idem voor
volwassenen, info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Gegidst bezoek thema Het vissershuisje en workshop
kruidenkriebels voor kinderen
* 19.30 u., Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat
Lezing Expoplaneten door Chris Vandenbossche
(Volkssterrenwacht Mira Grimbergen), inschr. info@desterrenjutters.be

Zaterdag 4 november
* 9-13 u., zaal Witte Burg, Oostduinkerke
Derde tweedehandsbeurs voor radiocommunicatie-materiaal
* 10-18 u., c.c. CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs, zie bl. 32
* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Rondleiding (N/F) in de tentoonstelling Vloed, zie bl. 13
* 14-18 u., Oostduinkerke, kapel van de Rozenkrans (Albert I-laan)
Holy Sales Vintage stoffenverkoop, zie bl. 20

Zondag 5 november

* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren

* 11 u., Koksijde, Abdijhoeve ten Bogaerde
Concert Klassiek op zondag met sopraan Elise Caluwaerts en
pianist Kim Van den Brempt, 19-eeuwse belcanto-programma
Amore e Morte, toegang 14 euro, 7 euro (-26 jaar)

* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Geleid bezoek (F)

* 10-18 u., c.c. CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs, zie bl. 32

* 19 u., Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Infoavond over de reis Expeditie IJsland, inschrijven via
onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68

* 14-18 u., Oostduinkerke, kapel van de Rozenkrans (Albert I-laan)
Holy Sales Vintage stoffenverkoop, zie bl. 20
* 14 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein
Geleide wandeling Over zand, zee en Duinenhuis

Woensdag 8 november

Vrijdag 17 november

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Perfetti Sconosciuti, zeven vrienden komen bijeen
voor een gezellig etentje dat uitmondt in een relationeel bloedbad,
toegang 6 euro / 40 (filmpas)

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Infoavond De toekomst van het OCMW door Kurt De Loor
(Vlaams parlementslid en OCMW-vz Zottegem), intro door Ivan
Vancayseele; gratis toegang; aanwezigheid tot 12 nov. melden aan
g.cambier@telenet.be, 0478 77 05 44, org. Curieus

Donderdag 9 november
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muziektheater Het Nieuwstedelijk – Vuur, muzikale monoloog van
Jonas Van Thielen over de dramatische brand in het internaat in
Heusden-Zolder, toegang 14 euro

* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat 48
Lezing Een transhumane ethiek: naar een verbeterde mensheid
door em. prof. dr. Charles Susanne Lesage (VUB/ULB) toegang
(koffie incl.) 5 euro, leden 3 euro, info marc-mortier@telenet.be,
0475 97 21 98, org. UPV-Westkust en Vermeylenfonds K-Odk

Zaterdag 18 november

* 19 u., Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Initiatie Vis-en-place ofte verse vis verwerken onder leiding van
Angus Wittevrongel, zie bl. 24

* Koksijde-Dorp, omloop Duinencross
Wie wordt Cyclocrosskampioen van de Westhoek?
- van 10.30 tot 12 u., initiatie voor jongeren van 10 tot 14 j.,
verkenning BK-omloop
- van 11 tot 16 u., recreatieve wedstrijd volgens leeftijd (vanaf 14 j.)
Voor beide inschrijven via 058 53 20 01 of op www.koksijde.be/
webshop, zie blz. 31

Vrijdag 10 november
* Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandl. 239, bij de kerk)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 20

* 9-16 u., Oostduinkerke, Oostvoorduinen (A. Geryllaan)
Dag van de Natuur: werkdag in de duinen voor meer biodiversiteit,
info@duinenhuis.be

* 18 u., Koksijde-Dorp
Sint-Maartenstoet, zie bl. 39

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling bomen- en struikenpracht,
info www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert jong jazztrio Steiger (JazzLab Series), winnaar Jong
Jazztalent Gent 2017, toegang 12 euro

Zondag 19 november

Zaterdag 11 november
* 10 u., Koksijde, Sint-Pieterskerk
Elfnovemberdienst voor de overledenen van beide
wereldoorlogen
* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Lezing/muziek Brave New Maria door Kristien Hemmerechts Bart
Maris en Sylvie De Pauw, info en reserv. www.hetbedrijf.be of
0494 60 41 36

Zondag 12 november
* 14 u., Oostduinkerke-Dorp, binnenplein Navigo
Geleide wandeling in de Plaatsduinen: hoe duinvegetatie zich
aanpast aan extreem weer
* 15 u., c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling A Mano door El Patio Teatro,
+ figurentheater uit Spanje, zie bl. 40

Maandag 13 november
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag over artrose en reuma door dr. K. Vandevijvere,
zie bl. 16
* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Lang zullen wij leven door dr. Hendrik Cammu, org. NEOS,
info Judith Ranson 058 51 40 60

Dinsdag 14 november
* 19 u., Koksijde-Dorp, brandweerkazerne
Infoavond over brandveiligheid in eigen huis met gastspreker
Danny Geryl, org. Gezinsbond, leden 3 euro, niet-leden 5 euro
(drankje in), gratis tombola voor enkele rookmelders

Woensdag 15 november
* Oostduinkerke-Dorp, Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 20

* 11 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Artist Talk ten Bogaerde in het kader van de tentoonstelling Vloed,
zie bl. 13

Woensdag 22 november
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Seniorenfeest van het Sociaal Huis, zie bl. 19
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film The Day will come, twee jongens willen vluchten
van de sadistische directeur van hun internaat,
toegang 6 euro / 40 (filmpas)

Donderdag 23 november
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Seniorenfeest van het Sociaal Huis, zie bl. 19

Vrijdag 24 november
* 20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie door burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde met als
thema Terrorisme en terrorismebestrijding, toegang leden 6 euro,
niet-leden 8 euro, org. VVB Bachten de Kupe
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Delgres (FR), pompende delta blues uit Guadeloupe,
zie bl. 40
* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Lied- en poëzieavond door jongerenkoor Jokobeau over het
thema Jong ge(k)weld (psychische kwetsbaarheid), zie bl. 39

Zaterdag 25 november
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Ezels en pony’s in de Doornpanne,
info www.iwva.be/bezoekers
* 18 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Volksfeest met kaas en wijn van de vereniging Think Pink in de
strijd tegen borstkanker, zie bl. 18

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Home, aangrijpende jongerenkroniek over razende
hormonen en botsende generaties, winnaar Ensor Beste Film 2017,
toegang 6 euro / 40 (filmpas)

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Lied- en poëzieavond door jongerenkoor Jokobeau over het
thema Jong ge(k)weld (psychische kwetsbaarheid), zie bl. 39

Donderdag 16 november

* 8.30-10.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontbijtbuffet met bezoek van Sinterklaas,
leden Gezinsbond 3 euro, anderen 6 euro, inschr. tot 17 nov. op
dhaveloose@hotmail.com

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater De Ronde van Begijn met Begijn Le Bleu en twee exrenners, activiteit i.h.k. van het BK Cyclocross 2018, toegang 16 euro

Zondag 26 november

* 10 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Sint-Hubertusviering, om 10 u. dienst in de Sint-Niklaaskerk, om
11 u. zegening van paarden, ruiters en honden, vertrek naar de
Zeedijk alwaar om 11.30 u. concert door de Jachthoornblazers
Rally Sint-Veroon uit Lembeek. Org. Westhoekruiters, info marcel.
bouckenooghe@telenet.be

TENTOONSTELLINGEN
* De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

* 10.30 u., Abdijmuseum Ten Duinen
Lezing door dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven) over de resultaten
van het onderzoek op het vermeende skelet van abt Idesbald,
zie bl. 12

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven
Tot 7 jan. in NAVIGO-Nat. Visserijmuseum,

* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijz. Huis (Galloperstr. 48)
Op zondag in gesprek met…: voordracht 50 jaar Orde van de
Paardenvisser, info 058 51 90 94, vanmuylem@skynet.be

info www.navigomuseum.be

* 17 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Ein Deutsches Requiem, zie bl. 37

Tot 7 jan., Paul Delvauxmuseum, info www.delvauxmuseum.com,

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Dansvoorstelling José Navas/Compagnie Flak (CA), zie bl. 40

* Beeldhouwkunst (hout, steen, abstracte structuren) van

Woensdag 29 november

in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Danny Morlion

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino 20th Century Women, ontroerend drama over de
15-jarige Jamie, toegang 6 euro, 40 (filmpas)

* Werk van Fred Bervoets, Koen Van den Broek, Jonathan
Meese, Damien Hirst, Daniel Richter, Andreas Golder, Joel

Donderdag 30 november

Morrison, Koen Van Mechelen e.a.

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

In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald),
elke dag van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be

* 19 u., c.c. CasinoKoksijde
Open algemene vergadering van Kokos & Wulloks (adviesraad
Intern. Samenwerking) met aandacht voor de projecten in
Guatemala, zie bl. 14

* Schilderijen van Chris Poidevin en houtsculpturen

Vrijdag 1 december

Sint-Idesbald), open 14-18 u. van di tot zo

van Guy Muls
Tot 12 nov. in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Circus Cie Sacékripa (FR) met Vu (7+), mix van objecttheater,
clownerie en miniatuurcircus, zie bl. 40

* Vloed (samengesteld door curator Els Wuyts)
Tot 7 jan. in Kunstencentrum Ten Bogaerde,
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
* Duo’s en trio’s aan zee (schilderkunst van Frie Hardeman)
Tot 5 nov. galerie Welnis (Astridpl., Odk), open 10-12 & 13.30-16 u.,
gesloten op zondagvoormiddag

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren

* Dier en plant als migrant…
Tot 14 jan., IWVA-bezoekerscentrum Doornpanne
Waarom en hoe leggen dieren en planten soms kilometers afstand

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.

af om te verhuizen? Info www.iwva.be/bezoekers
* 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
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Info & organisatie:

Info:
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Ten Duinen
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