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Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wil jou zo goed mogelijk informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s en websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde

Ook jij deelt Koksijde massaal
op sociale media. Tij-dingen
pikt er hier maandelijks een
aantal uit! Heb je een leuke
foto of filmpje? Deel ze met ons
via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube;com/
GemeenteKoksijde
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laagwater

05.29 en 17.52
06.20 en 18.52
07.36 en 20.21
09.08 en 21.47
10.27 en 23.02
11.32
00.01 en 12.21
00.46 en 13.03
01.27 en 13.43
02.07 en 14.24
02.49 en 15.05
03.31 en 15.48
04.15 en 16.32
04.59 en 17.16
05.44 en 18.03
06.34 en 19.00
07.36 en 20.08
08.47 en 21.24
10.04 en 22.42
11.11 en 23.39
11.58
00.20 en 12.34
00.54 en 13.05
01.25 en 13.37
01.57 en 14.10
02.31 en 14.46
03.08 en 15.24
02.46 en 15.04
03.26 en 15.47
04.11 en 16.36
05.04 en 17.41

00.05 en 12.20
00.52 en 13.14
01.56 en 14.30
03.10 en 15.48
04.25 en 17.11
05.49 en 18.25
06.52 en 19.17
07.38 en 20.00
08.19 en 20.42
08.59 en 21.22
09.39 en 22.03
10.19 en 22.44
10.59 en 23.24
11.38
00.04 en 12.18
00.47 en 13.07
01.43 en 14.20
02.51 en 15.31
03.58 en 16.45
05.18 en 17.58
06.24 en 18.47
07.04 en 19.24
07.36 en 19.55
08.07 en 20.29
08.42 en 21.05
09.21 en 21.44
10.00 en 22.23
09.40 en 22.04
10.22 en 22.47
11.07 en 23.36
12.04

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 2,50 euro (ab. tot
eind 2018) 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 2018”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de
week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags
• Overdag, behalve op weekend- en
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd.
Er is één wachtdienst voor Veurne, Koksijde en
De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is
bereikbaar op zaterdag-, zondag en
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het
betalend oproepnummer 0903 39 969.
Tijdens de wachtdienst is 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 alle vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, etc. bel je het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we je verder of verbinden we je door met de
gewenste dienst.
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Verkiezingen
Op zondag 14 oktober
vinden er gemeente- en
provincieraadsverkiezingen plaats.
De dienst Burgerzaken organiseert
daarom oefensessies met
elektronische stemapparatuur.

6-7
Binnenkort:
heraanleg Koksijde-Dorp
Dit najaar starten de
werkzaamheden in Koksijde-Dorp:
deze werken vinden plaats in de
Zeelaan, de Noordstraat en het
Hegerplein.

11
En verder:

Fotospecial:
Koket Koksijde - Floralia
Het driejaarlijkse evenement Koket
Koksijde – Floralia was opnieuw een
overweldigend succes. Check de
fotoreportage en geniet nog één
keer na van de bloemenzee.

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Verkiezingen: hoe stem ik geldig?

7

Welzijn
Tiendaagse Geestelijke Gezondheid 11
Cultuur en erfgoed
Zilt feest in NAVIGO-museum

18-19
Halloween
Ook dit jaar organiseren de
gemeentediensten talloze
Halloweenactiviteiten. Laat je niet
afschrikken en griezel mee!

13

Milieu		
Duinenhuis

16

Wedstrijd: coverfoto Tij-dingen

23

Jeugd
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Sport

27

Proficiat aan onze jubilarissen 28-30
Burgerlijke stand

31

De voorbije maand

39

in woord en beeld

32-37

Podium en evenementen

38-43

Snippers uit de raad van 3 september
De gemeenteraad onder leiding van voorzitter Luc Deltombe keurde in de zitting van
25 juni o.a. volgende punten goed:
Overdracht N330-Leopold II-laan en N8h-J. Van
Buggenhoutlaan aan gemeente – Bij de toewijzing van beide gewestwegen, door het Agentschap
Wegen en Verkeer, kunnen vergoedingen verkregen worden. Bedoeling is om het probleem van
de voetpaden en de rioleringen (wateroverlast)
hiermee te verhelpen. Unaniem.
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Sanitair blok in de Nieuwstraat – De gemeenteraad keurde de lastenvoorwaarden en de
gunningswijze voor een openbaar toilet in de
Nieuwstraat eenparig goed. Het gaat om een
zelfreinigend exemplaar, zo kan je gebruik maken
van een proper toilet zonder dat hiervoor extra
personeel nodig is. Geraamde kostprijs bedraagt
ca. 130.000 euro.
Principiële goedkeuring inzet body- en
dashcams door politiezone Westkust – Beide camera’s worden ingezet bij incidenten op straat. De
bodycams zijn zichtbaar en de dashcams worden in niet-anonieme voertuigen aangebracht. Unaniem.
Goedkeuring aankoop percelen en woningen – Vier aankoopdossiers werden eenparig goedgekeurd
door de raad: 1. perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke (uitbreiding van de bestaande parking),
2. woning Weldadigheidstraat 14 (in functie van het toekomstige masterplan Oostduinkerke), 3. perceel
bouwgrond in de Tulpenlaan (aansluiting bij gewezen pastorie) en 4. uitoefening van het recht van verkoop
en goedkeuring akte tot aankoop woning Kerkstraat 37 (voor een sociaal huisvestingsproject). Ten vijfde
werd de voorkoop op de woning Zeelaan 26 eveneens goedgekeurd (2 onthoudingen).

Gratis infosessies voor ondernemers over
De gemeente organiseert twee gratis infosessies over Facebook voor ondernemers. Op donderdag 18
oktober om 20 uur vindt de basissessie Hoe kan Facebook uw bedrijf liken of kraken? plaats. Tijdens deze
workshop leer je hoe je een Facebookpagina maakt, likes genereert en hoe je je doelgroep bepaalt. Ook
ontdek je welke informatie je best op welk moment publiceert en waar je moet op letten. Ruim een maand
later, op 29 november, is er de tweede sessie voor gevorderden, o.a. over
hoe je succesvol adverteert.
Inschrijven via economie@koksijde.be. Beperkt aantal plaatsen.
Delvauxzaal, gemeentehuis. Onthaal vanaf 19.45 uur.

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(20)
Dit mooie gebouw, La Guinguette, presenteert
zich als lusthof en overdekte danszaal midden
in de duinen in de Marie-Joséstraat. Deze plek
in Sint-Idesbald was ideaal om mensen te
leren kennen en plezier te maken tijdens de
Tweede Wereldoorlog – foto dateert uit 1944.
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 37 62 of
caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk eens
www.westhoekverbeeldt.be, Twitter.com/whverbeeldt,
Facebook.com/westhoekverbeeldt.

De burgemeester aan het woord
De voorbije maand was het enorm druk in onze gemeente: er stonden diverse opendeurdagen, openingen
en manifestaties op het programma. In oktober keert de rust terug in onze gemeente, of toch voor even, want
de veertiende oktober is het tijd voor de zesjaarlijkse gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wisten jullie
trouwens dat dit de 200e editie is van Tij-dingen? Een nieuwe mijlpaal voor ons gemeentelijk infoblad.
T-d: “Koket Koksijde – Floralia
was alweer een succes. Wat
vond u ervan?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Het was voor de
derde keer op rij een topeditie.
Er kwamen 9.000 mensen
naar het gemeentehuis in
vier dagen, ik ben dus een
trotse burgemeester. Het
was de laatste keer dat Ides
Leys, diensthoofd Groen, dit
evenement in goede banen
leidde vooraleer hij met
pensioen gaat. Als grondlegger
van dit evenement verdient
hij dus zeker een eervolle
vermelding. Idem trouwens
voor de meesters-floristen en
alle medewerkers. Het is de
bedoeling dat we deze traditie
voortzetten. Koket Koksijde –
Floralia past perfect in het rijtje
van topattracties en bij onze
reputatie die we hebben als
bloemengemeente.”
(Zie blz. 18-19)

T-d: “Met de komst van Koningin
Mathilde was er hoog bezoek in
onze gemeente.”
Burgemeester: “Inderdaad.
Eerst bezocht ze het Koningin Elisabeth Instituut:
een uitstekend gerund ziekenhuis, gespecialiseerd
in complexe revalidatie. Uniek is dat de patiënten
zeezicht hebben vanop hun kamer! Even
verderop verraste Koningin Mathilde de mensen in
vakantiedomein Ter Helme. Directeur Katrien Dewulf,
dochter van ereburgemeester Henri Dewulf, runt
Ter Helme uiterst professioneel. Tijdens dit twee uur
durende bezoek kwam onze gemeente opnieuw naar
voor als een gastvrije gemeente met waardevolle
vrijwilligers.” (Zie blz. 21)

T-d: “Dit najaar starten de langverwachte
werkzaamheden in Koksijde-Dorp.”
Burgemeester: “De werken vinden plaats in de
Zeelaan, de Noordstraat en het Hegerplein: o.a.
de rijweg en de parkeerplaatsen worden volledig
vernieuwd. Er komen ook brede voetpaden. Nu de
politiediensten er niet meer zijn, zal het annexgebouw
enkele nieuwe diensten huisvesten zoals het
secretariaat van de hulpverleningszone Westhoek
en het woonhuis Nieko. We breken ook het oude
gemeentehuis en brandweerarsenaal af. Er komt een
mooi, groen plein in de plaats.” (Zie blz. 11)

T-d: “Politie Westkust maakte bekend dat de
zomercriminaliteit daalt. Een goede zaak?”
Burgemeester: “Ja, de cijfers spreken voor zich. De
daling van de criminaliteit tijdens de zomermaanden
bedraagt ruim veertig procent ten opzichte van 2012.
De inspanningen van ons politiekorps liggen aan
de basis van dit uitstekende rapport. De verhuis van
Politie Westkust naar het nieuw centraal politiehuis
is inmiddels achter de rug. Mensen die de eerste
opendeurdag van het nieuwe politiehuis niet konden
bijwonen, krijgen overigens een nieuwe kans op 7
oktober.” (Zie blz. 10)

T-d: “Het is bijna zover. Op 14 oktober staan de
verkiezingen op het programma.”
Burgemeester: “Verkiezingen zijn altijd een beetje
gemeentegeschiedenis. Onze diensten staan
opnieuw paraat om deze hoogdag van de
democratie in goede banen te leiden. Wie wil,
kan trouwens een oefenstem uitbrengen in het
gemeentehuis tot en met 10 oktober. Die oefensessies
worden georganiseerd door het team van Geert
Calcoen, diensthoofd Burgerzaken. In deze editie van
Tij-dingen lees je hoe je digitaal én geldig stemt in
twaalf korte stappen. ” (Zie blz. 6-7)

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2018

Oefensessies met elektronische stemapparatuur
Het gemeentebestuur organiseert publieke oefensessies met de elektronische stemapparatuur die zal worden
gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober.
Deze oefensessies vinden plaats op de dienst Burgerzaken tot en met 10 oktober, tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis: van maandag tot vrijdag telkens in de voormiddag (9 tot 11.45 uur) en op maandag- en
woensdagnamiddag (13.30 tot 16 uur). Niet op zaterdag.
Hoe stem ik digitaal? Lees meer op bladzijde 7.

Over volmachten bij de verkiezingen
Soms kan of moet je niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. In dat geval kan een andere kiezer
stemmen in uw plaats, u geeft die andere kiezer met andere woorden een volmacht.
R In eerste instantie vult u een volmachtformulier in. Gratis verkrijgbaar op de dienst Burgerzaken of
download dit document op www.vlaanderenkiest.be.
R Daarna geeft u het ingevulde en ondertekende formulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die
namens u zal stemmen, de volmachtkrijger.
R Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op het oproepingsformulier staat,
met de nodige documenten: volmachtformulier, oproepingsbrief van volmachtgever en volmachtkrijger,
bewijs van afwezigheid en identiteitskaart volmachtkrijger.
In welke gevallen?
R U kan niet stemmen door medische redenen. Voeg een doktersattest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
R Deelnemen is niet mogelijk wegens beroepsredenen. Werknemers hebben een attest nodig van de
werkgever. Zelfstandigen nemen een attest mee waaruit de uitoefening van het beroep en de reden van
afwezigheid blijkt.
R Ook in het geval van schippers, marktkramers en kermisreizigers is een attest nodig waaruit de uitoefening
van het beroep blijkt – afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u ingeschreven bent.
R U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Attest van
de directie van de strafinrichting bijvoegen.
R Een attest van de religieuze overheid is nodig als uw geloofsovertuiging u niet toelaat om te stemmen.
R Voor studenten is een attest van de directie van de school vereist.
R U verblijft om privé-redenen in het buitenland. Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door
de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen bij
de volmacht. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken toe. Als u geen bewijs kan voorleggen,
ondertekent u een verklaring op eer.
R Alle redenen voor afwezigheid kan u nog regelen tot op de verkiezingsdag zelf, met uitzondering van een
verblijf om privé-redenen in het buitenland. Dit kan ten laatste tot en met 13 oktober.
Voorwaarden
R De volmachtkrijger mag geen volmacht krijgen voor andere stemgerechtigden, kort samengevat:
één volmacht per volmachtkrijger.
R De volmachtkrijger moet kunnen stemmen op alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd
bent.

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest
info@vlaanderenkiest.be

@ABB_Vlaanderen
vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

kleurt Koksijdse bakkers roze
Borstkanker treft één op de acht vrouwen. Zeker ter
gelegenheid van borstkankermaand oktober is het
belangrijk dat iedereen mee vecht tegen de ziekte.
Steun Think-Pink met een actie of een lintjesbox. De
bakkers in onze gemeente geven alvast het goede
voorbeeld.
Elk Think-Pink-lintje draagt dezelfde levensbelangrijke
boodschap uit: geef borstkanker geen kans en laat
je borsten tijdig controleren. Deze oproep redt levens,
want hoe sneller borstkanker wordt vastgesteld en
behandeld, hoe groter de kans op genezing.
Elke twee jaar krijgen alle vrouwen tussen 50 en
69 automatisch een uitnodiging voor een gratis
screeningsmammografie. Bij deze een warme oproep
aan alle dames om dit zeker te doen!
Heb je een winkel of ken je een locatie voor een lintjesbox? Vraag een gratis exemplaar aan via
http://bit.ly/lintjesbox2018. Elke box telt honderd lintjes die bezoekers voor één euro kunnen kopen via
het voorziene geldvakje. Handelaars worden vermeld op de overzichtskaart op de website.
Ook elke andere actie voor Think-Pink is meer dan welkom! Registreer je actie op www.think-pink.be.
Fiets mee met de Koksijdse Bike Captain Hilde Werbrouck tijdens Bike for Think-Pink of word BikeSter.
Info: www.think-pink.be/bikeforthinkpink.
Ook de Koksijdse bakkers kleuren roze voor Think-Pink: De bakkers van onze gemeente slaan de handen
in elkaar en dragen hun steentje bij tijdens borstkankermaand oktober. Koop een Pinkie – borstenbroodje,
gebak, cake, koeken, wafels – bij je favoriete bakker. Smakelijk.
De roze bakkers: Helvetia, Dirk & Pascale, Tyteca, Leterme, Du Littoral (Koksijde),
KOKS
Espero, Gheysen (Oostduinkerke), Destrooper, Kapelhof, 3B’s (Sint-Idesbald).
IJDE
Info: www.think-pink.be. Vragen over de lintjesboxen: febe@think-pink.be, 0468 174 029.
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Voormalig inwoner Ellen Moons
bepaalt mee wie de Nobelprijs
Fysica in de wacht sleept
Ellen Moons, dochter van voormalig journalist Willy Moons en beeldhouwster
Jenny Reynaert uit Wulpen, is sinds begin dit jaar lid van de Koninklijke
Zweedse Academie der Wetenschappen. Ellen is lid van de klas voor fysica
en mag hierdoor op 2 oktober mee stemmen en dus bepalen aan wie de
Nobelprijs Fysica wordt uitgereikt.
Ellen Moons is getrouwd met een Zweed, vandaar dat ze ruim anderhalf
decennium geleden verhuisde naar Scandinavië. Ondertussen werkt ze al
achttien jaar aan de universiteit van Karlstad. In 2011 kreeg Ellen Moons
de wetenschapsprijs voor fysica, uit handen van de Zweedse koning Carl
XVI Gustaf.

Werken aan de gemeente?

Ons gemeentebestuur publiceert diverse vacatures in de loop van de maand oktober.
Meer informatie vind je op www.koksijde.be/vacatures of via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf je in op de nieuwsbrief (www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk)
om op de hoogte te blijven van alle vacatures.

“Er is altijd iemand thuis voor de kinderen”
Koksijde zoekt onthaalouders voor de gezinsopvang van
baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. Mensen met een warm hart
voor de allerkleinsten. Jolien Timperman (30) is één van de
jongste onthaalmoeders in onze gemeente en ze raadt deze
job aan iedereen aan.
T-d: Waarom maakte je de keuze om onthaalouder te worden?
Jolien Timperman: “Na mijn studies startte ik meteen als
kinderbegeleidster in een kinderdagverblijf. Ik maakte daarna
de keuze om te starten als onthaalouder in mijn eigen woning,
omdat ik dan ook voor mijn eigen kinderen kon zorgen. Mijn
man is brandweerman en moet soms plots weg. Sinds ik thuis
werk als onthaalouder, is er steeds iemand aanwezig voor de
kinderen.”
T-d: Wat spreekt jou zo aan in deze job?
Jolien: “Als onthaalouder heb je de vrijheid om zelf je dagen
in te plannen, ik kies dus zelf wanneer ik open ben. Dat zorgt
voor een gevoel van zelfstandigheid. Ook leuk is dat ik mee
verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling en de groei van
de kinderen. Daarnaast zijn kinderen ook dankbaar én geven
ze veel liefde. Een ander positief aspect is dat de ouders veel
respect tonen. Het feit dat zij hun kindje aan mij toevertrouwen,
betekent heel veel voor mij. Het afscheid na twee jaar is vaak emotioneel.”
T-d: Zelf heb je twee kindjes. Lukt het om dat te combineren met je eigen job?
Jolien: “Ja, dat is perfect mogelijk. Dochter Manou is inmiddels elf en maakt zelf lekkere fruitpap. Soms helpt
ze eten geven of speelt ze met de peuters. Mijn zoon Mauro is drie jaar en dankzij mijn job als onthaalouder
kon ik voor hem zorgen tijdens zijn eerste levensjaren. Nu gaat hij naar school en als hij thuiskomt, heeft hij
veel speelkameraadjes.”
T-d: Je werkt thuis, mis je het contact met de buitenwereld niet?
Jolien: “Neen, want net daarom heb ik mij bewust aangesloten bij een overkoepelende dienst. Zo kom je
terecht in een groep. We trekken af en toe samen naar een vormingsmoment of een vergadering. En als er
iemand van ons een vraag heeft, kunnen we altijd bij elkaar terecht. Ook als er iemand ziek is of op reis wil,
helpen we elkaar uit de nood. De dienstverantwoordelijken en pedagogisch medewerker vragen ook vaak
hoe het gaat. Het is trouwens perfect mogelijk om deze job te combineren met een rijkgevuld sociaal leven.”

OEP
OPR

Koksijde zoekt onthaalouders

Voor de opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar is de dienst Onthaalouders op zoek naar
mensen met een warm hart voor de allerkleinsten. Info: onthaalouders@koksijde.be, 058 51 80 74.

Dag van de Onthaalouder op 12 oktober
Op vrijdag 12 oktober vieren we de dag van de onthaalouder of kinderbegeleider. Dé geknipte dag om
begeleiders in de (buitenschoolse) kinderopvang of onthaalouders in de bloemetjes te zetten!

Infoavonden assistentiewoningen Doornhuys
Vlakbij woonzorgcentrum Dunecluze openen er 24
assistentiewoningen tegen de zomer van 2019. Wil je meer weten
over de prijs, de zorgondersteuning en de indeling van de flats?
Kom dan naar de infoavonden op 11 en 22 oktober.
Afspraak om 19 uur in Cafetaria Dunecluze: Ter Duinenlaan 35.
Info: www.doornhuys.be.
Inschrijven is verplicht via doornhuys@dunecluze.be of 058 53 39 00.

Tweede opendeurdag in nieuw Politiehuis
Heb je de eerste opendeurdag van het
nieuwe centraal politiehuis in Koksijde
gemist? Niet getreurd: jullie krijgen een
nieuwe kans op zondag 7 oktober.
Mogelijkheden
* start tussen 9 en 12 uur
* start tussen 12 en 15 uur
* start tussen 15 en 17 uur
Schrijf je voor vrijdag 5 oktober in via
pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu
met vermelding van de namen en de
leeftijd van de deelnemers en om hoe
laat je wil langskomen.
Zonder inschrijving krijg je geen
toegang tot het gebouw. Ben je slecht
te been of zit je in een rolstoel? Graag
meegeven bij de inschrijving, de politie
voorziet aangepaste rondleidingen (lift).

Vakantietoezicht op woningen
Al enkele jaren kunnen onze inwoners terecht bij de dienst Veiligheid en Preventie voor
afwezigheidstoezicht. Er wordt een oogje in het zeil gehouden op je woning als je tijdelijk
afwezig bent: als je op reis bent, door ziekenhuisopname, etc.
De gemeenschapswachten doen dit overdag en ’s nachts gebeurt dat door de
patrouilles van de lokale politie van de Politiezone Westkust.
Let wel: de maximale duur voor dit toezicht bedraagt twee maanden en de aanvraag moet je zeven dagen
op voorhand doen. Een aanvraag- of afwezigheidsformulier is te verkrijgen via de dienst Veiligheid en
Preventie of via de Politie Westkust.
Info: dienst Veiligheid en Preventie, 058 53 34 95, jens.mares@koksijde.be.

Zomercriminaliteit daalt met 41 procent in zes jaar
Politiezone Westkust (Koksijde, De Panne en Nieuwpoort) pakte
begin september uit met de criminaliteitscijfers van afgelopen
zomer. Daaruit blijkt dat de zomercriminaliteit met ruim veertig
procent is gedaald tegenover diezelfde periode in 2012.
Het meest opmerkelijke resultaat is de daling van de diefstallen uit
voertuigen met maar liefst 76 procent in vergelijking met zes jaar
geleden. Het stijgende toerisme en het uitstekende zomerweer
zorgden dus niet voor meer vandalisme.

26 oktober: Actiedag tegen woninginbraken 1dagniet
Op vrijdag 26 oktober vindt de vijfde nationale actiedag tegen woninginbraken 1dagniet plaats. Tijdens
diezelfde week pakken de Politiezone Westkust en de preventiediensten uit met enkele initiatieven.
* De mountainbikepatrouille van de politie en de gemeenschapswachten gaan op pad in de
inbraakgevoelige wijken en drukbevolkte plaatsen: met de intussen bekende voetafdrukken
die van een inbreker konden zijn, boordevol tips om de kans op een inbraak te verkleinen.
* Op vrijdag 26 oktober is er een diefstalpreventiestand op de wekelijkse markt in Koksijde
* Als kers op de taart plant de politiezone Westkust ook een DIV-actie (drugs, inbraken, verkeer).

Binnenkort: heraanleg Koksijde-Dorp
Op maandag 26 november, daags na de
Duinencross, vangen de werkzaamheden
in Koksijde-Dorp plaats. Deze werken
vinden plaats in de Zeelaan (tussen
parking van TC Koksijde en de Robert
Vandammestraat/Houtsaegerlaan), de
Noordstraat en het Hegerplein.
De rijweg en de parkeerplaatsen worden
volledig vernieuwd en er komen veilige,
brede voetpaden – geflankeerd door de
nodige groenvoorzieningen. Het oude
gemeentehuis en voormalig brandweerarsenaal worden afgebroken. Op die locatie
komt een groen dorpsplein. Ook de ondergrondse infrastructuur wordt vernieuwd of
uitgebreid: o.a. rioleringen worden aangepast waar dat nodig is. De nutsmaatschappijen plannen eveneens grote werken om
de leidingen te vernieuwen.
In een notendop
* Fase 1: begint eind november: start heraanleg Hegerplein
* Fase 2: maart t.e.m. zomer 2019: start tweede fase Zeelaan (tussen TC Koksijde en verkeerslichten)
* Fase 3: zomermaanden 2019: volgende fase Zeelaan (tussen verkeerslichten en Noordstraat)
* Fase 4: na de zomervakantie van 2019: kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan/Vandammestraat
* Fase 5: najaar 2019: laatste fase: Noordstraat (tussen Hegerplein en Kerkstraat)
Informatie ook over andere openbare werken via www.koksijde.be/werken-in-uitvoering.

Tiendaags programma voor geestelijke gezondheid
Begin oktober is er naar jaarlijkse gewoonte veel aandacht voor geestelijk welzijn.
Onze gemeentelijke werkgroep Geestelijke Gezondheid neemt ook enkele gepaste initiatieven:
Tentoonstelling OPEN – GESLOTEN (atrium, gemeentehuis, organisatie Westhoek Academie Koksijde,
zie blz. 38) en Gek of geniaal? (thematafel in de bibliotheek, zie blz. 25)
Van 1 t.e.m. 10 oktober. Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.
Voorleesmoment voor kinderen door Sifra Demoen (bibliotheek)
Woensdag 3 oktober om 15 uur. Gratis.
Film The Rider (cultuurcentrum CasinoKoksijde)
Woensdag 3 oktober om 20 uur. Tickets: 5 euro – te koop op avond zelf vanaf
19.30 uur of online bestellen via www.casinokoksijde.be.
Gratis tas koffie op de vrijdagsmarkt (Zeelaan)
Vrijdag 5 oktober. Aangeboden door gemeente en Sociaal Huis Koksijde.
Voordracht gedichten (bibliotheek)
Zaterdag 6 oktober, van 11 tot 12 uur. Doorlopend gedichten te ontdekken van 1 t.e.m. 10 oktober.

Gespreksgroep voor nabestaanden van zelfmoord
Neem contact op via 0468 202 225 of nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be. Gespreksgroep vindt
plaats in Erfgoedhuis Bachten de Kupe. Eerst is er een kennismakingsgesprek, in januari 2019 starten de
groepssessies die maandelijks plaatsvinden, behalve tijdens juli en augustus.
Zit je met vragen over zelfdoding? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via
www.zelfmoord1813.be. Speciaal voor jongeren is er ook Awel, op 102 of www.awel.be.

Aux Champs-Elysées in de Kerkepannezaal
Geniet op woensdag 24 oktober van een namiddag vol
ambiance met hits van de meest bekende Franse zangers
zoals Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Edith Piaf etc. Het trio Jo
Arend (piano), Hubert Van Hecke (accordeon) en Chantal
Himbrecht (zang) dompelen je van 14 tot 16.30 uur onder
in de typische Franse sfeer. Zing, dans en word ontroerd!
Georganiseerd door het project Samen Zorgen (Sociaal Huis).
Inschrijven via 058 53 43 19. Kostprijs: 4 euro (incl. drankje)

Lezing door traumatoloog en knie-expert dr. Harinck (AZ West) op 2 oktober

Knieproblemen en -prothesen bij senioren
Deze uiteenzetting vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op dinsdag 2 oktober, om 14 uur.
Kostprijs: twee euro, incl. drankje. Organisatie: Seniorenadviesraad Koksijde.
Vooraf inschrijven is niet mogelijk, kom dus op tijd.
Info bij seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42).

Veertigste seniorenfeest
op 21 en 22 november
Natuurlijk is er ook in 2018 een groot seniorenfeest, deze keer
op 21 en 22 november volgens de klassieke formule met
muziek, maaltijd, dans en ambiance. Het volledige programma
verschijnt in het nummer van november, kaarten vanaf 29
oktober verkrijgbaar bij het Sociaal Huis in Koksijde.
© Linda Renette en Lambert Derenette

Gratis juridisch advies voor alle inwoners
Op elke vierde maandag van de maand geeft een jurist gratis informatie en advies aan onze inwoners.
Indien nodig verwijst hij je door naar de juiste persoon. Een afspraak maken is niet nodig, maar het is wel
aangewezen om zo vroeg mogelijk in de namiddag langs te komen. Breng zeker alle benodigde documenten
mee. Eerstkomende afspraak is op maandag 22 oktober van 13.30 t.e.m. 15 uur in het Sociaal Huis.

Koffienamiddagen voor senioren
Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur. Inkom: 3 euro.
* In Koksijde-Dorp op vrijdag 5 oktober in ’t Oud Schooltje
* In Oostduinkerke op woensdag 10 oktober in de feestzaal van de
Rozenkransschool
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Elke dinsdag groepswandeling: leer nieuwe mensen kennen
Wandel 3 tot 5 kilometer mee op een rustig tempo: voor mobiele en minder mobiele mensen. Heb je
ondersteuning nodig? Vermeld dat dan bij inschrijving (Katrien Debruyne, 058 53 43 19).

Verwenmoment voor mantelzorgers op 1 oktober
Op maandag 1 oktober verwent massagetherapeut Ann Deriemaeker (Vizit) onze mantelzorgers met een
ontspannende hoofd-, schouder- of handmassage. Ontsnap eventjes aan de drukte van de dag en geniet
in het mantelzorgcafé De Luisterschelp (zaal de Brug, Sociaal Huis) van 14 tot 16 uur.
Inschrijven bij Katrien Debruyne (058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be).

Zilt feest in NAVIGO-museum
Het NAVIGO-museum en de Oostduinkerkse vissers
vieren feest op zaterdag 27 oktober. Ga ’s morgens
mee naar het strand met de huifkar en vis mee met
de garnaalvissers te paard.
Na de middag geniet je van feestelijke animatie en
fijne workshops in en rond het museum.
Een greep uit het aanbod: volksspelen, een
bijzondere draaimolen, sfeermuziek, een
fotografieworkshop, grime, knutselworkshops, etc.
Programma
J 9 uur: Afspraak aan het museum
J 10 tot 11 uur: Paardenvissers (ter hoogte van het
Astridplein – laag water om 10 uur)
J 12 uur: Demonstratie garnalen koken en proeven
(museumplein)
J 11.30 tot 13.30 uur: Lunch in het museum. Vul je
eigen picknick aan met lekkere vissershapjes.
J 12 tot 17 uur: doorlopend animatie in het
museum en op het museumplan
J 13.30 tot 17 uur: workshops in en rond het
museum

Formule Laag Tij
In de voormiddag met de huifkar naar het
strand, vissen met de garnaalvissers te paard en
onbeperkt toegang tot het feestelijke programma
in en rond het museum.
8 euro voor inwoners, gratis voor kinderen jonger
dan vijf jaar
Reserveer tijdig je plaatsje in de huifkar via
onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
Formule Hoog tij
Onbeperkt toegang tot het feestelijke programma
in en rond het museum.
Gratis voor inwoners
Reporters gezocht!
Ben jij thuis de fotograaf van dienst of wil
je weten hoe dat moet? Volg de exclusieve
fotografieworkshop voor kids (5 tot 12 jaar). Een
professionele fotograaf neemt je mee op sleeptouw
op de huifkar en op het strand. Leer de kneepjes
van het vak en maak je eigen reportage! Opgelet:
beperkt aantal plaatsen. 8 euro per kind (formule
Laag Tij). Kinderen moeten vergezeld zijn door een
volwassene.

Info en uitgebreid programma voor de herfstvakantie lees je op www.navigomuseum.be.

MET
DE HUIFKAR
NAAR ZEE, SAMEN
VISSEN, VERSE
GARNALEN PROEVEN,
WORKSHOPS EN
ANIMATIE!

NAVIGO: Nieuwe vleugel
ZATERDAG

27.10

Z IL

9U — 17U

T
F E T
E S
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke
info@navigomuseum.be , www.navigomuseum.be
T +32 (0)58 51 24 68

met kijkdepot en
kooktheater in 2021
Om het behoud van het maritieme
erfgoed van het Nationaal Visserijmuseum te garanderen, plant het
gemeentebestuur de bouw van een
nieuw museumdepot. Deze uitbreiding
zal de materiële getuigenissen van het
visserijverleden herbergen en biedt een
blik achter de schermen.
Er wordt ook plaats voorzien voor
immateriële kennis door middel van een
demonstratiekeuken voor exclusieve
workshops met lokale chefs.
Er volgt eveneens een samenwerking met
de Hotelschool Ter Duinen. De garnaal
krijgt zeker een vaste plaats op het menu.
In het nieuwe gebouw komt een
educatieve ruimte waar kinderen zich
creatief uitleven. Deze nieuwe vleugel zal
dus fungeren als kijkdepot, educatieve
ruimte en als demonstratiekeuken.
Interactief is hier hét kernwoord.

Camping Cultuur: tweedaagse voor het gezin
De dienst Cultuur en Erfgoed
presenteert een nieuwe editie van het
gratis evenement Camping Cultuur.
Op zaterdag 6 oktober kampeert
het evenement in de Silicowijk
(Molenstraat, Koksijde-Dorp) en op
zondag 7 oktober vind je Camping
Cultuur op het (gras)plein naast de
Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.
Omnivolant • Minimalistisch circus
Hoe klein kan een circus zijn? Wat is
essentieel? Eén artiest, één publiek,
één volle circuskoffer!
Zaterdag om 14 uur.
Zondag om 16.30 uur.
Charel & Co • Dom
Maak kennis met podiumbeest Charel
in Dom, een interactief en clownesk
circustheater.
Zaterdag en zondag om 14.50 uur
Omnivolant • Nagetusch
Een bizar circusduo brengt een
ontroerende voorstelling met klassieke
circuskunst, jongleren en acrobatie.
Zaterdag en zondag om 15.40 uur
Trashbeatz • Muziek maken met afval
Verruim je muzikale horizonten en beleef een
onvergetelijk avontuur.
Zaterdag om 16.30 uur – Zondag om 14 uur
Karafan • Château
Dompel je onder in de middeleeuwen en vecht
als een echte ridder voor de hand van de mooie
prinses.
Zaterdag en zondag, van 14 t.e.m. 18 uur

En verder ook nog…
Zaterdag en zondag, van 14 t.e.m. 18 uur
O workshop Minicamping maken
O gratis schminkstand
O Plezand-figuren: leef je uit op de plezante golf of
speel bollo-smitto met Oscar
O Biebwagen met strips
O Wafelbakfiets: geniet van de gratis wafels
O Barmobiel: gratis water en koffie - frisdrank, pils
en wijn aan democratische prijzen

Info: dienst Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40)

© Michel Maes Fotografie

Abdijmuseum: Virtual Reality achter de schermen
Op woensdag 31 oktober om 14.30 uur is
het opnieuw tijd voor Family@TenDuinen.
Bezoek de oude abdij virtueel met een
virtualrealitybril en ga terug naar 1490.
Hoe ging het museumteam te werk
om dit VR-avontuur op poten te zetten
en zag Koksijde er werkelijk zo uit in de
middeleeuwen? Het museum geeft je
een unieke blik op de making of.
Een unieke kans!
Deze activiteit is voor kinderen van 10
t.e.m. 14 jaar en kost 5 euro. Inschrijven
via abdijmuseum@koksijde.be of
058 53 39 50.
Voor volwassenen is er tegelijkertijd
een rondleiding over het leven in de
middeleeuwse Duinenabdij.

Vijftiende editie van
Buren bij Kunstenaars
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen het project
Buren bij Kunstenaars voor de vijftiende keer. Kunstenaars in heel West-Vlaanderen zetten hun ateliers open
voor het grote publiek. Zorg dat je dit bruisend weekend vol beeldende kunst niet mist. Er nemen dit jaar
2.700 kunstenaars deel – waaronder 27 Koksijdenaars. Dit project loopt ook in de Franse departementen
Pas-de-Calais (5, 6 en 7 oktober) en Le Nord (12, 13 en 14 oktober).
*
*
*
*
*
*
*
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ChrisAnd: lederen tassen met eclectische toets
Monique Cnockaert: acryl op doek
Luc Collette: houten speelgoed
Jenny De Reuse: olieverf, natuurlijke pigmenten, acryl
Erik Demey: teken-, schilder- en beeldhouwkunst
Marijke Depoorter: patchwork, stofdecoratie
Jan Dieusaert: bronzen beelden
Em-Dé-Bé: steenkappen, acrylic-one, fotografie
Willy Govaerts: aquarel
Martine Hennebel: sculpturen, brons, cortenstaal, gips, was, leder
Luce: fotografie
Etienne Maes: aquarel
Yves Myny: kleurrijke werken op paneel en doek
Anne Notebaert: glaskunst, glascasting en glasfusie rond thema zee
Karine Opsomer: fotografisch werk met originele teksten
Lieve Pieters: bonte creaties met fimoklei parels, wol en zijde
Wim Porrez: marmer, hout, pasteltekeningen
Radio Amateurs Koksijde UBA Sectie KSD
Residentie La Vigie Assistentiewoningen
Jenny Reynaert: brons, keramiek, steen, textiel, schilderen
Silke en Joren: tekenkunst en vroegmiddeleeuwse kledij
Marleen Sintobin: beeldjes in klei
Johan Van Den Driessche: creaties met wol en katoen, glasbeschildering
Chloë Van Eeghem: Unique Felted Object, natvilt, juweel, goud, zilver
Dunecluze Woonzorgcentrum
Myriam Zanardo: olieverfschilderijen, interpretatie van foto's
Jean-Pierre Zinjé: licht, sensualiteit, betrokken, actueel
Info: www.burenbijkunstenaars.be – dienst Cultuur en Erfgoed (058 53 34 40, cultuur@koksijde.be)

Activiteiten in het Duinenhuis
Sterren en Planeten – Vrijdag 19 oktober: Een klassieker: elke derde vrijdagavond van de maand bij
heldere hemel openen De Sterrenjutters de sterrenwacht. Gratis toegang.
Nacht van de Duisternis – Zaterdag 20 oktober:
vrije start tussen 19.30 en 20.30 uur. Een avond vol
boeiende en geheimzinnige ontdekkingen i.s.m.
Natuurpunt Westkust en De Sterrenjutters.
Kostprijs: 2 euro (incl. soep).
Workshop Kaarsen maken – Donderdag 25 oktober van 14 tot 16 uur. Erika Leuridan leert je milieuvriendelijke kaarsen maken. Kostprijs: 10 euro
(incl. kaarsen). Inschrijven voor 19 oktober.

Cursus Zeeanimator – Vrijdag 12, 19 en 26 oktober
van 9.15 tot 16.15 uur in het Duinenhuis. Na deze
vormingsdagen, ben je inzetbaar als begeleider
voor zeeklassen en groepen met kinderen.
Info: www.weekvandezee.be. Kostprijs: 25 euro.
Voordracht – Woensdag 3 oktober om 19.30 uur.
Isabelle Monteny vertelt waarom plantenkleuringen
beter zijn voor huid, haar en milieu. Kostprijs: 2 euro
(incl. drankje). Vooraf inschrijven.
Voordracht Sterrenjutters – Vrijdag 5 oktober om
19.30 uur. Eva Clockaerts en Steven Caluwaerts
(UGent) leren je alles over het microklimaat aan de
kust. In samenwerking met De Sterrenjutters. 4 euro
voor leden, inwoners en gidsen.
Info: www.desterrenjutters.be.
Workshop Van meel tot brood, van zee tot bord!
Zaterdag 13 oktober van 8.30 tot 14 uur.
Culinaire workshop i.s.m. Bakkerijmuseum Veurne
en Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank.
Kostprijs (+12 jaar): 22 euro (workshop, lunch en
drankje) en 6 euro voor een broodje (vooraf
inschrijven, aantallen doorgeven).
Info: www.bakkerijmusem.be.

Yogawandeling – Zaterdag 27 oktober van 9 tot 14
uur. Start de dag met een lange en ontspannende
yogales o.l.v. docente Sigrid Rondelez. Breng zelf
een matje, deken, kussen en picknick mee.
Kostprijs: 15 euro. Vooraf inschrijven.
Wandeling Hannecartbos – Zondag 28 oktober om
14 uur. Gratis. Gids Marjan Janssens neemt je mee
(honden niet toegelaten). Inschrijven niet nodig.
Start: infobord Loze Vissertjespad (Mariapark,
Oostduinkerke).
Halloweenworkshop voor kinderen Zeewier –
Woensdag 31 oktober van 13 tot 17 uur. Marjan
Janssens en Lut Van Malderen begeleiden deze
zeewierworkshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Inschrijven voor 29 oktober. Start: Elisabethplein
(Koksijde-Bad). Kostprijs: 7 euro.
Week van de Fair Trade: zie blz. 31

ZeeUitzicht is op zoek naar
appartementen op Zeedijk

© Jan Maerten

De provincie West-Vlaanderen is op zoek naar eigenaars van
een appartement op de Zeedijk die hun appartement (met
zeezicht) tijdens de winter voor één namiddag gratis willen
openstellen om er een interactieve lezing te laten plaatsvinden.
In het kader van het project ZeeUitzicht komt er dan een zeegids
en -wetenschapper om een frisse blik te werpen op de Noordzee.
Info via klaas.bogaert@west-vlaanderen.be of 059 27 07 25.

Het Milieupark is uitzonderlijk gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november.

Nieuwe natuurherstelwerken in het Hannecartbos
De vorige werken in het duingebied Ter
Yde vonden plaats tussen 2002 en 2005
en waren een groot succes. In het voorjaar
kleuren de graslanden er in alle tinten, je
treft er zeven soorten orchideeën en talrijke
zeldzame planten aan. Ook diverse Europese
doelsoorten vinden een duurzame stek in het
Hannecartbos.
Dit najaar start het Agentschap Natuur en Bos
met nieuwe natuuringrepen voor een nog
beter beheerresultaat. De begrazingsrasters
worden heringedeeld. Het kappen van de
bomen op de oevers van de Waterloopzonder-naam zorgt daarnaast voor een
betere natuurwaarde van deze unieke
duinbeek. Wandelaars bereiken het nieuwe
wandelpadennet van de Oostvoorduinen via
een aangepast wandelpad.
Info: Agentschap voor Natuur en Bos – boswachter Guy Vileyn (0478 890 116 – guy.vileyn@vlaanderen.be)

Gebruik je gft-container gratis voor bladafval
Volgens het politiereglement is het verplicht om de berm, het voetpad en de goten voor je woning net te
houden. En dus ook om je bladeren op te ruimen. Voor wie dit groenafval niet thuis composteert, is het
mogelijk om die bladeren mee te geven met de gft-container.
Het gemeentebestuur voorziet uitzonderlijk een nultarief tijdens de ophalingen die plaatsvinden in jouw
straat tussen 15 oktober en 11 november. Hierdoor kan iedereen zijn of haar bladeren gratis kwijt.
Een gft-container vraag je aan via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde of 058 21 41 60.

Ook voordeel voor gebruikers afvalcontainer – Bewoners die recht hebben op gratis

huisvuilzakken, krijgen een bon toegestuurd. Het gemeentebestuur besliste dat je deze mag omruilen voor
een gelijkwaardig tegoed voor containers. Ga hiervoor langs bij de dienst Financiën.

Tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde

op de grond, tussenin of aan de hemel
Voor deze hedendaagse kunsttentoonstelling zocht curator Els Wuyts haar
inspiratie in het omliggende landschap: de donkere aarde, het groene
gras, de horizonlijn die de verbinding lijkt te maken met de lucht. Tussen
hemel en aarde is een metafoor voor wat ons enerzijds met de voeten op
de grond houdt, een zekere realiteitszin, een focus op het werkelijke. En
aan de andere kant voor wat ons doet dromen, streven en verlangen. op
de grond, tussenin of aan de hemel spreekt tot de verbeelding: hoe het
dagdagelijkse, het ego en het spirituele met elkaar verboden zijn.
Kunstenaars: Leo Copers, Marc Cordenier, Joachim Coucke, Saar De Buysere,
Esther de Graaf, Honoré ’O, Johan Gelper, Sanam Khatibi, Martine Laquiere, Greet
Van Autgaerden, Sarah Van Marcke, Jan Van Oost, Santiago Reyes Villaveces en
Tim Volckaert. Curator: curator Els Wuyts.

Info, openingsuren en randprogramma:
www.koksijde.be/kunstentencentrumtenbogaerde

To watch #3 Greet Van Autgaerden

Van 27 oktober tot en met 6 januari loopt de tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de hemel in
Kunstencentrum Ten Bogaerde. De titel is een zin geplukt uit een album met zeefdrukken van George Grard
en gedichten van Eddy van Vliet uit 1978.

Koket Koksijde – Floralia: opnieuw
De derde editie van Koket Koksijde – Floralia lokte ruim 9.000 toeschouwers naar het gemeentehuis. Het
administratieve hart van onze gemeente veranderde van vrijdag 7 t.e.m. maandag 10 september in een
bloemenzee. Bezieler Ides Leys, de achttien meester-floristen, de medewerkers van o.a. de Groendienst, de
dienst Technieken en de vele vrijwilligers blikken met trots terug.

een schot in de roos
Wedstrijd favoriete strandcabine
1e plaats: Germaine (Artistic Flowers Sint-Idesbald)
2e plaats: Griet (Artiflora Koksijde)
3e plaats: Reinhilde (Bloemenateljee Bellegem)

Laureaten 70e Bloemenwedstrijd
Op woensdag 22 augustus bekroonde
het comité Koksijde in de Bloemen
308 liefhebbers in de Kerkepannezaal
voor de bebloeming van hun eigen
gevel en/of tuin. Al deze mensen
zetten, samen met de gemeentelijke
Groendienst, de slogan KoksijdeBloemengemeente om in werkelijkheid.
De jury van de zeventigste
Bebloemingswedstrijd bestond uit
ambtenaren van de groendiensten van
Vlaamse, provinciale en gemeentelijke
besturen. Ook land- en tuinarchitecten,
leraars van tuinbouwscholen en
personen uit de beroepssector kenden
punten toe aan de deelnemers.
Deelnemers die meer scoorden dan
70 procent, ontvingen één van deze
prijzen: 48 kamerplanten,
270 rozen, 2.420 tulpenbollen, 1.560 narcissenbollen, 244 vaste planten, 170 hyacinten en 310 krokussen.
Deze jaarlijkse campagne is nog steeds van onschatbare waarde voor de uitstraling van Koksijde als
bloemenbadplaats.

Koksijde-Dorp

Gevels: 1. Jean- Pierre Vanneste, 80 %; 2. Anita Decrop, 79 %; 3. Hilda Cloet, 78,3 %
Kleine tuinen: 1. Guy Marteel, 85,3 %; 2. Edgard Bogaert, 84.3 %; 3. Willy Dela Ruelle, 84 %
Middelgrote tuinen: 1. Marc Vanleke, 85 %; 2. G. Werner-Vandamme 84,3 %; 3. Charles Vannecke, 82 %
Grote tuinen: 1. Hedwig Victor, 88 %; 2. Jean Thery, 85,3 %; 3. Anne-Marie Somers, 79 %
Hoeves: 1. Willy Ghyselen, 79 %; 2. Johan Ghyselen, 71,3 %; 3. Paul Beuselinck, 70,3 %

Koksijde-Bad

Gevels: 1. Annick Tryssesoone, 95 %; 2. Sea Horse, 84 %; 3. Tyler-Juliens, 79 %
Kleine Tuinen: 1. Johan Verest, 86 %; 2. Leon Buyle, 82,3 %; 3. Willy Stragier, 81 %
Middelgrote Tuinen: 1. Willy Desloovere 85,3 %; 2. Henk Lapon, 85,3 %; 3. Etienne Fremault, 83 %
Grote Tuinen: 1. Frederic Barbar, 86 %; 2. Elise Bully, 85 %; 3. Gaby Van Canneyst, 82 %

Oostduinkerke-Dorp

Gevels: 1. Joris Dever, 79,3 %; 2. Fritz Vandenbussche, 78,3 %; 3. Roger Verdievel, 75,3 %
Kleine Tuinen: 1. Roger Tourlousse, 86,6 %; 2. Pieter Dorne, 81 %; 3. Arnold Defrancq, 80,3 %
Middelgrote Tuinen: 1. Johny Maesen, 85,3 %; 2. Ronny Cauwelier, 82.6 %; 3. Iris Hubrouck, 79 %
Grote Tuinen: 1. Denise Pylyser, 87,3 %; 2. TC Tip Top, 83 %; Albert Van Den Berghe, 83 %
Hoeves: 1. Georges Hubrecht, 87 %

Oostduinkerke-Bad

Middelgrote Tuinen: 1. Blanche Willaert, 96 %; 2. Eeckhout-Van Emelen, 85 %; 3. Lasat Rosette 83%

Sint-Idesbald

Kleine Tuinen: 1. Salvatore Costanzo, 85,3 %; 2. Josiane Seys, 79,6 %; 3. Mondelaers, 77,6 %
Middelgrote Tuinen: 1. Dirk Leuridan, 88,3 %; 2. Willy Vansteenland, 88,3%; 3. Roger Mortelez, 88 %
Grote Tuinen: 1. Vandelannoote, 85 %; 2. Jean Delestre, 84,3 %; 3. Paul Mouton 82 %

Wulpen

Gevels: 1. Gerard Decoene, 84,3 %; 2. Dirk Janssens, 83,6 %; 3. Verstraete, 78,3 %
Kleine Tuinen: 1. Stefaan Pladys, 78,3%; 2. Stefaan Tryssesoone, 73,3 %; 3. Geert Decoene, 70,3 %
Middelgrote Tuinen: 1. Willy Moons, 82,6 %; 2. Paul Castermans, 79,3 %; 3. Marleen Debrock, 78,3 %
Hoeves: 1. Ronny Rommelaere, 83,3 %; 2. Guido Lammerant, 77,3 %; 3. Luc Vandenberghe, 77,3 %
Liefhebbers voor de editie 2019 kunnen al gratis inschrijven via ides.leys@koksijde.be, diensthoofd van de
gemeentelijke groendienst.

Koningin Mathilde
bezoekt KEI en Ter Helme
Op dinsdag 4 september bezocht Koningin Mathilde twee initiatieven in Oostduinkerke. Eerst hield ze halt in
het Koningin Elisabeth Instituut. Daarna stopte Hare Majesteit in domein Ter Helme waar 130 vakantiegangers
met een beperking haar enthousiast verwelkomden met Gloria van Umberto Tozzi.

Volg ons,
deel ons,
like ons!
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
koksijde
gemeentekoksijde

Coverwedstrijd 200e Tij-dingen:
75 keer bedankt!
De redactieraad van Tij-dingen ging op zoek naar de mooiste foto van Koksijde en onze lezers reageerden
massaal op onze oproep. We ontvingen maar liefst 75 inzendingen. Bedankt allemaal!
Uiteindelijk selecteerde de redactieraad vijf (eind)winnaars waaronder één absolute triomfator: de
veertigjarige Ruth Smans uit Hoogstraten. Haar inzending siert nu de cover van deze jubileumeditie van
Tij-dingen. Ruth wint daarnaast ook nog een uitgebreid K-pakket. De vier andere winnaars krijgen een
splinternieuwe strandhanddoek van Koksijde.
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Griezelige filmnamiddag
in de Pit: Coraline

naar de film. Het meisje Coraline
Kom op woensdag 24 oktober om 14.30 uur
begin lijkt alles rozengeur en
verhuist en ontdekt een nieuwe wereld. In het
euro (incl. drankje).
maneschijn, maar is dat wel zo? Kostprijs: 2,50
of www.depit.be.
e
Popcorn: 50 cent. Info: jeugddienst@koksijde.b

CHT
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Lesgevers voor het
Muze-project
We zoeken mensen met
een stevige basis muzieken instrumentenkennis
om jongeren en zelfs
volwassenen de muzikale
microbe mee te geven.
Zegt het je iets om
individueel les te geven
aan leerlingen van de
Pit? Je kiest zelf waar en
wanneer. Uiteraard krijg je
een vrijwilligersvergoeding,
afhankelijk van je
prestaties.
Info: 058 53 34 44 jeugddienst@koksijde.be

Zaalverhuur de Pit:
extra voordelig
voor jongeren
Ben je op zoek naar een
locatie voor een fuif, concert,
optreden of gewoon een
feestje? Huur de zaal aan
een gunstig tarief, want
jongeren krijgen korting. Er is
ook een keuken en tapkraan
beschikbaar, inbegrepen in
de huurprijs.
Info: jeugddienst@koksijde.be
of 058 53 34 44.

maandagnamiddag 15 oktober.
De jeugddienst is uitzonderlijk gesloten op

Lezingen, workshops en cursussen
* Fotografie in de praktijk – Start op zaterdag 6 oktober om 14 uur. Overige twee data
in overleg met lesgever. Graag dorgeven welke camera je hebt bij de inschrijving.
Prijs: 15 euro.
* Barok voor beginners: Lezing (sessie één) in reeks Vlaamse Meesters – Naar aanleiding
van de tentoonstelling De Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert vindt er een lezing
plaats over de Vlaamse Meesters op 16 oktober, 13 november en 11 december. Van 14 tot 16 uur.
De eerste lezing gaat over de barok. Kunsthistorica Prisca Valkeneers verloor haar hart aan de Vlaamse
meesters. Zoek met haar uit of de katholieke kerk een antwoord vond op de reformatie.
Inschrijven voor de lezing via de gemeentelijke website › Bibliotheek › Inschrijven bibactiviteiten.
In de editie van november lees je meer over de expo De Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert,
i.s.m. vtbKultuur afdeling Koksijde-Oostduinkerke.
* Workshop voor kinderen: programmeer je eigen robot in de bib – Ben je fan van wetenschap en
techniek of droom je ervan om je eigen robot te besturen? Kom dan op woensdag 17 oktober van 14.30
tot 16.30 uur naar de bib. Schrijf je snel in voor deze workshop van Digitale Wolven. Voor kinderen vanaf het
tweede leerjaar. Inschrijven kost 3 euro en kan via jeugdbibliotheek@koksijde.be.
* Workshop Foto’s ordenen (Faststone) – Leer foto’s ordenen en pas ze aan in het programma Faststone.
Vindt plaats op zaterdag 20 oktober, van 14 tot 16.30 uur. Breng je eigen laptop mee. Prijs: 5 euro.
* Word – Basis verwerking en opmaak van teksten. Start op donderdag 8 november om 13 uur. Andere
sessies: op vrijdag 9, maandag 12 en dinsdag 13 november. Telkens van 13 tot 15 uur. Prijs: 20 euro.
* Workshop Etiketten en naamkaartjes maken in Word – Leer etiketten maken voor verschillende
doeleinden. Maandag 26 en dinsdag 27 november, van 13 tot 15 uur. Prijs: 10 euro.
Inschrijven voor deze cursussen vanaf woensdag 3 oktober aan de balie.
Nieuw! De sessies van de Digidokters vinden vanaf nu plaats op de tweede zaterdag van de maand.
Info: www.bibliotheek.koksijde.be, bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53.

Definitief: nieuwe openingsuren bib
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de bibliotheek
voortaan open van 15 tot 18 uur. De deuren openen en sluiten
op die dagen één uur eerder dan vroeger. Na een geslaagde
proefperiode tijdens de zomer blijven de aangepaste openingsuren
dus van kracht. De overige openingsuren blijven ongewijzigd.
Nieuw: intelligente inleverbus
Sinds dit voorjaar heeft de bib ook een intelligente inleverbus die
te vinden is in de ondergrondse parking. De boeken worden er
ingelezen en je krijgt een ticket. Handig om de boeken terug te
brengen als de bibliotheek gesloten is.
Een volledig overzicht van de openingsuren lees je op
www.koksijde.be/contact/bibliotheek.
Opgelet! Op dinsdag 16 oktober gaat de bibliotheek uitzonderlijk pas open om 16 uur.

In de kijker: Gek of geniaal?
De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid loopt van 1 t.e.m. 10 oktober:
het ideale moment om enkele auteurs die zelf te maken kregen met geestelijke
problemen in de kijker te zetten. Kleppers als Leo Tolstoy, Virginia Woolf, Ernest
Hemingway en Franz Kafka kampten met depressies en bipolaire stoornissen, maar
ze zorgden wel voor fantastische romans. Bij ons maakte Ann De Craemer onlangs
bekend dat ze aan een zware depressie leed, schrijven hielp er haar zelfs weer
bovenop.

Verwen jezelf in de bibliotheek
Op zaterdag 13 oktober is het Verwendag in de bibliotheek met activiteiten die ervoor zorgen dat je met
een goed gevoel naar buiten gaat. De bib staat klaar met een programma vol verwennerijen voor jong en
oud. Van 11 tot 12 uur kan je je haar laten vlechten. Ontspan volledig tijdens de workshop klankschalen
van 14.30 tot 15.30 uur. Of laat je transformeren in de kindergrime van 15 tot 16.30 uur. De bib zorgt de hele
dag door voor een echte verwenkoffie. Kortom: het ideale moment om langs te komen.

Boekenverkoop op 30 en 31 oktober
Ben je een echte koopjesjager en altijd op zoek naar dat laatste boek, cd of
dvd voor in je collectie? Kom dan naar de boekenverkoop in de bibliotheek
met boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. Op dinsdag 30 oktober van 10
tot 12 uur en 15 tot 18 uur, op woensdag 31 oktober ook van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 17 uur.

Griezel mee in de bib: Bib Late Night
Haal je mooiste griezelkostuum en je zaklamp van onder het stof. Ga vervolgens op zoek naar je favoriete
griezelverhaal in een pikdonkere bib. Samen met een bekende griezelauteur maak je je eigen spannende
story! Vindt plaats op maandag 29 oktober in de bib, van 19 tot 21 uur.
Bomma Bib zorgt voor speciale opvang voor de ouders en andere bibberkonten.
Inschrijven (gratis) via jeugdbibliotheek@koksijde.be
Griezelig voorleesuurtje voor kinderen (6-12 jaar) op dinsdag 30 oktober: van 10.30 – 11.30 uur in de bib!
Info: www.bibliotheek.koksijde.be, bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53.
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Gilbert Thybaut - voorzitter van Hondenafrichtingsschool Fidelia

22 -

“We willen dat de baasjes hun trouwe
viervoeters beter begrijpen”
De Koninklijke Hondenafrichtingsvereniging (KHAV) Fidelia bestaat al sinds 1948. Voorzitter Gilbert Thybaut
nam de fakkel 36 jaar geleden over van zijn overleden vader en hij slaagde erin om de club op veel vlakken
te vernieuwen. “Het doet me plezier dat de jongere leden zo gedreven zijn.”
T-d: Hoe is Fidelia ontstaan?
Gilbert Thybaut: “Onze
club ontstond zeventig jaar
terug dankzij het trio Jerome
Theunynck, Henri Dorni en Henry
Demey. Ze mochten een stuk
grond gebruiken van hovenier
Lamoote voor een eerste terrein.
In 1954 verhuisde de club naar
de Guldenzandstraat en daar
zijn we vandaag nog steeds
gevestigd. Sinds het overlijden
van mijn vader in 1981 ben ik
voorzitter. Vroeger trainden we
enkel verdedigingshonden, maar
later evolueerden we vooral naar
gezelschapshonden. Ons terrein
is inmiddels eigendom van de
gemeente, de kantine bouwden
we zelf. Ook voor het onderhoud
en de uitbating zorgen we zelf.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Gilbert: “Er is een klein bestuur, maar onze gewone
leden zijn het hart van onze vereniging. Stuk voor stuk
mensen met een hart voor hun hond. Er zijn mensen
die komen om basisoefeningen aan te leren, maar
daarnaast trainen we sinds enkele jaren opnieuw
verdedigingshonden: een beperkte groep neemt zelfs
deel aan wedstrijden. Ons team beschikt zelfs over
enkele nationale kampioenen. Maar als voorzitter ben
ik trots op al onze leden, iedereen boekt wel ergens
een bepaald resultaat.”
T-d: Wat is het doel van jullie vereniging?
Gilbert: “We willen dat de baasjes hun hond leren
begrijpen. En in tweede instantie hopen we dat er
een hechte band ontstaat tussen de twee partners
(de hond wordt tijdens de lessen beschouwd als
partner en niet als huisdier). Er bestaan trouwens
geen slechte honden, net daarom dat we de baasjes
correct leren omgaan met hun hond. Dan volgt de
rest vanzelf.”
T-d: Schets eens jullie werking.
Gilbert: “Onze vereniging bestaat uit een hechte
groep. De vaste lesgevers en de ervaren leden, per
specifiek onderdeel van de hondensport, delen hun
kennis met de overige leden. We onderscheiden drie
groepen: gezelschap, gehoorzaamheid en bijtwerk.
Na de trainingen is het mogelijk om een glas te
drinken in de kantine, daar worden trainingen en
wedstrijden uitgebreid nabesproken.

We organiseren ook alternatieve activiteiten zoals
wandelingen. Ook gaan we regelmatig samen uit
eten om de vriendschapsbanden te onderhouden
en we steunen elkaar door naar elkaars wedstrijden
te gaan. Dit jaar organiseerden we ons eerste
clubkampioenschap. We zitten met een goeie groep,
een mooie mix tussen jong en oud.”
T-d: Is er nog een bijzondere wens die je hebt als
voorzitter?
Gilbert: “Het doet me plezier dat de jongere leden
zo gedreven zijn. Mijn wens is dat ze dit volhouden
en de naam van Fidelia positief blijven uitdragen. En
natuurlijk hoop ik dat er nog veel nieuwe mensen
een duo vormen met hun trouwe viervoeter. Iedereen
is welkom. Trainen bij ons is een plezier, geen
verplichting.”
T-d: Heb je ten slotte nog een leuke anekdote voor
de lezers van Tij-dingen?
Gilbert: “Het is mij ooit eens overkomen dat ik erin
slaagde om na de training zonder hond thuis te
komen. Die tussenstop in de kantine zal daar allicht
iets mee te maken hebben! (lacht)”
Trainingsuren terrein Guldenzandstraat 25:
* Woensdag van 19 tot 20 uur: Gezelschap – daarna
wedstrijdtraining Gehoorzaamheid en Bijtwerk
* Vrijdag om 18.30 uur: wedstrijdtraining Gehoorzaamheid en
Bijtwerk
* Zondag van 10 tot 11 uur: groepsles Gezelschap –
daarna Bijtwerk en (buiten wedstrijdseizoen) training
Gehoorzaamheid

Info: Gilbert Thybaut (058 51 10 55) – volg KHAV Fidelia op Facebook!

Wisselbeker schepen van Sport:

Petanquetornooi in de
Bolledroom

TERS
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Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt
plaats op donderdag 18 oktober van 14 tot 18 uur in de Bolledroom
achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Dit tornooi is voor alle
60-plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen petanqueervaring heeft. Competitiespelers mogen enkel een triplet vormen met
twee niet-competitiespelers.
De algemene winnaars ontvangen een trofee terwijl de Koksijdse
verenigingen opnieuw wedijveren voor de Wisselbeker Schepen van Sport.
Gratis inschrijven tot 15 oktober (058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be).

Vijfde Halloween-mountainbiketoertocht
Op vrijdag 26 oktober vindt de vijfde editie plaats van de Halloweenmountainbiketoertocht, een avondrit in Halloweensfeer! Een rit van 23, 33
of 45 km met verschillende bevoorradingen en met pechverhelping.
Er zijn kleedkamers ter beschikking in sporthal Hazebeek. Na de tocht mag
je ook gebruik maken van de bikewash en is er voor elke deelnemer een
gratis beker pompoensoep in de cafetaria van de sporthal.
Inschrijving en start in sporthal Hazebeek van 18 tot 20.30 uur
(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke). Prijs: 5 euro (<12 jaar: gratis).
Info: 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be

Sportaanbod voor alle leeftijden
Vanaf 1 oktober starten opnieuw enkele sportreeksen voor volwassenen: shape op maandagavond, drums
alive op woensdagvoormiddag en dance work-out op donderdagavond. Voor kleuters uit de tweede en
derde kleuterklas is er Multimove op maandag in Koksijde en op dinsdag in Oostduinkerke.
Conditiegym, netbal, badminton, tai-chi en curling startten al in september, maar het is mogelijk om je hier
nog bij aan te sluiten. Bekijk het volledige sportaanbod op www.koksijde.be/sportaanbod, info: 058 53 20 01.

Herfstsportkampen voor kleuters
en lagere school
Van maandag 29 tot woensdag 31 oktober organiseert de sportdienst
een sportieve driedaagse voor kleuters en kinderen van de lagere
school. Voor kleuters is er een mix van sport, spel en knutselplezier in
de sporthal in Koksijde-Dorp. Kinderen van het eerste tot het zesde
leerjaar leven zich uit in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke met
elke dag vier sporten zoals badminton, tafeltennis, basketbal, hockey,
toestelturnen, etc. Voor elk wat wils.
Inschrijven via www.koksijde.be/sportkampen.

UCI Telenet Worldcup Cyclocross Koksijde
Noteer alvast zondag 25 november in de agenda. Dan vindt de traditionele Vlaamse Duinencross plaats
in Koksijde. De ticketverkoop start vanaf maandag 5 november in het toerismekantoor.
Koksijdenaars betalen vijf euro in voorverkoop!
Info: www.veloclubkoksijde.be/worldcup

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Staelens-Mommerency: briljant!

Jules Staelens (°Koekelare) en Joanna Mommerency (°Kortemark) beloofden elkaar 65 jaar geleden
(Kortemark, 25 juli 1953) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Jules was zelfstandig aannemer van
een bouwbedrijf in Kortemark. De briljanten jubilarissen hebben twee zonen en drie dochters, twaalf klein- en
elf achterkleinkinderen. De ontvangst vond plaats op zaterdag 4 augustus.

Echtpaar Delhier-Col

Op zaterdag 4 augustus luidden de feestklokken voor het echtpaar Marcel Delhier (°Tertre) en Arlette
Col (°Villerot) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 60
jaar geleden op 26 juli 1958 in Tertre. Marcel was vrachtwagenchauffeur, Arlette was arbeidster in een
porseleinenfabriek. Ze hebben twee zonen, drie dochters, elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Ruts-Henderickx

Op zaterdag 4 augustus vierden Eugeen Ruts (°Herentals) en Agnes Henderickx (°Lille) hun gouden
bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar terug op 20 juli 1968 in Vorselaar. Eugeen was directeur van de firma
Weinerberger in Kortrijk. Het paar heeft twee dochters en vier kleinkinderen.

Echtpaar De Blauw-Van Humbeeck

Op zaterdag 11 augustus was het de beurt aan de echtgenoten Leonard De Blauw (°Mechelen) en
Georgette Van Humbeeck (°Humbeek). Ze huwden 50 jaar geleden op 31 augustus in Mechelen. Leonard
en Georgette waren allebei hoofdinspecteurs bij de politie in Mechelen. Het echtpaar heeft één zoon en
één kleinkind.

Echtpaar Vansteenkiste-Vandeputte: briljant!

Het echtpaar Gerard Vansteenkiste (°Dadizele) en Dina Vandeputte (°Moorsele) vierden hun briljanten
bruiloft op zaterdag 11 augustus. Ze stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje op 1 augustus 1953 in
Moorsele. Gerard was werkman bij de groendienst in Izegem. Het paar heeft twee zonen, één dochter en
tien kleinkinderen. Er zijn zelfs al vijftien achterkleinkinderen!

Echtpaar Dillemans-Huybrechts

Een derde feest op 11 augustus was er ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Fernand Dillemans
(°Watermaal-Bosvoorde) en Anny Huybrechts (°Putte). Ze stapten vijftig jaar geleden op 10 augustus 1968 in
het huwelijksbootje in Putte. Fernand was bediende bij de dispatch (transport) van Securitas. Anny was eerst
zelfstandig kapster, daarna werkte ze voor NCH Belgium. Het koppel heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Jadoul-Thys: briljant!

Maurice Jadoul (°Farciennes) en Elisabeth Thys (°Courcelles) beleefden het geluk op zaterdag 18 augustus
om de 65e huwelijksverjaardag (Montignies-sur-Sambre, 19 augustus 1953) of het briljanten bruiloftsfeest
te kunnen vieren! Maurice was boekhouder bij Intercom. Elisabeth was docent wiskunde en fysica in een
middelbare school in Brussel. Ze hebben vijf kinderen, elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Vankerkhoven-Lukacs

Op zaterdag 1 september was het de beurt aan het echtpaar Emile Vankerkhoven (°Diest) en Piroska Lukacs
(°Gyorszentivan - Hongarije) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 14
september 1968 in Gyorszentivan. Beiden waren ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Het
paar heeft één zoon één kleinkind.

Echtpaar De Keyser-Colpaert

Een tweede jubileum op zaterdag 1 september was weggelegd voor de echtgenoten Marc De Keyser
(°Gent) en Rita Colpaert (°Gent) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden op 28
augustus 1968 in Oostakker. Marc was kantoordirecteur bij de bank ING in Melle, Rita was bankbediende.

Burgerlijke stand
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Enzo Deprez

Daniel Van Herck en Hilde
Wittevrongel uit Koksijde
(18 augustus)

Veurne, 3 juli
zoon van Tim en Lise De Ryck uit
Koksijde

Alyssia Srisuk

Tony Aelgoet en Bieke Maesen uit
Oostduinkerke (18 augustus)

Veurne, 30 juli
dochter van Sirapatson uit
Oostduinkerke

Jeffry Steen en Herlinde
Serpieters uit Oostduinkerke
(18 augustus)

Hugo Elen

Johan Vannerom en Steffi Gaelens
uit Koksijde (29 augustus)

Veurne, 2 augustus
zoon van Michaël en Catherine
Dutrieux uit Koksijde

Charles Mahieu
Veurne, 3 augustus
zoon van Karel en Kathleen
Vanmaele uit Koksijde

Korneel Van Hal en Evelien Maes
uit Oostduinkerke (31 augustus)

OVERLIJDENS
Leonce Hoflack, 80 j.

Raymonde Stevenin, 94 j.
†Eigenbrakel, 7 augustus
weduwe van Albert Clément
Wilhelm Goijaerts, 85 j.
†Koksijde, 7 augustus
echtgenoot van Maria De
Saedeleer

Adelin De Clercq, 80 j.
†Koksijde, 8 augustus
weduwnaar van Lucienne Claus

Jan Bulinckx, 89 j.
†Veurne, 10 augustus
weduwnaar van Luciana De Swert

Maria Cluyse, 90 j.
†Koksijde, 12 augustus
weduwe van Abel Vanhoutte

†Veurne, 14 juli
weduwnaar van Christiane Dehouck

Patricia Rapsey, 60 j.

Veurne, 11 augustus
zoon van Kristof en Tine Oyaert uit
Wulpen

Daisy Daenen, 74 j.

Jean Pierre Van den
Meersschaut , 72j.

Miel Samoey

Armand Van Sluys, 98 j.

Julien Verraes

Veurne, 13 augustus
zoon van Yuri en Nathalie Matsaert
uit Koksijde

Rémi Vermeire
Veurne, 15 augustus
zoon van Nico en Nancy
Vandenberghe uit Oostduinkerke

Emile Creten
Veurne, 20 augustus
zoon van Johan en Kim Pillen uit
Oostduinkerke

Arthur Verschaeve
Brugge, 28 augustus
zoon van Dieter en Annemieke
Brackman uit Oostduinkerke

Louise Vandendriessche
Deinze, 30 augustus
dochter van Raf en Eline Symons uit
Koksijde

†Veurne, 18 juli
echtgenote van Paul Helman
†Etterbeek, 21 juli
echtgenoot van Rosa De Bondt

Denise Gesquiere, 89 j.

†Veurne, 25 juli
weduwe van Aimé Declerck

Jean Pierre De Rynck,85 j.

†Koksijde, 26 juli
echtgenoot van Angèle Debackere

Monique Desmyter, 80 j.

†Koksijde, 27 juli
echtgenote van José Bakeroot

Michel De Roo, 76 j.

†Koksijde, 28 juli
echtgenoot van Nicole Delanghe

Jeanne Lucidarme, 85 j.

†Koksijde, 16 augustus

†Oudenaarde, 17 augustus
echtgenoot van Rita Vandenhove

Renée Geyssens, 90 j.
†Koksijde, 17 augustus
weduwe van Robertus Wauters

Gertrud Gasper, 80j.
†Koksijde, 18 augustus
weduwe van Yvon Perlot

Maria Vannecke, 93j.
†Koksijde, 20 augustus
weduwe van Karel Van den Bossche

Jean Depasse, 80 j.
†Koksijde, 25 augustus

Marie Rose Desoete, 68 j.
†Oostende, 28 augustus
echtgenote van Geert D’hondt

†Koksijde, 29 juli
weduwe van Willy Vermoote

Julia Fernandez Y Moreno, 81 j.

Léonie Sterkendries, 83 j.

Leonia Desaever, 81 j.

†Veurne, 30 juli
echtgenote van Maurice Depré

†Koksijde, 30 augustus
†Veurne, 31 augustus
echtgenote van René Coulier

Week van de Fair Trade van 3 tot 13 oktober
Vroege ochtendwandeling en fairtradeontbijt – Zaterdag 6 oktober om 6 uur. Ga op pad met gids Luc
David. Inschrijven voor 2 oktober. Start aan het Duinenhuis. Kostprijs: 5 euro.
Kookworkshop Veggie en fair trade – Dinsdag 9 oktober om 19 uur. In samenwerking met EVA vzw.
Inschrijven voor 4 oktober. Kostprijs: 20 euro.
Chocoladeproeverij Fairtrade@home – Woensdag 10 oktober om 19 uur. Maak een smeuïge moelleux,
spicy chocolademelk, luchtige chocolademousse en overheerlijke chocoladerotsjes. Leer het verhaal
achter de chocolade kennen. i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen. Inschrijven voor 5 oktober.
Kostprijs: 6 euro.
Volledige activiteiten- en vormingsaanbod: www.koksijde.be/vormingsaanbod-duinenhuis-volwassenen.
Info en inschrijven: www.duinenhuis.koksijde.be, 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

De voorbije maand in woord en beeld
Opendeurdag
Ganzeweide:
nieuw ecologisch
groendak
Dierenasiel
Ganzeweide
kreeg 2.500
bezoekers over de
vloer tijdens het
opendeurweekend
begin september.
Er is ook een
nieuw ecologisch
groendak.

Gemeenteschool
Oostduinkerke
Op de eerste schooldag
stelde de school een
nieuw pedagogisch project voor waarin duidelijk
staat wat de visie van
de school is op vlak van
mens en samenleving.

Nieuwe vuilniswagen
De nieuwe huisvuilwagen is uitgerust met een weeg- en registratiesysteem waardoor de restafvalcontainers
overal in onze gemeente opgehaald kunnen worden. Deze containers zijn comfortabeler dan klassieke
huisvuilzakken én meeuwbestendig. Vraag je container aan via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde.

Vrienden der
Blinden
Begin september
openden de
Vrienden der
Blinden een nieuw
multifunctioneel
gebouw met
plaats voor dertien
honden.

Sportkampioenen in vernieuwde Witte Burg
Op 8 september huldigde het gemeentebestuur alle sportkampioenen: ploegsporten en individueel.
Eerst was er nog de officiële opening van feestzaal Witte Burg. Nogmaals proficiat allemaal!

Kermis
Oostduinkerke
De officiële
opening van
Oostduinkerke
kermis werd
opgeluisterd door
dansgroepen
De Juttertjes
en de OudIJslandvaarders.

Kleiwals voor
bewoners Dunecluze
Het ergoteam van
woonzorgcentrum
Dunecluze heeft een
kleiwals gekregen via
de organisatie CERA.

Op bezoek in nieuw Politiehuis
De bewoners van de assistentiewoningen Maartenoom bezochten onlangs het nieuwe politiehuis.

Dunia
In samenwerking met de
dienst (W)integratie hielden
enkele Somalische vrouwen
een standje open op Dunia.
De vrouwen verkochten
traditionele gerechten ten
voordele van vzw Gams, een
organisatie die zich inzet
tegen vrouwenbesnijdenis.
Uiteindelijk verzamelden de
dames 284,74 euro.

Inhuldiging
nieuwe straten
Videadmiraal
Ronarc’h,
generaal
Hély d’Oissel,
generaal
Trumelet Faber
en maarschalk
Joffre krijgen
een straatnaam
in onze
gemeente, als
erkenning voor
hun verdiensten
tijdens WO I.

Fotomoment
Torrelestraat
Koksijde en
Veurne zorgden
samen voor de
vernieuwing van
de Torrelestraat,
een landbouwweg
in Wulpen die de
gemeentegrenzen
doorkruist.

Vernieuwde feestzaal Witte Burg
De verfraaiingswerken in feestzaal Witte Burg zijn achter de rug. Op maandag 10 september was er de
officiële sleuteloverhandiging aan drie van onze verenigingen. Er was ook een dansfeest.

Prijsuitreiking
Wandel- en fietszoektocht
De winnaars van de 11e
Wandelzoektocht en de
Zomerfietstocht De Gordel rond
Koksijde werden op vrijdag 7
september in de bloemetjes
gezet in cultuurcentrum
CasinoKoksijde.

De Dunevoetjes
Kinderopvang De Dunevoetjes
onderging een facelift in augustus. De
leefruimte is uitgebreid en opgefrist.
Baby’s hebben nu een ruime hoek en
ook de peuters hebben meer plaats.

Fietsverbroedering met Biedenkopf
De voorbije jaren vonden er telkens fietsritten plaats vanuit verschillende jumelagesteden, vooral om de
banden te onderhouden. De sterrit werd dit jaar georganiseerd in Oostduinkerke.

Inhuldiging Nieuwstraat
Sinds enkele weken is deze straat, die de verbinding maakt tussen de Toekomstlaan en Wulpen, opnieuw
volledig toegankelijk voor het verkeer.

Nieuw: educatief centrum Het Trekpaard
Paardenvisser Johan Vandendriessche en zoon Dominique richtten dit educatief centrum op om te
voorkomen dat het trekpaard in de toekomst zou verdwijnen.

100 jaar Eerste Wereldoorlog
Na de bloemenhulde op het graf Perroquin in Koksijde-Dorp werd een gedenkplaat onthuld ter gelegenheid
van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog.

CasinoKoksijde: diversiteit troef!
* Isolde Lasoen stelt op 4 oktober haar langverwachte
debuutplaat Cartes Postales voor. Prachtige melodieën,
verleidelijke stemmen en heerlijke backing vocals doen je
wegdromen naar zwoele Zuid-Franse zomeravonden.
* Hoera! Han Solo staat al tien jaar op het podium. Vier
mee in Koksijde op 6 oktober. Han Coucke zorgt voor
verbaal vuurwerk van topklasse. Oud en nieuw materiaal
verwerkt hij tot één brok energie.
* Wie ooit al aanwezig was op een concert van Walter
Vilain & Pictura Canta weet dat hij getrakteerd wordt op
een bijzondere belevenis. In het prachtige kader van het
Kunstencentrum Ten Bogaerde trakteert de componistkunstenaar je op 7 oktober op Klassiek op zondag.
En het concert wordt gevolgd door een gratis aperitiefje.
Wat wil je nog meer op zondagmorgen?
* Koen De Preter brengt met zijn nieuwe voorstelling
Dancing een zoektocht naar vrijheid, een statement
op 13 oktober. Hij opent de deuren van het theater en
bedient zelf het licht en geluid. Een beklijvende solo in
tijden van crisis.
* Blues moet niet altijd uit de Verenigde Staten komen.
Gentenaar Tiny Legs Tim gaat voor de pure beleving op
19 oktober. De volledige band speelt akoestisch rond één
microfoon.
* Gène Bervoets speelt op 28 oktober de meest intense
parels, samen met het steeds verrassende strijkerskwartet
Fidelio.

Tickets

Bestel via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99

© Nele Serpieters

Tentoonstelling
OPEN – GESLOTEN
Naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid
stelt de Westhoek Academie Koksijde tentoon in het atrium
van het gemeentehuis van Koksijde, van 1 t.e.m. 10 oktober. De
expo bestaat uit ruimtelijk werk van Nele Serpieters, cursiste in
het beeldhouwatelier van Koen Westerduin. Haar eigenzinnige
sculpturen met een eigen intieme taal vertrekken vanuit organische
vormen die doen nadenken over vorm, inhoud, schoonheid en
verval.

WAK start met KunstTIJD
Verspreid over het volledige schooljaar organiseert de Westhoek Academie Koksijde (WAK) diverse lezingen
en uitstappen, binnen het kader van kunstgeschiedenis. Docent kunstgeschiedenis, Jan Florizoone, spitst
zich per trimester toe op een onderwerp. T.e.m. november gaat het Over Barok.
Lees meer op www.koksijde.be/kunsttijd.
Programma oktober
* Lezing Over barok op donderdag 11 oktober om 20 uur in het kunstgeschiedenislokaal van de Westhoek
Academie Koksijde (Veurnelaan 109). Gratis.
* Uitstap in Gent Over barok op donderdag 18 oktober. Vertrek om 8.56 uur in station van Koksijde. Bezoek
aan o.a. de Sint-Pietersabdij, het stadhuis, het Augustijnenklooster, het Museum voor Schone Kunsten in Gent.
Inschrijven via www.koksijde.be/kunsttijd. Treinticket en museumticket ter plaatste te betalen.

Halloween: griezel mee
tijdens de herfstvakantie

Ook dit jaar is onze gemeente weer volledig in de ban van Halloween! Er staan heel wat
huiveringwekkende activiteiten gepland tijdens de week rond 31 oktober.
WOENSDAG 24 OKTOBER
\ 14.30 uur: JOC De Pit, Griezelige

filmnamiddag. Lees meer op blz. 24

VRIJDAG 26 OKTOBER
\ 18 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek: vijfde HALLOWEEN-

MOUNTAINBIKETOERTOCHT

Inschrijven van 18 tot 20.30 uur – 23, 33 of 45 km. Lees meer op blz. 27.

ZATERDAG 27 OKTOBER T.E.M. ZONDAG 4 NOVEMBER
\ 13 – 18 uur: Sint-Idesbald, strand: NIGHTMARE ON

BAALDJES

BEACH - LABYRINT

Beleef Halloween op het strand van Sint-Idesbald en zoek je weg in het
griezelige doolhof van 1.000 m².
\ 19 – 22.30 uur: avondsessie (alleen op 27, 28 en 31 oktober – 2 en 3
november, 5 euro, incl. drankje)
MAANDAG 29 OKTOBER
\ 19 – 21 uur: Bibliotheek: Bib

Late Night, zie blz. 25

DINSDAG 30 OKTOBER
\ 10.30 – 11.30 uur: Bibliotheek: Griezelig
kinderen (6-12 jaar)

voorleesuurtje voor

WOENSDAG 31 OKTOBER
\ 13 – 17 uur: Koksijde-Bad, Elisabethplein: Halloweenworkshop
voor kinderen over Zeewier, zie blz. 16
\ 14 – 17 uur: Sint-Idesbald, G. Grardplein: uithollen en versieren
van pompoenen (deelname: 5 euro)
Schminkmogelijkheid voor de kinderen. Extra animatie van steltenlopers en drakenhoeder.
\ 19.15 uur: Sint-Idesbald, van Kerkepannezaal naar de Zeedijk: GROTE HALLOWEENSTOET
Huiver en griezel tijdens de jaarlijkse Halloweenstoet met animatie, muziek en vuurwerk.
\ 20 uur: Sint-Idesbald, strand: Heksenverbranding
\ 20.30 uur: Sint-Idesbald, strand: Vuurwerk

Open repetitiedag bij de Gemeentelijke Harmonie
Bespeel je een muziekinstrument? Zoek je een toffe vereniging om je hobby uit te oefenen? Of droom je er
gewoon eens van om te kijken achter de schermen van een modern harmonieorkest?
Kom dan op vrijdag 5 oktober naar de open repetitie van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde.
Vanaf 20 t.e.m. 22 uur is iedereen welkom in
lokaal De Notenkraker, aan de achterkant van
zaal Noordduinen (Helvetiastraat 47, Koksijde-Dorp).
Ben je verhinderd op 5 oktober, maar toch
geïnteresseerd? Kom dan vrijblijvend langs op
één van de andere repetities, telkens op vrijdag
van 20 t.e.m. 22 uur.
Info: www.harmoniekoksijde.be

Tiende Toeristen- en Streekproductenbeurs
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober vindt opnieuw de
Toeristen- en Streekproductenbeurs plaats in de feestzaal en
de mezzanine van cultuurcentrum CasinoKoksijde. Tijdens
deze tweedaagse beurs proef je bij de vele standhouders
van lekkere streekproducten.
Toeristische diensten uit het binnenland en de
jumelagegemeenten zijn eveneens op post met toeristische
informatie en proevertjes. Eregast dit jaar is de provincie
West-Vlaanderen. Op zaterdag is de beurs open van 10.30
tot 18 uur, op zondag t.e.m. 17 uur. Gratis.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be.

Bloemenhulde aan monument
van de vliegeniers
Op zaterdag 27 oktober om 10.30 uur houdt de VOK (de Vriendenkring der
Oudgedienden van het Kwartier Koksijde) naar jaarlijkse gewoonte een
bloemenhulde aan het monument van de vliegeniers. Deze herdenkingsplechtigheid vindt plaats aan het monument van de vliegenier, op de rotonde
bij de Zuid-Abdijmolen. Daarna volgt een receptie in kapel Ster der Zee.
Ook de Seaking brengt, dit jaar voor de laatste keer, een groet uit, want vanaf
maart 2019 verdwijnt de Seaking. De helikopter Caiman NH90 neemt de
SAR-taak (search and rescue) over.

Herfstconcert: Gabriel Rios komt naar Koksijde
Rotary Koksijde-De Panne-Veurne en Nieuwpoort-Westhoek
organiseren elk jaar een Herfstconcert. Dit jaar ontvangt de
organisatie de Puerto Ricaans-Belgische topmuzikant Gabriel Rios.
Het optreden vindt plaats op zaterdag 27 oktober in de O.L.V.-terDuinenkerk in Koksijde-Bad. De opbrengst van dit concert gaat
traditiegetrouw naar sociale projecten in de regio.
Prijs in voorverkoop: 35 euro. Het concert begint om 20 uur.
Tickets te koop op de dienst Toerisme, bij de leden van Rotary
of via www.herfstconcert.com. Prijs in voorverkoop: 35 euro. Het
concert begint om 20 uur.

Reveil: buren zorgen voor
warmte op Sint-Pieterskerkhof
Op Allerheiligen 1 november om 17 uur doorbreken
we de stilte op het kerkhof van Koksijde-Dorp met
muziek en woord. Deze keer komen de buren aan
het woord, afgewisseld met sfeervolle muziek. Zo
maakt Reveil het kerkhof op een hoopvolle manier
wakker.
Dankzij dit project zorgen de levenden ervoor dat de
verhalen van de doden blijven voortleven. Breng zelf
een kaarsje of lichtje mee en creëer een passende
sfeer. Meer details in de editie van november en via
onze sociale mediakanalen.
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Dinsdag 2 oktober
* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 19-22 uur: Westhoek Academie Koksijde
Vergadering JoMi, www.jomi-fotografiegroep.be

Woensdag 3 oktober
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie Wat is er aan de hand in Catalonië door Steven
Vergauwen, 5 euro (inclusief consumptie)
org. Vl@s, 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of
vorming@koksijde.rodekruis.be
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film The Rider, Brady is een rijzende ster in de rodeowereld en een
getalenteerde paardentrainer. Een val tijdens een rodeo, waarbij
een paard zijn schedel verplettert, maakt echter een einde aan zijn
veelbelovende carrière, toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

Donderdag 4 oktober
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek Isolde (XL), Met Cartes Postales presenteert Isolde Lasoen
haar langverwachte debuutplaat. Een rijke plaat vol prachtige
melodieën, verleidelijke stemmen, heerlijke backing vocals en
schitterende arrangementen, toegang: 20 euro (<26 jaar: 17 euro),
www.casinokoksijde.be, zie blz. 38

Vrijdag 5 oktober

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

Opname in agenda november
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
maandag 1 oktober. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met openbaar karakter komen
in aanmerking.

Zaterdag 29 september
* Koksijde-Bad, Zeelaan
Culinaire Mode Promenade: modeshows op diverse uren en
plaatsen, muzikale acts op twee podia en rondlopend in de straat,
food- en drinkstanden, org. Hartje Koksijde
* 11 – 17 uur: Spinning Marathon met Fit Control,
ten voordele van De Steiger (theaterplein)
* 11 – 22 uur: Thaise markt

Maandag 1 oktober
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 12
* 20 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie met Bahattin Koçak, 8 euro voor leden
(niet-leden: 10 euro)

Zaterdag 6 oktober
* 14-18 uur: Koksijde-Dorp, Silicowijk (Molenstraat)
Camping Cultuur, zie blz. 14
* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk voor iedereen
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Humor Han Solo – JUBILEE!, Hoera! Han solo staat 10 jaar op
de Vlaamse podia. Hem kennende zal dat niet onopgemerkt
voorbijgaan. Géén stapje terug, maar een tandje bij. Géén
bloemen noch kransen, maar verbaal vuurwerk, toegang: 14 euro
(11 euro met filmpas), www.casinokoksijde.be, zie blz. 38
* 20.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Theatermonoloog ’t Gat en de markt (Pascal Platel),
www.hetbedrijf.be

Zondag 7 oktober
* 11 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde
Klassiek Walter Vilain & Pictura Canta – Origine, Een concert
van Walter Vilain & Pictura Canta is altijd een bijzondere belevenis.
Walter is niet alleen een groot kunstenaar, maar ook een
begenadigd componist, toegang: 15 euro (<26 jaar: 6 euro),
www.casinokoksijde.be, zie blz. 38
* 14-18 uur: Oostduinkerke, plein Sint-Niklaaskerk
Camping Cultuur, zie blz. 14

Maandag 8 oktober
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Manu Keirse, org. Neos Koksijde, reservatie via Judith
Ranson (058 51 40 60)

* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 9 oktober
* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 10 oktober
* 14-16 uur: Oostduinkerke Rozenkrans
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 12
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of vorming@koksijde.
rodekruis.be

Woensdag 17 oktober
* 13.30 uur: Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Bezoek kasteel Beauvoorde, 10 euro
org. Vl@s, 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of vorming@koksijde.
rodekruis.be
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Call Me by Your Name, In de hete zomer van 1983 logeert de
zeventienjarige Elio bij zijn vader en moeder aan de zonovergoten
Italiaanse Riviera. Hij spendeert er zijn dagen aanvankelijk met
luilekkeren in de zon en flirten met het Franse meisje Marzia,
toegang: 6 euro, www.casinokoksijde.be

Donderdag 18 oktober

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Es war einmal in Deutschland, David Bermann is een verkoper
uit een Duits geslacht dat voor de oorlog een van de mooiste
linnenwinkels van Frankfurt uitbaatte. Na de Holocaust blijft hij
achter zonder familie en met een verwoest familiebedrijf, toegang:
6 euro, www.casinokoksijde.be

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Te Gast Het Prethuis – De Scheve Schaats, De personages
bewegen zich op glad ijs in ‘De Scheve Schaats’ en voor ze het
goed en wel beseffen is de situatie niet meer te overzien, org.
Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe, toegang: 17 euro
(niet-leden: 19 euro), www.casinokoksijde.be

Donderdag 11 oktober

Vrijdag 19 oktober

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

* 15e editie Buren bij Kunstenaars, zie blz. 15

* 14.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing De toekomst van de vrijzinnigheid door prof. Dr. Freddy
Mortier, 3 euro, niet-leden: 5 euro (koffie incl.), org. Vermeylenfonds
en UPV-Westkust, info marc-mortier@telenet.be, 0475 972 198
* 18.45 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Busuitstap naar cc De Grote Post Oostende, Muziektheater Het
nieuwstedelijk – Screen, vertrek aan Casinoplein, toegang: 15 euro
(inclusief bus), www.casinokoksijde.be

Vrijdag 12 oktober
* 21 uur: Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café Foyer Gratis optreden ‘Lies en Jeroen’, www.hetbedrijf.be
Deuren open om 19.30 uur

* 14.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Live in concert Rita & Les Martins, 3 euro, niet-leden: 5 euro
(koffie incl.), info depicker.maurits@skynet.be, 0477 293 837
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek Tiny Legs Tim – Melodium Rag XL, Pure, Belgische blues.
Volledig akoestisch met de hele band rondom één microfoon,
toegang: 14 euro (<26 jaar: 11 euro), www.casinokoksijde.be,
zie blz. 38

Zaterdag 20 oktober
* 10.30-18 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie blz. 40
* 15e editie Buren bij Kunstenaars, zie blz. 15

Zaterdag 13 oktober

Zondag 21 oktober

* 9.30 uur: Koksijde-Bad, Strand (centrum)
Garnaalkruiersdemonstratie De Gernoarskruwers,
jean.lycke@telenet.be

* 10.30-17 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie blz. 40

* 10-17 uur: Bibliotheek Koksijde
Verwendag in de bib, zie blz. 25
* 14-16 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide Vitamientjeswandeling, www.iwva.be/bezoekers
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Dans Koen De Preter - Dancing, In Dancing staat De Preter
sinds lang weer helemaal alleen op de planken. Dancing is
een statement. Want Koen doet alles zelf. Bewust, maar ook uit
noodzaak, toegang: 14 euro (<26 jaar: 11 euro),
www.casinokoksijde.be, zie blz. 38

* 15e editie Buren bij Kunstenaars, zie blz. 15

Maandag 22 oktober
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 23 oktober
* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Maandag 15 oktober

Woensdag 24 oktober

* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

* 14-16.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Franse chansons Aux Champs-Elysées, zie blz. 12

Dinsdag 16 oktober
* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 19-22 uur: Westhoek Academie Koksijde
Vergadering JoMi, www.jomi-fotografiegroep.be

* 14.30 uur: Koksijde-Bad, De Pit
Filmnamiddag Coraline, jeugddienst@koksijde.be,
2,50 euro, zie blz. 24
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of vorming@koksijde.
rodekruis.be
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film What Will People Say (Hva Vil Folk Si), De Pakistaanse Nisha
is 16 jaar. Ze wil naar feestjes gaan en liet haar oog vallen op een
leuke jongen. Haar ouders willen haar volgens de strenge traditie
opvoeden, toegang: 6 euro, www.casinokoksijde.be

Donderdag 25 oktober

TENTOONSTELLINGEN

* 8.30 uur, Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Daguitstap Stoeterij Naessens en SONS, org. Neos Koksijde,
reservatie via Judith Ranson (058 51 40 60)

op de grond, tussenin of aan de hemel: hedendaagse kunst,
curator: Els Wuyts
Van 27 oktober t.e.m. 6 januari 2019 in Kunstencentrum Ten
Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde, cultuur@koksijde.be,
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde, gratis

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 14.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing Is voedselvergiftiging een maatschappelijke ziekte?
door Michel De Vleesschouwer, , 12 euro in VVK,
info vanmuylem@skynet.be, 058 51 90 94

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot SintIdesbald
T.e.m. 30 november, 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn,
over 8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het
Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater, cultuur@koksijde.be

Vrijdag 26 oktober
* 14-16 uur: Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 12

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux

Zaterdag 27 oktober

T.e.m. 6 januari 2019 in Museum Paul Delvaux, Sint-Idesbald, www.
delvauxmuseum.com

* 8.30 uur: Koksijde, Strand Ster Der Zee
Garnaalkruiersdemonstratie De Gernoarskruwers,
jean.lycke@telenet.be
* 9-17 uur: Nationaal Visserijmuseum
Zilt feest in NAVIGO-museum, zie blz. 13

OPEN – GESLOTEN
Van 1 t.e.m. 10 oktober in het atrium (gemeentehuis).
In het kader van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.
Organisatie: Westhoek Academie Koksijde

* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis Golfinitiatie, inschrijven verplicht via
golfsecretariaat@koksijde.be

In de kijker: Gek of geniaal?
Van 1 t.e.m. 10 oktober in de bibliotheek
In kader van tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

* 20 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Herfstconcert Rotary met Gabriel Rios, zie blz. 40

Elfriede Nizet – Jean Vandendriessche
Van 18 oktober t.e.m. 11 november in de Keunekapel (H.
Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald), gratis toegankelijk van dinsdag
tot zondag (14-18 uur), cultuur@koksijde.be

Zondag 28 oktober
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muzikale Matinee Gène Bervoets & Fidelio Kwartet – Boules de
Berlin, In ‘Boules de Berlin’ beschrijft, zingt, citeert en savoureert
Gène Bervoets de meest intense parels samen met het steeds
verrassende strijkerskwartet Fidelio. Met gratis koffie én een boule de
Berlin, toegang: 16 euro (13 euro met filmpas),
www.casinokoksijde.be, zie blz. 38

Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit (Dorpstraat
36 Oostduinkerke), 058 51 33 66
Beeldhouwkunst (terracotta en brons) van Axel Fabry
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Dinsdag 30 oktober
* 14-16 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling Water-lopen, , www.iwva.be/bezoekers

CasinoKoksijde: koop je tickets ter
plaatse of online

* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 10-12 en 15-18 uur: Bibliotheek
Boekenverkoop in de bib, zie blz. 25

Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde:
maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag
gesloten. Op zaterdag open van 10 tot 12.30 uur.
Uiteraard is de balie ook altijd open vanaf één uur
voor aanvang van een voorstelling. Koop je tickets ook
online via www.casinokoksijde.be.

* 19-22 uur: Westhoek Academie Koksijde
Vergadering JoMi, www.jomi-fotografiegroep.be

Woensdag 31 oktober
* 10-12 en 14-17 uur: Bibliotheek
Boekenverkoop in de bib, zie blz. 25

Check
de me
activite est recent
itenkale
n
www.v
isitkoks der op
ijde.be
!

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film The Florida Project, Welkom op de onderste etage van
de Amerikaanse droom. The Florida Project speelt zich af in de
buitenwijken van Orlando waar in de luwte van Disney World allerlei
goedkope motels werden neergeplant, toegang: 6 euro,
www.casinokoksijde.be

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be bibliotheek@koksijde.be
www.tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

www.navigomuseum.be

Halloween
Koksijde
26.10 - 04.11.2018
visitkoksijde.be/halloween

