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Getijden november
dag hoogwater laagwater

do 1 06.25 en 19.10 00.39 en 13.16
vr 2 07.51 en 20.31 01.50 en 14.29
za 3 09.05 en 21.44 03.03 en 15.48
zo 4 10.10 en 22.44 04.30 en 17.03
ma 5 11.02 en 23.31 05.34 en 17.57
di 6 11.45 06.20 en 18.41
wo 7 00.13 en 12.26 07.01 en 19.22
do 8 00.52 en 13.07 07.40 en 20.02
vr 9 01.33 en 13.48 08.19 en 20.41
za 10 02.14 en 14.30 08.58 en 21.20
zo 11 02.55 en 15.11 09.37 en 21.57
ma 12 03.35 en 15.52 10.13 en 22.32
di 13 04.14 en 16.32 10.49 en 23.06
wo 14 04.54 en 17.19 11.31 en 23.50
do 15 05.48 en 18.23 12.39
vr 16 06.58 en 19.34 01.03 en 13.46
za 17 08.07 en 20.43 02.09 en 14.48
zo 18 09.11 en 21.44 03.11 en 15.50
ma 19 10.05 en 22.34 04.15 en 16.50
di 20 10.50 en 23.15 05.13 en 17.39
wo 21 11.29 en 23.53 05.58 en 18.20
do 22 12.07 06.39 en 19.00
vr 23 00.31 en 12.45 07.20 en 19.41
za 24 01.09 en 13.25 08.01 en 20.23
zo 25 01.48 en 14.06 08.43 en 21.05
ma 26 02.29 en 14.49 09.26 en 21.48
di 27 03.13 en 15.36 10.11 en 22.34
wo 28 04.00 en 16.28 11.00 en 23.25
do 29 04.57 en 17.36 11.57
vr 30 06.13 en 18.55 00.24 en 12.59

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

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

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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
dienst communicatie

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders vermeld

Redactieraad: Lander Van Hove,  
Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Dirk Van Hove, 
Thierry Boonefaes en Marie Godderis

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 1 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” - 
– Info jaarabonnement 2019: zie blz. 4



100 jaar wapenstilstand
Op 11 november herdenken we de 
wapenstilstand van 11/11/1918. 
Geniet van een bijzonder 
vredesconcert van de Harmonie 
‘Vrienden van de brandweer’ van 
Oostduinkerke afgewisseld met 
woordfragmenten over de oorlog.

40e Seniorenfeest
Ook dit jaar organiseert het 
Sociaal huis een groot tweedaags 
seniorenfeest op woensdag 21 
en donderdag 22 november. 
Hoogtepunt is het optreden van de 
Romeo’s.

Koksijde App
We lanceren een nieuwe app! Vanaf 
nu vind je ook hier heel wat info. 
Ook nieuwsjes van handelszaken 
zijn er consulteerbaar, een handige 
afvalkalender,... Gratis downloadbaar 
op je smartphone.

Verkiezingen
Op zondag 14 oktober 
vonden de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen plaats. 
We wijden er een speciaal katern 
aan in dit nummer.

6
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11

20-25

En verder:
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Koksijde verbeeldt 4 

Verhuis Politie Westkust 7

Welzijn  
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Duinenhuis 14

Openbare werken 16

Bib 17

Toerisme 18
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Burgerlijke stand 29

Sport  

Uitslagen veldloop 30

UCI Wereldbeker cyclocross 31

De voorbije maand 
in woord en beeld 32

Podium en evenementen 36-43
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(21)

Suzette Vyaene is in dit huis (Zeelaan 317) geboren op 17 mei 1930 en verbleef 
er tot 1962. Suzette is de dochter van Kamiel Vyaene en Madeleine De Pestel. 
Kamiel was visser en baatte de vishandel uit, samen met zijn echtgenote. Dochter 
Suzette nam de zaak van haar ouders over t.e.m. 1962.

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 via 
caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk eens 
www.westhoekverbeeldt.be, Twitter.com/whverbeeldt, Facebook.com/westhoekverbeeldt

In Trefpunt op Focus: 
Jeugddienst in de kijker 
De Jeugddienst van Koksijde heeft sinds dit jaar drie nieuwe gezichten. Trefpunt 
ging op bezoek bij Sharon, Charlotte en Alixe. Zij vertellen waarvoor je allemaal 
bij hen terecht kan. En we gaan langs in de bib. Wist je dat ze sinds kort een handige inleverbus heb-
ben? De reportage gaat op antenne op woensdag 21 november na het nieuws van 18 uur. Herbekijk 
de aflevering ook via www.koksijde.be/trefpunt.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.

Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is binnenkort toe aan de 24e 
jaargang. Tij-dingen informeert de burger maandelijks over de algemene en 
concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en de gemeentelijke 
diensten. De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement 
te hernieuwen. De prijs voor 2019 blijft ongewijzigd: amper 10 euro, over 
te schrijven op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041 (Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: 
GKCCBEBB). 
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven staat 
in de overschrijving. 
Alvast bedankt voor de belangstelling en de inschrijving vanwege het 
gemeentebestuur en de redactieraad.
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Tij-dingen10oktober
2018

Koksijde zoekt onthaalouders! 
Voor de gezinsopvang 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. 
Deze opvang kan perfect in combinatie met de zorg voor eigen kinderen. 
We zoeken onthaalouders voor Koksijde, maar ook voor Oostduinkerke, 
Wulpen en Sint-Idesbald. 

Info: dienst Onthaalouders, onthaalouders@koksijde.be, 058 51 80 74

AANDACHT



De burgemeester aan het woord
De voorbije maand was bijzonder druk. De gemeente- en provincieraadverkiezingen zijn voorbij. In november 
staat opnieuw heel wat op stapel met de herdenking van 100 jaar bevrijding als één van de hoogtepunten 
en met een nieuwe wereldbekereditie cyclocross op het menu.

T-d: “Burgemeester, bent u 
tevreden over de provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen?”
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Zeer zeker!  
Verkiezingen zijn altijd een 
beetje gemeentegeschiedenis. 
Ook dit keer is alles sereen 
verlopen. Dank aan onze 
diensten voor de goeie 
organisatie.  
Ik ben alvast klaar voor 
mijn vijfde ambtstermijn als 
burgemeester. Lees zeker de 
verkiezingskatern na voor een 
gedetailleerde duiding.” 
(Zie blz. 20-25)

T-d: “Het voormalig 
politiekantoor in Koksijde sloot 
de deuren, zijn er al concrete 
plannen met het gebouw?”
Burgemeester: “Bedoeling 
is om twee van de drie 
gebouwen af te breken om 
plaats te maken voor een groen plein. Dat zijn het 
oud-gemeentehuis en - brandweerarsenaal. 
Het politiecommissariaat wordt, na de nodige 
opfriswerken, ingenomen door het secretariaat 
van de brandweerzone Westhoek. De annex zal 
ingenomen worden door enkele gemeentelijke 
diensten (o.a. preventie-woonhuis Nieko). Woonhuis 
Nieko is een intergemeentelijke samenwerking 
tussen gemeente Koksijde en stad Nieuwpoort. Het 
Woonloket is het centraal aanspreekpunt voor alle 
vragen rond wonen. Er komt ook een co-working 
space die toelaat dat mensen op afstand werken, 
een ideaal middel om onze braindrain tegen te gaan. 
Ik wil alle diensten die meegewerkt hebben aan het 
vlot verloop van de verhuis bedanken en wens de 
politie veel werkplezier in hun nieuwe locatie. Na bijna 
70 jaar sluit hier een stukje geschiedenis rond enkele 
gemeentegebouwen.”

T-d: “Goed nieuws ook voor onze musea. Zij rijven 
opnieuw subsidies binnen.
Burgemeester: “We zijn heel dankbaar dat beide 
musea een erg mooie werkingssubsidie hebben 
gekregen van onze minister van Cultuur Sven Gatz. 

Deze toekenning is een waarborg voor de verdere 
werking van onze gemeentelijke musea in de 
toekomst. Zo kijken we uit naar de uitbreiding van de 
nieuwe museumvleugel van het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum en naar de renovatie van het 
Abdijmuseum Ten Duinen. De erkenning is bovendien 
fantastisch nieuws voor Ineke Steevens (directeur 
NAVIGO-museum), Dirk Vanclooster (directeur 
Abdijmuseum) en hun teams.”  

T-d: “11 november 2018. 100 jaar geleden schreven we 
geschiedenis. Ook in onze gemeente staan we stil bij 
de wapenstilstand?
Burgemeester: “Zeer zeker. Op 11 november vindt de 
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats. Maar op 
zaterdag 10 november om 20.00u nodig ik iedereen 
uit op het vredesconcert van de Koninklijke Harmonie 
‘De Vrienden van de Brandweer’ onder leiding van 
dirigent Jeroen Hillewaere.  Voor deze uitzonderlijke 
editie wordt het jaarlijks concert aangevuld met 
getuigenissen en poëzie in een regie van Frieda 
Vanslembrouck. Een absolute aanrader!"

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het vredesconcert op 10 november staat in 
het teken van 100 jaar wapenstilstand.”



REVEIL
Troost en ontroering door woord & muziek

Dit muzikaal ensemble bestaat uit zangeres Herlinde 
Ghekiere, gespecialiseerd in jazz en lichte muziek. Ze 
zong samen met meerdere internationale muzikanten 
zoals Johnny Hallyday, Céline Dion, Grace Jones, Boy 
George,... Sopraansaxofonist en Amerikaans componist 
Nik Phelps maakt ook deel uit van het ensemble. Hij is 
winnaar van verschillende prijzen voor soundtracks bij 
animatiefilms. Hij nam platen op met Tom Waits en Dan 
Hicks en stond op de planken met Tonny Bennet, Frank 
Zappa, Joe Williams,... Voorts gitarist Inti de Maet, een veelgevraagd gitarist voor vele genres. Als solist trad 
Inti al op met het Brussels Philharmonic en als lid van het Four Aces Guitar Quartet, Triunfal Quintet en 
Les Mec Du Nord reisde hij de wereld rond. En tot slot gitarist Niko Goffin, hij brengt sinds 2006 muzikanten 
samen in dit ensemble. De leidraad hiervoor is het akoestisch repertorium uit de tijd van de thé dansant 
met swing, wals en musette. Ook de liefde voor de muziek van Django Reinhardt en de verzoening tussen 
jazz en volksmuziek staat centraal.

Dankzij Reveil zorgen de levenden ervoor dat de verhalen van de doden blijven voortleven. Breng zelf een 
kaarsje of lichtje mee en creëer een passende sfeer.

Toegang: gratis
Info: dienst Cultuur en Erfgoed, 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be

Het project Reveil brengt met woord en muziek mensen 
samen op het Sint-Pieterskerkhof. We laten op 1 
november (Allerheiligen) vanaf 17.00 uur de buren van 
het kerkhof aan het woord, afgewisseld met muziek van 
het Farfoel-ensemble.

Herdenking 
Wapenstilstand
Plechtigheid ter herdenking van de wapenstilstand op 
zondag 11 november: 
• 10 uur: plechtige kerkdienst in de Sint-Pieterkerk 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 uur: defilé op het Sint-Pietersplein in Koksijde-
Dorp. 

Herdenking bevrijding 1918

Vredesconcert
De vernieuwde feestzaal Witte Burg zal op zaterdag 10 november om 20.00 u. het decor zijn voor een 
bijzonder concert van de Koninklijke Harmonie ‘De Vrienden van de Brandweer’ onder leiding van dirigent 
Jeroen Hillewaere. Voor deze uitzonderlijke editie, aan de vooravond van 11 november, wordt het concert 
aangevuld met getuigenissen en poëzie in een regie van Frieda Vanslembrouck.

Het muzikaal gedeelte bestaat uit muziekwerken rond het thema ‘oorlog en vrede’ zoals: Imagine, It’s a long 
way to Tipperary, The Last Post, The Greatest War Themes, Leningrad,... Het geheel wordt doorspekt met de 
na-oorlogse frustraties van Hendrik Geeraert, de oorlogsverhalen van de meid van pastoor Permeke en 
vredesboodschappen door leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans, Stap West.
Reserveren via T. 058 51 78 82 (Eric Figoureux). Kaarten (aan de inkom): €5. Kinderen (–12 jaar): gratis.  



Vroeger politiecommissariaat in 
Koksijde-dorp definitief gesloten
Korpschef Nicholas 
Paelinck: “Het heeft heel 
wat inspanningen gekost 
om alles te verhuizen van 
het oude naar het nieuwe 
gebouw, maar we zijn op 
tijd klaar geraakt.”
Twee van de drie gebouwen: 
het oud-gemeentehuis en 
het brandweerarsenaal - 
worden afgebroken om 
plaats te maken voor 
een groen plein. Het 
politiecommissariaat 
wordt, na de nodige 
opfrissingswerken, 
ingenomen door het 
secretariaat van de 
brandweerzone Westhoek. 
Een aantal gemeentelijke 
diensten (o.a. de dienst 
Preventie en Woonhuis 
Nieko) verhuizen naar de 
annex. 

Op de foto van links naar rechts (tussen haakjes staat telkens de dienstjaren in 
het oud politiecommissariaat): Hoofdinspecteur Feys (29 jaar), Adviseur Boey (21 
jaar), Inspecteur Legein (29 jaar), Agent van politie Demarée (20 jaar), Inspecteur 
Moerman (25 jaar), Korpschef Paelinck (27 jaar), Commissaris Van Massenhove (40 
jaar), Commissaris Flameygh (36 jaar), Voorzitter PZ Westkust en Burgemeester van 
Koksijde Vanden Bussche, Commissaris Calcoen (36 jaar), mevrouw Gerda Hollevoet 
(partner van Ronny Calcoen), meneer Ronny Calcoen (25 jaar gewoond in het oud-
gemeentehuis), Commissaris De Ridder (27 jaar).

Nieuwe werkingssubsidies voor Abdijmuseum Ten 
Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkings-
subsidie 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisa-
ties verdeeld. Zowel het Abdijmuseum Ten Duinen 
als het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum krijgen 
beiden een jaarlijkse werkingssubsidie van 120.000 
euro. Dat is een verhoging van 30.000 euro per 
museum per jaar.  

Tot 15 januari 2018 konden cultureel-erfgoedorgani-
saties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
van de Vlaamse Overheid een werkingssubsidie 
aanvragen onder het nieuwe Cultureel-erfgoedde-
creet voor de periode 2019-2023. Ook onze ge-
meentelijke musea deden een aanvraag waarna 
ze een bezoek kregen van de beoordelingscommis-
sie. Deze commissie noteert dat NAVIGO-museum 
heel wat ervaring heeft met presenteren en toelei-
den en participatieve projecten, terwijl het Abdijmu-
seum Ten Duinen meer inzet op onderzoek. Beide 
musea zijn complementair en boeken elk duidelijke 
vooruitgang. Ze steunen elkaar bovendien door 
expertise te delen. 

Abdijmuseum heeft sterke museumwerking
De beoordelingscommissie adviseerde het Ab-
dijmuseum in te delen bij het regionale niveau. 
“Ten Duinen heeft een sterke museumwerking 

uitgebouwd, waarbij het onderzoek internationale 
weerklank heeft. Het heeft een voorbeeldwerking 
op regionaal niveau. Op vlak van onderzoek heeft 
het museum zelfs een landelijke uitstraling. De VR-
technologie opent perspectieven om het publiek 
op een andere manier bij het museum te betrek-
ken.” Het museum zal de komende jaren meer 
aandacht hebben voor participatieve werking met 
diverse belanghebbenden en een vernieuwing van 
het museum.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum staat sterk in 
presentatie en participatie
Ook het NAVIGO-museum deelt de beoordelings-
commissie in op het regionale niveau. “Het museum 
zet in op het borgen van immaterieel erfgoed rond 
de visserij. Daarnaast staat het heel sterk in de pre-
sentatie van de collectie op een frisse, hedendaag-
se manier, met oog voor een breed doelpubliek. 
Het educatieve luik is goed uitgebouwd.” In de 
toekomst zet het museum o.a. in op diepgaande 
registratie van de collectie, die zal worden bewaard 
en ontsloten in de nieuwe depotruimtes die worden 
gebouwd. En er is aandacht voor een verder uitge-
breid onderzoek rond diverse visserij gerelateerde 
thema’s. 

© Erik Delanghe



INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam en voornaam:

1.   ............................................................................................  geboortedatum:  .........................................

2.  .............................................................................................  geboortedatum:  .........................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................

Verklaart te wonen op vermeld adres en wenst in te schrijven voor 

 woensdag 21 november     of       donderdag 22 november, en betaalt  ......... x 12 euro.

woensdag 21 en donderdag 22 november

Veertigste seniorenfeest 

Gratis juridisch advies voor alle inwoners 

Ook dit jaar organiseert het Sociaal Huis een groot tweedaags 
seniorenfeest. Op woensdag 21 en donderdag 22 november vindt 
onderstaand programma plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde.  

Programma:
* 14 uur  Opening van het feest met koffie en dessert  
 Verwelkoming door Greta Suber-Delie (voorzitter 

Sociaal Huis) en burgemeester Marc Vanden Bussche 
Dans en muziek met pianist-orgelist Glenn Degeselle

* 15 uur Optreden van Vanessa Chinitor en Dirk Bauters
* 17.15 uur Optreden van De Romeo’s
* 18 uur Warm avondmaal (waterzooi) met muzikale omlijsting door Glenn Degeselle
* 19.20 uur  Optreden van het personeel Talent van Eigen Bodem

Presentatie: Johan Bouttery. Het feest begint om 14 uur (deuren open vanaf 13 uur) en eindigt om 20 uur.
Alle dames en heren vanaf 60 jaar zijn welkom. Alleen voor mensen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van onze gemeente. Deelnameprijs bedraagt 12 euro per persoon. 

Kaarten – uitsluitend in voorverkoop – te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34). 
Reserveren aan de hand van deze inschrijvingsstrook, tegen ten laatste maandag 19 november. 

� Ik wil mijn huurovereenkomst opzeggen, hoe en wanneer moet ik dit doen?
� Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu?
� Een aannemer plaatste nieuwe ramen in mijn huis. Deze werken zijn volgens mij niet correct uitgevoerd. 

Wat kan ik ondernemen?

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand 
terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst onze jurist je door naar de juiste persoon. Een afspraak 
maken is niet nodig, maar het is wel aangewezen om zo vroeg mogelijk (’s namiddags) langs te komen. 
Breng zeker alle benodigde documenten mee. Eerstkomende afspraak is op maandag 26 november van 
13.30 t.e.m. 15 uur in het Sociaal Huis.  

Info: Caroline Vanraes (caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 11) 



Gezocht: kapper-vrijwilligers

Speel, brei of babbel met ons mee 

Het Sociaal Huis organiseert sinds enkele jaren een sociaal kapsalon, in samenwer-
king met WZC Dunecluze.  Bedoeling is om mensen te helpen die onvoldoende mid-
delen hebben om naar de kapper te gaan. Om deze service te garanderen, is het 
Sociaal Huis op zoek naar kapper-vrijwilligers. 
Ben je kapper en beschikbaar op woensdag? Dan ben jij de geknipte persoon. 
Contacteer de dienst vrijwilligerswerking (vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be - 
058 53 43 30) van het Sociaal Huis.

Spring elke tweede en laatste donderdag van de 
maand binnen in zaal de Brug van het Sociaal Huis 
om contacten te leggen, gezelschapsspelletjes 
te spelen, je creatief uit te leven, te breien of om 
mensen te ontmoeten. De vrijwilligers van het Soci-
aal Huis zorgen voor een warme ontvangst. Noteer 
alvast donderdag 8 en 29 november (14 tot 16 uur) 
in de agenda! 
Inkom: 2 euro (incl. koffie, thee, water en koekjes). 
Oproep: Het Sociaal Huis is op zoek naar breiwol 
(alle kleuren, goede staat): te bezorgen aan de 
balie. 
Info via 058 53 43 30 of annesophie.dedeckker@ 
sociaalhuiskoksijde.be.

Deze uiteenzetting vindt plaats in het 
kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. 
Ingenieur Paul Hopff schetst een beeld 
van de evolutie van de luchtvaart tij-
dens de aanloop naar WO I, idem voor 
de ontwikkelingen tijdens en na het 
conflict. Bekende en minder bekende 
gebeurtenissen – die later bepalend 
bleken te zijn voor de verdere evolutie 
van de luchtvaart – komen aan bod. 

Ook onze gemeente speelde een rol 
tijdens De Groote Oorlog: rond de 
abdijhoeve Ten Bogaerde werd een 
vliegveld aangelegd (eind 1914 – be-
gin 1915)  dat enkele Belgische smal-
delen zou herbergen.

Ontdek alles over de luchtvaart van voor, tijdens en na WO I in cultuurcentrum CasinoKoksijde op woensdag 
14 november (om 14 uur). Vooraf inschrijven is niet mogelijk, wees dus tijdig aanwezig. Kostprijs: twee euro, 
incl. drankje. Organisatie: Seniorenadviesraad Koksijde.
Info bij seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42).

Lezing door ing. Paul Hopff (Senior CNS/ATM Expert, Belgocontrol) 
op 14 november

De luchtvaart tijdens de Eerste 
Wereldoorlog

Bezoek van koning Albert I aan het vliegveld Ten Bogaerde in Koksijde.  
Het vliegtuig is een ‘Nieuport x’. 



Griepvaccinatie: 
Laat griep in de kou staan 
Deze ziekte treft elke winter één op de tien mensen. Meestal genees je vanzelf, maar voor sommige 
risicogroepen zijn ernstige gevolgen mogelijk. Een jaarlijkse griepprik biedt de beste kans om de winter 
zonder griep door te komen. 

Voor wie is vaccinatie tegen griep vooral aanbevolen? 
� zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap
� iedereen die ouder is dan 65 jaar
� mensen met een chronische ziekte zoals diabetes of van bv. hart, longen, lever of nieren
� alle personen die in een instelling verblijven, zeker in een woonzorgcentrum
� personen die werken in de 

gezondheidssector 

Sinds half oktober is het 
vaccin beschikbaar. Je laat 
je best inenten tegen midden 
november. 
Voor risicogroepen wordt 
het vaccin voor bijna 
de helft terugbetaald. In 
woonzorgcentra is het 
griepvaccin zelfs gratis. Meer 
info: raadpleeg je huisarts of via 
www.griepvaccinatie.be.

Koffienamiddagen voor senioren
Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur.  
Inkom: 3 euro. 
* In Koksijde-Dorp op vrijdag 9 november in ‘t Oud Schooltje  

(Kerkstraat 20a)
* In Sint-Idesbald op vrijdag 16 november in ’t Oud Klooster  

(Strandlaan 239) 
* In Oostduinkerke op vrijdag 30 november in de feestzaal van de 

Rozenkransschool (Albert I-Laan 54)
* In Koksijde-Bad op woensdag 5 december in de Willem Elsschotzaal 

(boven de bibliotheek) 
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Mantelzorgcafé De Luisterschelp  
op maandag 5 november
Als mantelzorger wil je dat de zorgbehoevende zo lang mogelijk 
thuis blijft wonen. Als de zorg alsnog te zwaar wordt, is opname 
in een woonzorgcentrum een mogelijke oplossing. Deze 
ingrijpende gebeurtenis gaat vaak gepaard met heel wat 
vragen voor de mantelzorger. 

Griet Ballieu (sociale dienst, WZC Dunecluze) en Carine 
Desaever (diensthoofd Thuiszorg, Sociaal Huis) beantwoorden 
alle vragen op maandag 5 november in het mantelzorgcafé De 
Luisterschelp (zaal de Brug, Sociaal Huis) van 14 tot 16 uur. 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.



Nieuwe app voor Koksijde

Orange Day 25/11
De wereld kleurt oranje. Koksijde kleurt oranje.

Vanaf nu beleef je het beste wat Koksijde te bieden heeft in één app. 
Een put in het wegdek melden? Zwerfvuil signaleren? Wanneer moet 
ik mijn afvalzak buiten zetten? Een speciale actie ontdekken of een 
bestelling plaatsen bij je favoriete handelaar? Dit en nog veel meer 
via de app van Koksijde. Download hem gratis in de App Store of via 
Google Play en ontdek alle mogelijkheden.

Nieuws - Via de app ben je helemaal mee met wat er in onze 
gemeente gebeurt. Een omleiding, wegenwerken of een nieuw 
reglement. Telkens er een nieuwsbericht verschijnt, krijg je hiervan een 
seintje.

DigiMelding - Een defecte straatlamp of losliggende stoeptegel? 
Via de app neem je er een foto van en meld je het aan de 
gemeentediensten.

Afvalkalender - Wanneer komen de vuilnisdiensten in jouw straat 
langs? Via de app kom je het snel te weten en krijg je ook een 
melding zodat je het afval niet vergeet buiten te zetten.

Agenda - Op zoek naar een leuke activiteit, voorstelling of workshop? 
Hier vind je wat er allemaal te beleven valt in Koksijde.

Gemeente - Hier vind je alle praktische info over de gemeente

Stel een vraag - Snel en eenvoudig een vraag stellen aan onze 
gemeentediensten. En we sturen je zo vlug mogelijk een antwoord.

Handelaars - Wil je een tafel reserveren in een restaurant? Of wil je 
iets bestellen in een winkel? Allemaal via de app.

Soroptimist International Veurne-Westhoek, Politiezone Westkust en Sociaal Huis Koksijde slaan de handen 
in elkaar om te strijden tegen elke vorm van geweld tegenover meisjes en vrouwen. Want elke vrouw kan 
slachtoffer worden van geweld, ook in Koksijde. 

Wat doe je als vrouw zelf bij geweld? 
� Kalmeer je partner en vergerger de discussie niet
� Discussie onvermijdelijk? Verplaats je dan naar een ruimte van waaruit je kan vluchten of hulp vragen.
� Breng jezelf en je kinderen in veiligheid. 
� Roep hulp in van de politie bij hevig geweld: 058 53 30 00 of 112. 
Elke seconde van de dag is er permanentie in de 
politiezone Westkust, zeven dagen op zeven. Als het 
nodig is, schakelt de politie een gespecialiseerd 
medewerker in. En bij acuut gevaar kom je 
als slachtoffer eventueel in aanmerking voor 
crisisopvang. 

“Break the silence. When you witness violence against 
women and girls, do not sit back. Act!”

Ban Ki Moon 

SO
RO

PT
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IS
T SAY NO TO VIOLENCE

        WE STAND     UP
FOR WOMEN!



 
 

De jeugdraad werft nieuwe leden aan
Ben je tussen 14 en 25 jaar? Neem je graag initiatief? En vind je het 

belangrijk dat kinderen en jongeren het goed hebben in Koksijde? Kom 

dan bij de jeugdraad. De jeugdraad komt vijf keer per jaar samen en 

geeft adviezen over alles wat met jeugd te maken heeft. Uitgaan, fuiven, 

jeugdverenigingen, speelruimte,… De jeugdraad ondersteunt nieuwe 

projecten en initiatieven en geeft jaarlijks een subsidie aan het beste 

fuifconcept. Laat jouw stem horen.

Wil je meer weten? Geef een seintje: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. 

Of kom eens langs op de jeugddienst (Kursaallaan 28, 8670 Koksijde).

De jeugdraad steunt jouw project

Ben je bezig met een vernieuwend initiatief? En heb je een duwtje in de 

rug nodig? De jeugdraad van Koksijde geeft subsidies aan gedreven 

Koksijdse jongeren. De totale subsidiepot bedraagt € 1.500,00 en wordt 

verdeeld over de ingediende projecten.

Belangrijkste voorwaarden: jouw project is er voor en door jongeren. 

En kinderen en jongeren vormen je belangrijkste doelgroep. 

Meer info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.

Plan je een kinderfeestje? Organiseer je iets met vrienden? 

Of heb je zin in een spetterende fuif? Huur dan je materiaal 

bij de jeugddienst.
• Audiomateriaal: van luidsprekers tot micro’s

• Visueel materiaal: lichteffecten, een laser of een 

rookmachine
• Reuzenspelen
• Verkleedkledij voor kinderen
Meer info op www.depit.be/uitleendienst. Je reserveert best  

op voorhand: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.  

Of kom eens langs op de jeugddienst (Kursaallaan 28,  

8670 Koksijde).

De jeugddienst leent materiaal uit
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Sebastien Demanet in finale Top Model Belgium

Top Model Belgium is aan de vijftiende editie toe: op zondag 
3 februari 2019 vindt de finale plaats in Parijs. En dat met 
onze inwoner Sebastien Demanet als één van de finalisten. 
Steun hem en sms TMB67 naar 3565 (1,50 euro per bericht). 
Deze modellenwedstrijd is één van de meest prestigieuze 
wedstrijden wereldwijd en laat de deelnemers proeven van die 
glamoureuze wereld. Top Model Belgium is de springplank voor 
de sterren van morgen.
 
Sebastien woont en werkt in Oostduinkerke. Hij is ook een 
fervent sporter en beoefent zijn passie zelfs uit in bijberoep – 
als Personal coach. Daarnaast is de 24-jarige finalist drummer 
bij El Fuerte. “Ik doe mee met Top Model Belgium omdat ik 
nieuwsgierig ben om de modewereld te ontdekken.” 

Meer info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.



               Feestpraeses Joram Vanden Bulcke van Moeder Peerdevisscher 

“Ut vivat, crescat et floreat”
Vertaling: Moeder Peerdevisscher leeft, groeit en bloeit!
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T-d: Moeder Peerdevisscher, dat 
is een speciale naam. Waar komt 
het vandaan?
Joram: “Op het moment dat 
we met onze vriendengroep 
afstudeerden aan het middelbaar, 
waren we bang dat onze wegen 
zouden scheiden en dat we elkaar 
niet meer zouden zien. Toen we met 
enkele vrienden iets dronken in de 
Peerdevisscher in Oostduinkerke-
Dorp kreeg iemand – ik weet niet 
meer precies wie – de ingeving om 
een club op te richten. Zo zouden 
we elkaar op geregelde tijdstippen 
zien. In de daarop volgende 
weken groeiden de plannen. Tot 
we in december 2015 vzw Moeder 
Peerdevisscher oprichtten.” 

T-d: Vat de geschiedenis van 
Moeder Peerdevisscher in een 
notendop samen.
Joram: “In december 2015 
werd het startschot gegeven. 
Dankzij onze eerste beursfuif 
‘Capital Booze’ op 1 oktober 2016 
werden we financieel sterk genoeg om activiteiten 
te organiseren. Ons derde werkjaar is net van start 
gegaan en ons ledenaantal groeit elk jaar.”

T-d: Wat is het belangrijkste doel van jullie 
vereniging?
Joram: “Eerst en vooral willen we een vriendengroep 
samenhouden die in verschillende steden studeert. 
De ene studeert in Gent, de andere in Antwerpen, 
maar door de club zien we elkaar nog steeds. 
Daarnaast willen we het uitgaansleven aan de kust 
verbeteren. Gemiddeld organiseren we drie à vier 
evenementen per jaar. Capital Booze, de après-
ski feestjes en de feesten in ons clubcafé zijn snel 
bekend geraakt aan de Westkust. Dit jaar organiseren 
we voor het eerst het “Bal der Peerdevisschers” op 23 
februari 2019.”

T-d: Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot 
dusver?
Joram: “De beursfuiven. De editie van vorig jaar lokte 
zelfs 950 bezoekers. Van de opbrengst staan we altijd 
een deel af aan een goed doel. Vorig jaar was dat de 
Vrienden der Blinden uit Koksijde. En dit jaar steunen 
we Responsible Young Drivers. Een ander hoogtepunt 
was ons clubweekend in de Ardennen. Samen een 
weekend weg, dat is altijd genieten natuurlijk.”

T-d: Hoeveel leden hebben jullie?
Joram: “Momenteel telt onze club 21 leden. En die 
vriendengroep breidt zich elk jaar uit.” 

T-d: Welke activiteiten staan er op het menu?
Joram: “Ons werkjaar begint met een paar 
klassiekers: de schachtenwerving, Capital Booze, de 
initiatiecantus en de doop. Door deze activiteiten 
maken de nieuwe leden onmiddellijk kennis met de 
club. Tijdens het jaar houden we cantussen in de PIT, 
spreken we af met andere studentenclubs, spelen we 
bierbowling, voetballen we mee op de Hoppefeesten 
en gaan we op clubweekend. Een gevarieerd 
aanbod dus.”

T-d: Welke droom hebben jullie nog?
Joram: “Op korte termijn hopen we dat onze 
evenementen succesvol zijn.  En op langere termijn 
hopen we dat Moeder Peerdevisscher blijft bestaan. 
Onze ultieme droom is dat we binnen 30 jaar nog 
steeds een uitnodiging krijgen voor het galabal van 
Moeder Peerdevisscher.”

Moeder Peerdevisscher is een weekendclub voor studenten uit de Westhoek. Om de twee weken komen 
ze samen op zaterdagavond. Als uitvalsbasis kozen ze voor het café “In de Zoete Inval” bij Xavier en 
Valerie. Moeder Peerdevisscher organiseert meer dan puur studentikoze activiteiten, want ze willen ook het 
uitgaansleven van Koksijde versterken. 



Vrijdag 2 november van 19.30 tot 22u.: Voordracht 
Sterrenjutters: Toekomst van het heelal – door 
Claude Doom. Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. 
Duinenhuis. Kostprijs: €4 (leden) - €5 (niet-leden). 
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be /  
www.desterrenjutters.be / info@desterrenjutters.be 

Zondag 4 november om 14u.: Bessen in de herfst; 
een kleurrijke bessenwandeling in de Noordduinen. 
Gids: Marjan Janssens. Startplaats: infobord t.h.v. 
Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan Koksijde-
Bad. Kostprijs: gratis

Woensdag 7 november om 19.30u.: Lezing: 
landschaps- en natuurfotografie – door Jan 
Decreton. Organisatie: fotoclub CoxyPics i.s.m. 
Duinenhuis. Kostprijs: €3 (leden) - €6 (niet-leden). 
Inschrijven via info@coxypics.be / www.coxypics.be/
activiteiten

Vrijdag 16 november van 20 tot 22u.: 
Sterrenkijkmoment. Neem een kijkje in de 
sterrenwacht op het dakterras en laat je betoveren 
door prachtige hemellichamen! (bij heldere 
hemel) Toegang: gratis. 

Zondag 18 november om 14u aan het 
Elisabethplein. Zeewierwandeling. Maak kennis 
met knotswier, riemwier, zeesla en nog vele andere 

soorten zeewier. Gids: Marjan Janssens. Kostprijs: €2 
(max. 25 deelnemers). Inschrijven voor 13 november 
via duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

Maandag 19 november om 19u.: Koken 
met zeewieren. Leer aan de hand van een 
kookworkshop bij over de eigenschappen en 
toepassingen van zeewier. Lesgever: Marjan 
Janssens. Kostprijs: €13 (incl. bereidingen) (max. 
15 deelnemers). Inschrijven voor 14 november via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

Woensdag 21 november van 19 tot 21u.: Lezing 
door Sebastiaan Hanoulle: over de ‘bijen’ voor 
plantenliefhebber, moestuinier, imker of andere 
geïnteresseerden met voelsprieten voor de 
natuur in eigen omgeving. Organisatie: i.s.m. Velt 
Westkust & Vormingplus. Kostprijs: €4 (incl. drankje). 
Inschrijven: www.vormingplusow.be /  
oostende@vormingplus.be / Velt Westkust: erika.
blomme14@scarlet.be / T 0486 96 94 72  
(min. 10 – max. 30 deelnemers)

Zondag 25 november om 14u.: Leerrijke wandeling 
over de gevolgen van de globale opwarming 
voor onze natuur in de Schipgatduinen. Gids: 
Luc de Prycker. Startplaats: parking Elisabethplein 
Koksijde-Bad. Kostprijs: gratis

Activiteiten in het Duinenhuis

Dag van de natuur

Sluitingsdagen Milieupark 

Fietsoplaadpunt Wulpen

Noteer 24 november 2018 van 9 tot 16 uur in je agenda. Dan verwijderen we samen het maaisel in de 
Oostvoorduinen.  Vele handen maken licht werk. Vlinders, vogels, insecten en amfibieën zullen ongetwijfeld 
dankbaar zijn. Wist je dat de Oostvoorduinen één van de meest soortenrijke duingebieden aan de kust is?

Maaisel dat blijft liggen verrijkt de bodem. Op een rijke bodem groeien grassen, brandnetels en distels, 
terwijl op arme duinengrond unieke bloeiende planten groeien. Op termijn voorziet het Agentschap voor 
Natuur en Bos om het gebied te laten begrazen. Maar zolang dat niet het geval is, wordt het teveel aan gras 
manueel afgevoerd. Slechts een uurtje tijd? Ook welkom. 
Waar: Oostvoorduinen (ingang naast het kerkhof van Oostduinkerke in de Geryllaan).
Tip: stevig schoeisel en regenkledij voorzien. Werkmateriaal is beschikbaar. Drankje voor deelnemers.
Organisatie: dienst Mil&DO i.s.m. Natuurpunt Westkust en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Tijdens de herfstvakantie zal het Milieupark, naast de wekelijkse sluitingsdagen op zon- en maandag, 
eveneens gesloten zijn op donderdag 1 en vrijdag 2 november. Hou dus rekening met grote drukte op 
zaterdag 3 november en plan je bezoek zo mogelijk op een ander moment.
Open – van dinsdag tot en met zaterdag open van 9 -11.45 u en 13 – 16.45 u., Veurnestraat 11,
Ligging - Veurnestraat, Koksijde, tel. 058 51 42 45. www.koksijde.be/milieupark.

Wist je dat er in Wulpen op het Kerkplein een oplaadpunt is voor elektrische fietsen? Ideaal dus voor wie 
even de batterijen wil opladen. We zetten hiermee in op groene mobiliteit.



Nieuwe gft-sorteerregels 

Sorteer meer én gemakkelijker

Week van de hoffelijkheid voor parkwachters en afvalophalers

Milieupark 

Grote zwerfvuilopruimactie voor verenigingen 

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) kun je selectief aanbieden 
in een groene gft-container. Dat is goed voor het milieu 
én voor je portemonnee (want slechts 0,05 euro/kg). 
Onderzoek bevestigde nu dat er in onze composterings- en 
vergistingsinstallatie nog méér organisch afval kan worden 
verwerkt op een veilige en goede manier. 

Van 19 tot en met 23 november 2018 is er opnieuw de ‘Week van de Hoffelijkheid’ voor parkwachters en 
afvalophalers. Vorig jaar recycleerde ons Milieupark 373 complimentenkaartjes en een pak positieve 
reacties op de sociale media. Deugddoend!

Vanaf 1 januari verruimen de sorteerregels en mag je ook 
volgende afvalstoffen extra aanbieden via je gft-container:
•  keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig);
•  vlees- en visresten;
•  schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals 

mosselschelpen, oesterschelpen);
•  vaste zuivelproducten (bv. kaas);
•  eieren, eierschalen;
•  mest van kleine huisdieren (zoals cavia, konijn... niet van 

honden en ook geen kattenbakvulling).

NIET! Theezakjes en koffiepads kunnen kunststoffen bevatten en 
horen niet meer bij het gft-afval. Papieren koffiefilters behoren wel 
nog tot het gft-afval.

Praktisch: een container voor gft en/of restafval kan je eenvoudig 
 aanvragen via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde  
of bel de klantendienst van de IVVO op 057 21 41 60.

Hoe toon je waardering?
Een bemoedigend woord, een schouderklopje, een vlug geroepen ‘merci!’ of een hand opsteken als 
bedanking. Of via de dankjewel-sticker. De stickervellen met complimenten kan je krijgen bij dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling en op het Milieupark. Foto’s en berichtjes kan je plaatsen op de facebookpagina 
van IVVO en/of Duurzaam Koksijde. 

Maar vooral jouw daden maken hun dag helemaal goed:
• zorg dat je afvalzak niet te zwaar is;
• plaats je rolcontainer met het handvat naar de straatkant;
• sorteer je afval voor je naar het recyclagepark gaat;
• bundel je papier en karton in stevige pakketten;
• knoop je pmd-zakken nergens aan vast.
Alvast bedankt voor jouw medewerking en ‘dankjewel’.  
Meer info - www.houhetnet.be

Afvalintercommunale IVVO en de aangesloten gemeenten organiseren op 23 maart 2019 opnieuw 
de ‘Grote Zwerfvuilactie’ voor verenigingen. Zeker doen! Het versterkt het groepsgevoel (een ideale 
teambuilding!) én zorgt voor een positieve zichtbare impact voor mens en natuur. Je vereniging kan 
bovendien rekenen op een vergoeding van 200 euro voor het ruimen van een afgesproken traject met 
minstens 10 personen. Inschrijven vóór eind januari via milieu@koksijde.be.

Meer halen uit de biologische kringloop

Schillen en resten van fruit,  
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig keukenafval  
en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten, pitten

Vlees- en visresten, schaaldierresten 
(uitgezonderd mosselschelpen, 

oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval  
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, 

versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel  
van onbehandeld hout

Mest van kleine huisdieren  
(cavia, konijn)

Vloeistoffen  
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën  
(uitgezonderd gerechten waar een 
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of 
impregneermiddel)

Beenderen en dierlijk (slacht)afval

Dierenkrengen

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest van grote huisdieren  
of in grote hoeveelheden

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,  
dikke takken

SORTEERWIJZER
gft

WEL NIET

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Werkzaamheden Koksijde-Dorp

Tekening van Koksijdse Kunstenares  
Carla Jans dient als basis voor standbeeld

De werkzaamheden in Koksijde-Dorp zijn 
gepland op 25 november. Ze voorzien in een 
volledige heraanleg van de Zeelaan (tussen 
de toegang naar de parking tennis en de 
Robert Vandammestraat/Houtsaegerlaan), de 
Noordstraat en het L. Hegerplein. De rijweg en de 
parkeerplaatsen worden volledig vernieuwd en 
er worden veilige, voldoende brede voetpaden 
aangelegd. Alles wordt geflankeerd door de nodige 
groenvoorzieningen. Na de winterperiode (maart 
2019) start fase 2 in de Zeelaan tussen de tennis en 
de verkeerslichten. Deze fase moet afgewerkt zijn 
tegen de zomervakantie van 2019. 

In de Hogeweg zijn de werken ondertussen in 
uitvoering. Het gaat om rioleringswerken. We starten 
met het opbreken van het wegdek, het vernieuwen 
van de nutsleidingen om dan de eigenlijke aanleg 
van de riolering uit te voeren.

In de Zandzeggelaan startten ondertussen 
werkzaamheden. Na het verplaatsen van de 
helmgrassen zullen de nutsmaatschappijen de 
nodige nieuwe kabels aanleggen. Nadien start de 
aanleg van de fundering en voetpaden.

Info: www.koksijde.be/werken-in-uitvoering 

Carla Jans maakte in juni van dit jaar een portrettekening van Victor 
Cyriel Kemp. Hij was tijdens ‘de Groote Oorlog’ sasmeester te Veurne. 
Sasmeester Kemp werkte mee aan de onderwaterzetting van de 
IJzervlakte en hield het waterniveau op peil. Op die manier werd de 
opmars van de Duitsers blijvend tot staan gebracht. Tot nu toe viel het 
aandeel van de sasmeester tussen de plooien van de geschiedenis, 
maar dankzij het opzoekingswerk van Maurice Timperman en José Clauw 
kwam dat naar boven. De tekening van Carla diende als basis voor 
een standbeeld in brons. Carla tekende ook al de ontwerpen voor de 
medailles van de Vierdaagse van de IJzer en de Boetprocessie te Veurne.
De huldiging van het standbeeld vindt plaats op 11 november om 18 uur. 
Aan het voetbrugje van de kaai te Veurne.



Een classicus en polyglot met een prachtig gerenoveerd huis - het lijkt eerder een palazzo - op de Wapper, 
een groot atelier vol medewerkers, een vrouw en kinderen, ... Het gaat Rubens duidelijk voor de wind na zijn 
terugkeer uit Italië. Hij schildert in deze productieve jaren een heel oeuvre bij elkaar. Kunsthistorica Prisca 
Valkeneers vertelt je hoe Rubens dat allemaal voor elkaar kreeg. 
Deze tweede lezing in de reeks “Vlaamse Meesters” vindt plaats op dinsdag 13 november, van 14 tot 16 uur. 
Inschrijven kan aan de balie van de bib of via de website van Koksijde.

Op 11 november 1918 zwijgen de kanonnen aan het westelijk front. De Eerste Wereldoorlog is ten einde. 
Europa herstelt langzaam van de verwoestende oorlog. De jaren die volgen worden gekenmerkt door 
diepgaande transformaties op uiteenlopende vlakken. Kunst en muziek herleven en het hele continent 
maakt de overgang naar de roaring twenties. Lees bijvoorbeeld ‘De Groote Oorlog voorbij’ en ontdek wat er 
in België allemaal gebeurde in deze jaren. Maar niet alles was positief. Er was hongersnood en verschillende 
conflicten staken opnieuw de kop op. ‘De verslagenen’ van Robert Gerwath is hierbij een interessant boek. 
Ontdek dit allemaal in de bib en kom alles te weten over de naoorlogse periode.

Lezing 'Rubens' hoogdagen in Antwerpen'

Het einde van WO I, wat nu?

Verteltheater: 'Mag de mug'
Op zaterdag 24 november kan je van 10.30 tot 12 uur in de bib terecht voor 
een wel heel bijzonder verteltheater. Zit je in de 3de kleuterklas, het eerste of 
het tweede leerjaar? Dan is deze gratis voorstelling over een lieve mug die zich 
niet begrepen voelt en vooral niet mag prikken helemaal iets voor jou! Een 
levensgrote mug zoemt om je oren en laat niemand onberoerd...

Leer leuke en originele wenskaarten maken. Op maandag 10 december, van 13 tot 15 uur. Prijs: 5 euro.
Een basiskennis Word is vereist. Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 6 november aan de balie van de  
bibliotheek, je moet lid zijn van de bibliotheek om te kunnen inschrijven, dus breng zeker je identiteitskaart 
mee. Je betaalt via de betaalautomaat en die aanvaardt geen biljetten hoger dan 10 euro.  
Wil je meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de bibliotheek? Kijk dan zeker op onze website 
www.koksijde.be/bibliotheek.

Hoe ziet de wereld er uit na het kapitalisme? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te 
laten? Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt maar dat wij de economie zijn? 
Historica, journaliste en auteur van Het klein verzet (Epo, 2015) Tine Hens komt er alles vertellen tijdens een 
aperitieflezing. Het klein verzet vertelt het verhaal van mensen die van Griekenland tot Denemarken in hun 
eigen wijk of stad, of met hun eigen bedrijf bewijzen dat een andere, sociaalecologische economie moge-
lijk is. Hens maakt tijdens haar lezing een tocht langs vergeten utopieën, boerendie elektriciteit verkopen, 
ingenieurs die boeren werden en mensen die hebben en kopen inwisselden 
voor ruilen, delen en geven. Het geeft een duidelijk idee van wat wij allemaal 
samen kunnen doen aan de klimaatverandering. Bovendien is de lezing het 
ideale moment om de adviesraad Internationale Samenwerking Kokos en 
Wulloks beter te leren kennen, met een gratis aperitief. 
Praktisch: zaterdag 1 december om 10.30 uur – Het Bedrijf (Leopold II laan 9A,
 Oostduinkerke). Aanwezigheid bevestigen via ina.vanthienen@koksijde.be
 of 058 51 08 92. Geen babysit? Er kan opvang voorzien worden. Graag op 
voorhand doorgeven. 

Workshop ‘Eindejaarskaarten maken in Word’ 

Gratis aperitieflezing Tine Hens: Het klein verzet



Sint-Hubertusviering

Koksijde in de ban van Halloween 

Hobby- en Michelinbeurs

Sint-Maartenstoet  

De gemeentelijke VVV organiseert op vrijdag 
2 november de Sint-Hubertusviering in de Sint-
Idesbalduskerk. Paarden, honden en katten worden 
er om 11 uur gezegend door de pastoor waarna ze 
een herinneringsmedaille overhandigt krijgen. 

Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging Hubertus, 
de zoon van de hertog van Aquitanië, op jacht. Een 
oneerbiedige activiteit op die heilige dag. Bij het 
najagen van een hert keerde het dier zich naar hem 
en er 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. Hij werd zo de patroonheilige van de jacht en de huisdieren.  

Tijdens de herfstvakantie is Koksijde volledig in de ban van Halloween! Een hele week lang worden tal van 
leuke en griezelige activiteiten georganiseerd. Uitgebreid programma: visitkoksijde.be/Halloween of de 
oktober-editie van ons infomagazine. 
• Griezeldoolhof, nog tot zondag 4 november. Strand van Sint-Idesbald. Elke dag van 13 tot 18 uur.  

Op vrijdag 02/11 en zaterdag 03/11 zijn er avondsessies van 19 tot 22.30 uur. 
• De vloek van de tijdsreiziger: Escape-room. Enkele dagen na het ontploffen van z’n laboratorium en 

het verschijnen van zonderlinge figuren uit een andere tijdszone wordt een eenzame professor dood 
aangetroffen. Willen ze het onderzoek van de prof. dwarsbomen of is er meer aan de hand? Ga op 
onderzoek en los raadsels op om de moordenaar te onthullen! Donderdag 1 november, van 10 tot 18 uur. 
Museum ’t Krekelhof (Koninklijke baan 237).

Op zaterdag 3 en zondag 4 november kan je in het c.c. CasinoKoksijde 
de jaarlijkse hobbybeurs bezoeken. Op deze beurs bieden creatieve 
mensen aan het publiek hun huisgemaakte werkjes aan. De juwelen, 
decorstukjes, schilderijen, hoeden, huisgemaakte lekkernijen,… zijn 
exclusief en kwaliteitsvol. Op zondag is er ook de 6de editie van de 
Internationale Michelin-ruilbeurs in de mezzanine. Daar vind je niet 
alleen het Michelinmannetje maar ook wegenkaarten, oude affiches 
en documenten enz. Er is bovendien een exposant aanwezig uit 
Clermont-Ferrand, de bakermat van Michelin. De beurs is open op 
zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.30 uur. Gratis toegang. Ideaal 
voor wie nog inspiratie zoekt voor kerstgeschenken.  

Ligt je uitgeholde biet al klaar? Op zaterdag 10 november komt Sint-Maarten 
naar Koksijde-Dorp. Ga samen met hem op stap. Eindigen doen we met de 
verbranding van Pietje Pek op de brandstapel. Aansluitend is er een leuk 
fotomoment met de Sint en zijn pieten en krijg je wat lekkers! Kinderen die 
van hun uitgeholde biet een leuke lantaarn knutselen, ontvangen een leuk 
extraatje van de Sint! Haal je biet af bij de lokale landbouwer.  

Programma: 
- 18 uur: Vertrek en aankomst van de Sint-Maartenstoet aan ’t Oud Schooltje 
(Kerkstraak, Koksijde-dorp)
- 18.30 uur: Verbranding Pietje Pek op de brandstapel
- 19 uur: Fotomoment bij de Sint en zijn pieten



Volg ons, 
deel ons, 
like ons!

  Koksijde-Oostduinkerke

  @gem_koksijde

   koksijde_oostduinkerke

  koksijde

   gemeentekoksijde



Het aantal geregistreerde kiezers op de kieslijsten 
voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
van zondag 14/10/2018 bedroeg 18.781 personen 
waarvan 18.654 Belgen; 98 EU-onderdanen en 29 
niet-EU-onderdanen.
Het totaal aantal geldige stembiljetten = 16.297
Het totaal aantal blanco en ongeldige stembiljetten 
= 528
Aantal opgekomen kiezers = 16.825
Absenteïsme = 10,41 %

Totaal aantal stemmen, percentages en zetels  
per lijst

Lijst 1 – sp.a: 1.420 (8,7%) – 1 zetel

Lijst 2 – N-VA: 4.322 (26,5%) – 8 zetels 

Lijst 5 – Vlaams Belang: 589 (3,6%) – geen zetel 

Lijst 7 – LIJST BURGEMEESTER: 6.739 (41,4%) – 13 zetels 

Lijst 8 – KOKSIJDE VOORUIT: 3.227 (19,8%) – 5 zetels 

(noot: de percentages zijn berekend op het totaal 
aantal geldige stemmen)

Bestuurscoalitie:
* Voor de volgende legislatuur (1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2024) kwamen LIJST BURGEMEESTER (13 

zetels), en sp.a  (1 zetel) overeen samen de bestuurscoalitie te vormen. Deze fracties (of de meerderheid) 
tellen samen 14 op 27 zetels. De minderheid telt 13 raadsleden (N-VA en KOKSIJDE VOORUIT).

* Zittend burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) wordt voorgedragen als burgemeester voor deze nieuwe 
bestuursperiode. Deze voordracht werd neergelegd bij de gouverneur.

* Charlotte Castelein (LB) wordt voorzitter van de gemeenteraad en volgt Luc Deltombe (LB) op.

* De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 8 januari om 19 uur.  
De daar geïnstalleerde gemeenteraadsleden zullen de voordracht van de schepenen goedkeuren.  
De fracties LB en sp.a kwamen overeen volgende personen voor te dragen als kandidaat-schepenen:  
Stéphanie Anseeuw (LB), Guido Decorte (LB), Lander Van Hove (LB), Dorine Geersens (LB), Dirk Dawyndt (LB), 
Yvan Vancayseele (sp.a)

* Onmiddellijk na de installatie van de gemeenteraad zal de OCMW-raad voor de eerste maal bijeenkomen 
die zal overgaan tot de aanstelling van Ivan Vancayseele (sp.a) als voorzitter van het Bijzonder Comité 
Sociale Dienst en die dan van rechtswege ook schepen van Sociale Zaken zal zijn.

 Vervolgens zal de raad overgaan tot het aanduiden van de acht leden van het bijzonder Comité Sociale 
Dienst van het OCMW). Greta Delie-Suber (LB) wordt voorgedragen als voorzitter van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer (VVV).

Gemeente- en provincieraads- 
verkiezingen 2018



Naam 2018 2012
1 VANCAYSEELE Ivan 409 535
2 MOUTON Rosaline 412 747
3 CAMBIER Greta 438 608
4 GHYSEL Ronny 228 -
5 DE PICKER Eugeen 206 -
6 COPPENS Zoë 217 -
7 SIMOEN Lyssa 194 -
8 DEL SAVIO Jacqueline 191 354
9 GHELDOF Marina 190 -

10 KITANOVSKA Marina 163 -
11 DESCHEPPER Erna 156 -
12 HERMAN Bart 194 -
13 DEBURCHGRAEVE Wilfried 178 -
14 BASTIAENSEN Kris 162 -
15 STEKELORUM Rik 343 680
16 MAHIEU Marie-Claire 157 -
17 VERMASSEN Pascale 157 -
18 LHEUREUX Jean-Pierre 149 -
19 DURIAU Jos 130 -
20 LASSOIE Bernard 164 -
21 MEES Felix 140 -
22 WANDELAERE Françine 172 -
23 VAN der MEIREN Denise 163 -
24 STERCKX Frans 132 -
25 DE NUL Raoul 133 -
26 DE DEYN Marie-Jeanne 146 -
27 VILAIN Walter 268 -

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 1 
sp.a

Is verkozen: Ivan Vancayseele. De eerste twee 
opvolgers zijn 1. Rosaline Mouton en 2. Greta Cambier.

Naam 2018 2012
1 LOONES Sander 2.797 -
2 GANTOIS Rita 1.347 1.425
3 VANDENBROUCKE Patricia 1.013 -

4 VAN DEN BROUCKE-
VERHAEGHE Greet 911 751

5 HANCKE Adelheid 720 665
6 CAVYN Andreas 808 674
7 DE RECHTER Sam 568 -
8 DECORTE Dirk 766 -
9 RINGOOT Koen 636 -

10 BAESELEN Pascale 633 440
11 SAGAER Dirk 583 418
12 BRUNEEL Bernard 458 -
13 ROSKAMS Daisy 504 -
14 VANDICKE Bruno 564 585
15 VERMOTE-BEKAERT Nele 618 446
16 GOVAERTS Pablo 529 -
17 HELSEN Niels 481 -
18 DE COUCK Steve 510 -
19 VANHESTE - DE GRAEVE Hilde 582 545
20 VAN DE VYVER Frank 453 416

21 VANLOUWE-HEYLEN Marie 
Thérèse 605 -

22 LEYE Greta 579 459
23 BEGHEIN ANNEMIE 572 513
24 NDIAYE Astou 512 -
25 VANDENBERGHE Regine 526 -
26 D'HULSTER Eddy 554 535
27 HILLEWAERE Peter 854 705

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 2
N-VA

Zijn verkozen (8): Sander Loones, Rita Gantois, 
Patricia Vandenbroucke, Greet Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Andreas Cavyn, Dirk Decorte, Adelheid 
Hancke. De eerste vier opvolgers zijn: 1. Sam De 
Rechter, 2. Koen Ringoot, 3. Pascale Baeselen en  
4. Nele Vermote.



Naam 2018 2012
1 VANDEN BUSSCHE Marc 2.610 3.829
2 ANSEEUW Stephanie 1.719 2.284
3 DECORTE Guido 1.515 2.065
4 DAWYNDT Dirk 1.083 1.271
5 GEERSENS Dorine 1.115 1.160
6 CASTELEIN Charlotte 907 1.250
7 GHYSELEN Henk 641 783
8 DELIE - SUBER Greta 940 1.239
9 VANDEKEERE Inge 674 743

10 VAN HOVE Lander 1453 1.185
11 DEVOS Frederic 725 1.182
12 LUST Benoît 556 -
13 DALLE Bieke 760 737
14 CASSELMAN Paul 572 771
15 DELTOMBE Luc 742 1.089
16 CASTELAIN Hylke 636 664
17 CALCOEN Katleen 743 -
18 PAELINCK Julie 824 -
19 GLORIE Amadeo 455 -
20 SABELLE Diatta 682 -
21 VERHAEGHE Ron 575 -

22 VANDEN BROECKE - LEFEBVRE 
Angelique 421 -

23 OLLEVIER - MASURE Kathleen 473 -
24 VERMEULEN Anthony 424 -
25 NUYTTEN Stefaan 353 -
26 FAGOO Claire 607 724
27 CALCOEN Ronny 619 675

Naam 2018 2012
1 BOONS Jos 191 79
2 DUYM Christiane 129 -
3 LINGIER Bernard 99 304
4 SALAUN Veronique 97 -
5 VANDENBERGHE Herman 91 192

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 7
LIJST BURGEMEESTER

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 5
Vlaams Belang

Zijn verkozen (13): Marc Vandenbussche, Stephanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Greta Delie-Suber, Charlotte 
Castelein, Julie Paelinck, Bieke Dalle, Katleen Calcoen, Luc Deltombe, Frederic 
Devos. De eerste vier opvolgers zijn: 1.Henk Ghyselen, 2. Diatta Sabelle, 3. Inge 
Vandekeere, 4. Hylke Castelain.

Geen verkozenen.



Naam 2018 2012
1 VAN HERCK Elwin 1.156 787
2 COLSON-BOGAERTS Suze 934 -
3 DE COSTER Alain 917 -
4 WILLAERT Nicole 795 -
5 MOERMAN Laurenzo 658 -
6 MORTIER Patrick 726 -
7 WAUTRAETS Hilde 659 -
8 TOURLOUSSE Arthur 689 -
9 DUPONT Anne 686 421

10 STALS Sandra 630 378
11 CARELS Walter 576 -
12 PORREYE Hilde 639 -
13 LUST Patrick 719 361

14 GILLET-WOLTER HOFMANS 
Dominique 829 -

15 LEVECQUE Peter 705 -
16 BRUNEEL Danny 610 -
17 DOLFEN Izy 619 -
18 CLAUW Tiara 670 -

19 GOMES URBANO Liliana 
Andreia 652 -

20 LANSZWEERT Dominiek 582 -
21 DERYCKE-DEWAELE Andrea 644 -
22 VALLAEYS Kelly 618 -
23 VANDER STICHELE Rafael 579 -
24 COENE Dominique 586 -
25 RYCKMAN Veronique 625 -
26 PENEL Freddy 616 -
27 PIETERS Bart 919 -

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 8
KOKSIJDE VOORUIT

Zijn verkozen (5): Elwin Van Herck, Suze Colson-
Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Gillet-Wolter Hofmans. De eerste vier opvolgers zijn: 
1. Nicole Willaert, 2. Patrick Mortier, 3. Patrick Lust,  
4. Peter Levecque.

Marc Vanden Bussche voor de 5de keer verkozen 
als burgemeester van Koksijde.



DE 27 VERKOZENEN VOOR DE KOKSIJDSE GEMEENTERAAD 2019-2024
LIJST BURGEMEESTER

SP.A

Marc Vanden Bussche

Dorine Geersens

Julie Paelinck

Frederic Devos

Stephanie Anseeuw

Dirk Dawyndt

Bieke Dalle

Guido Decorte

Greta Delie-Suber

Katleen Calcoen

Lander Van Hove

Ivan Vancayseele

Charlotte Castelein

Luc Deltombe



DE 27 VERKOZENEN VOOR DE KOKSIJDSE GEMEENTERAAD 2019-2024
N-VA

KOKSIJDE VOORUIT

Sander Loones

Peter Hillewaere

Dominique Gillet-Wolter 
Hofmans

Rita Gantois

Suze Colson-BogaertsElwin Van Herck

Andreas Cavyn

Patricia Vandenbroucke

Bart Pieters

Dirk Decorte

Greet Verhaeghe

Alain De Coster

Adelheid Hancke

1. Sander Loones 2.797
2. Marc Vanden Bussche  2.610
3. Stephanie Anseeuw 1.719
4. Guido Decorte 1.515
5. Lander Van Hove 1.453

6. Rita Gantois 1.347
7. Elwin Van Herck 1.156
8. Dorine Geersens 1.115
9. Dirk Dawyndt 1.083
10. Patricia Vandenbroucke 1.013

Aan de Koksijdse gemeenteraadverkiezingen namen 113 kandidaten deel. 
Hier de top 10 van het aantal behaalde voorkeursstemmen.



Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar  
Heyte-Worme
Op zaterdag 15 september 
vierden Maurice Heyte 
(°Poperinge) en Arlette 
Worme (°Westouter) 
hun gouden bruiloft. Het 
echtpaar huwde 50 jaar 
terug op 14 september 
1968 in Westouter. Maurice 
was drukker bij de firma 
Danneels in Poperinge. 
Het echtpaar heeft twee 
dochters.

Echtpaar Delroisse-Laby
Een tweede jubileum op zaterdag 15 september was weggelegd voor de echtgenoten Jacques Delroisse 
(°Doornik) en Nadine Laby (°Guignes). Ze huwden 50 jaar geleden op 12 oktober in Vaulx. Jacques was 
bankdirecteur in Doornik, Nadine was bankbediende. Het echtpaar heeft één zoon.

Echtpaar Vandecruys-Baudart
Gouden palmen waren er op zaterdag 22 september voor de echtgenoten André Vandecruys (°Etterbeek) 
en Chantal Baudart (°Aat) zij huwden op 4 september 1968 in Evere. Frans was technisch commercieel 
afgevaardigde van Electrabel in Brussel, Chantal was sociaal verpleegster bij de firma Intercom in Brussel. 
De jubilarissen hebben één dochter en twee kleinkinderen.



Echtpaar Dorné-Provoost
Op zaterdag 29 september vierden de echtgenoten Maurice Dorné (°Oostduinkerke) en Lucienne Provoost 
(°Veurne) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 28 september 1968 in Veurne. Maurice was 
chef magazijnier bij bouwbedrijf Dorné in Oostduinkerke. Daarna was hij buschauffeur aan de gemeente. 
Lucienne was kokkin en hielp bij het onderhoud in kinderhome Ti-Ki in Oostduinkerke.
Het echtpaar heeft één zoon en één kleinkind.

Echtpaar Samyn-Dewitte
Op zaterdag 22 september vierden de echtgenoten Robert Samyn (°De Panne) en Suzanna Dewitte 
(°Steenkerke) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 23 maart 1968 in Adinkerke. Robert  
was technieker bij de wachtdienst van Electrabel in Koksijde. Het echtpaar heeft één zoon en twee dochters 
en zes kleinkinderen.

Echtpaar Maesen-Soete
Een tweede jubileum op zaterdag 22 september was weggelegd voor de echtgenoten Jaak Maesen 
(°Nieuwpoort) en Lyliane Soete (°Westende). Een ontvangst werd hun aangeboden in het gemeentehuis ter 
gelegenheid van hun diamanten jubileum. Ze huwden op 13 september 1958 in Westende. De heer Maesen 
was gasfitter bij de elektriciteitsmaatschappij Electrabel In De Panne. Het echtpaar heeft één zoon, twee 
kleinkinderen en één achterkleinkind.



Echtpaar Bossu-Bakker
Gouden palmen waren er op zaterdag 6 oktober voor de echtgenoten Willy Bossu (°Hooglede) en Leonia 
Bakker (°Roeselare) zij huwden op 4 oktober 1968 in Hooglede. Beiden waren de zaakvoerders van het 
schildersbedrijf  ‘Bossu-Decor ‘ in Hooglede. De jubilarissen hebben twee dochters en één zoon en reeds 
acht kleinkinderen.

Echtpaar André Feryn-
Gesquiere
De echtgenoten André 
Feryn(°Merkem) en Marie 
Gesquiere (°Poperinge) 
vierden op zaterdag 13 oktober 
hun diamanten bruiloft. Ze 
huwden op 14 oktober 1958 in 
Poperinge. Zij waren zelfstandige 
landbouwers in Pollinkhove. 
Het echtpaar heeft twee 
zonen, vijf kleinkinderen en één 
achterkleinkind.

Echtpaar Lommelen-Van Gorp
De echtgenoten Louis Lommelen (°Mol) en Chrisitiana Van Gorp (°Geel) vierden met de familie op zaterdag 
13 oktober  hun gouden bruiloft. Ze huwden op 16 oktober 1968 in Geel. Louis was blokleider-besturing 
van de elektriciteitscentrale bij Electrabel in Mol en Langerlo. Christiana was begeleider in het openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel. Het echtpaar heeft één zoon en één dochter en reeds één kleinkind.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Nouline Notredame
Brugge, 16 september
Dochter van Jan en Emily Platteeuw 
uit Oostduinkerke

Aïda Goderis
Veurne, 19 september
Dochter van Pieter en Vanessa Leyre 
uit Oostduinkerke

Filemon Masscheleyn
Veurne, 20 september
Zoon van Floris en Virgini Houquet 
uit Oostduinkerke

Marit Serruys
Oostende, 28 september
Dochter van Ruben en Sanne 
Figoureux uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN 
Franky Salenbien en Ann 
Vandevyvere uit Oostduinkerke  
(25 augustus)

Christophe Fiévet en Dominique 
Dejonge uit Koksijde (25 augustus)

Matthias De Keyser en Marlies 
Declerck uit Oostduinkerke  
(25 augustus)

Philippe Heytens uit Koksijde en 
Cindy Dilliën uit Tielt-Winge  
(25 augustus)

Terry Grzesiak en Lindy 
Adriaenssens uit Koksijde  
(25 augustus)

Sam Roofthooft en Lynn Buyse  
uit Oostduinkerke (28 augustus)

Stijn Vermeersch en Lieselot 
Seynaeve uit Oostduinkerke  
(08 september)

Rudy Van Laere en Emilienne 
Waelput uit Koksijde (15 september)

Elmar Dermaut uit Gent en  
Astrid Pylyser uit Oostduinkerke 
(15 september) 

Jean Bleret en Edith Baele  
uit Koksijde (21 september)

Benny Piqueur en Linda Ferrari  
uit Koksijde (22 september)

Gaël Burghgraeve en Sharon 
Roelens uit Koksijde (29 september) 

OVERLIJDENS
Roland Nuytten, 84 j.
†Veurne, 07 augustus
Weduwnaar van Rose-Anne Hostyn

Paul Gouffau, 79 j.
†Ieper, 09 augustus

Luc Van de Putte, 51 j.
†Brugge, 10 augustus
Echtgenoot van Vanessa Sim

Thérèse Rowart, 90 j.
†Veurne, 12 augustus

Frans Vanlancker, 74 j.
†Kortrijk, 28 augustus
Echtgenoot van Anne Marie Vanhee

Patrick Martin, 62 j.
†Veurne, 29 augustus
Echtgenoot van Mireille Willocq

Frans Van Steeland, 83 j.
†Koksijde, 30 augustus
Echtgenoot van Anna Van Goethem

Angèle Vieren, 85 j.
†Veurne, 2 september
Echtgenote van Robert Driesse

Achiel Vandenbulcke, 88 j.
†Koksijde, 04 september
Echtgenoot van Maria Robesyn

Maria Swyngedouw, 88 j.
†Veurne, 05 september
Weduwe van Roger Vienne

Leon Van Praet, 88 j.
†Veurne, 06 september
Weduwnaar van Bertha Desplenter

Josephina Luyckx, 81 j.
†Oostende, 07 september 
Echtgenote van Lucianus Maas

Korneel Van Hal, 29 j.
†Koksijde, 07 september
Echtgenoot van Evelien Maes

Nicole Dewaele, 71 j.
†Veurne, 12 september
Echtgenote van Germain Segaert

Lutgarde Bartels, 76 j.
†Veurne, 13 september

Rudi Marvellie, 56 j.
†Koksijde, 13 september
Echtgenoot van Charlotte Lowagie 

Jean Demeyer, 93 j.
†Beveren, 15 september
Weduwnaar van Josepha Mertens

Jozef Boomgaert, 93 j.
†Koksijde, 15 september
Echtgenoot van Clara Boncquet

Georges Plaetevoet, 86 j.
†Koksijde, 15 september

Roger Allary, 70 j.
†Oostende, 17 september
Echtgenoot van Christa Syx

Alexis Salesse, 80 j.
†Veurne, 18 september
Echtgenoot van Nicole Gruwier

Agnes Dorné, 88 j.
†Veurne, 20 september
Weduwe van Maurice Demuynck

Lucie Declerck, 76 j.
†Koksijde, 21 september
Echtgenote van Maurits Vanluchene

Roger Ocquet, 70 j.
†Veurne, 24 september
Echtgenoot van Adefline Baeckelandt

Jean Pierre Castegnier, 87 j.
†Koksijde, 25 september
Echtgenoot van Monique Gilbert

Raoul Seys, 75 j.
†Kortrijk, 25 september
Weduwnaar van Erna Vanneste

Maria Bruneel, 93 j.
†Koksijde, 28 september
Weduwnaar van Jean Marie 
Vanhollemeersch

Paule George, 55 j.
†Veurne, 4 oktober
Echtgenote van Glenn Van Branteghem

Omer Casteleyn, 82 j.
†Koksijde, 5 oktober
Echtgenoot van Mariette Peere

• Bibliothecaris A1a-A2a
• Diensthoofd zwembaden B1-B3
• Medewerker marketing musea B1-B3
• Coördinator stedenbouw B1-B3
• Technicus schilderwerken en decoratie D1-D3
• Aanleg werfreserve werkman E1-E3
• Diensthoofd personeel & organisatie A1a-A3a
Uiterlijke inschrijvingsdatum: 7 november.

Meer info? www.koksijde.be/vacatures of 058 53 34 41

Word jij ons nieuw talent? 
Gemeente Koksijde zoekt:



979 enthousiaste lopers op scholenveldloop
Op dinsdag 25 september organiseerde de 
Sportdienst in het sportcentrum in Koksijde-dorp de 
jaarlijkse scholenveldloop voor het lager onderwijs 
van Koksijde, in samenwerking met de Stichting 
Vlaamse Schoolsport. 979 leerlingen zetten hun 
beste beentje voor en liepen een parcours van 
450, 650 of 950 meter. Nieuw dit jaar waren enkele 
hindernissen op het parcours waar op of onder 

moest gelopen worden, een extra uitdaging! 
De vele toeschouwers, een stralende zon en 
honderden enthousiaste lopers maakten er een 
prachtige namiddag van.

De podiumplaatsen van het lager onderwijs waren 
voor:  

Debecker Thibaut 

Swinnen Julie

Viaene Diewke

Weiss Sander 

Zerzour Jah-Lil Igodt Vic

D'Almeida Noah Averein Celine Goethals Kiany

Deschryver Aline Maertens Marion Debecker Charlotte 

Van Mossevelde Elodie Debaets Noah Gombeir Joica

Swinnen Marthe Uyttebroeck Jonas Kints Finn



Wil je graag (meer) sporten in Koksijde? Bekijk het aanbod van de sportdienst en sportclubs, voor jong en 
oud(er). Haal snel de brochure in één van de sporthallen of bij de dienst Toerisme. Of bekijk het aanbod op 
www.koksijde.be/sportaanbod. 
Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be

Sportaanbod in Koksijde

Zondag 25 november in de Noordduinen

Vlaamse Duinencross
Op zondag 25 november vindt in de 
Noordduinen in Koksijde-Dorp weer de Vlaamse 
Duinencross plaats, geldend als manche van 
de UCI World Cup. Deze wedstrijd is al jaren een 
topper onder de crossen. Het deelnemersveld 
is traditiegetrouw weer gevuld met heel wat 
wereldvedetten. Met de passages over de 
Herijgersduin en de Albertduin krijgen de 
renners een serieuze zandbak te verwerken.

Programma
* 10 u. Wereldbeker UCI Juniores
* 11.20 u. Wereldbeker UCI Beloften
* 13.30 u. Wereldbeker UCI Dames
* 15 u. Wereldbeker UCI Elite Heren Vlaamse 
Duinencross

Tickets voor inwoners en 
tweedeverblijvers
De organisatie voorziet in voorverkoop een 
speciaal tarief van 5 euro in plaats van  
13 euro voor inwoners en K-pas houders (slechts 1 ticket per persoon). Enkel te koop in het toerismekantoor 
Koksijde (gemeentehuis) van maandag 5 november tot en met zondag 18 november. Inwoners dienen hun 
identiteitskaart voor te leggen.
Tweedeverblijvers kunnen met hun K-pas van dit voordeeltarief genieten. Wie nog geen K-pas heeft kan die 
ook in het toerismekantoor te Koksijde aankopen op vertoon van huidige aanslagbiljet en ID.

Tickets voor anderen
* Voorverkoop: 13 euro

a) in de toerismekantoor van Koksijde tot en met vrijdag 23 november om 12 u.
b) e-ticket via www.veloclubkoksijde.be tot en met zaterdag 24 november om 23.59 u.

* Aan de ingang op 25 nov.: 15 euro / met korting KBWB: 14 euro
Kinderen tot en met 11 jaar gratis.

Alle info op www.veloclubkoksijde.be  



Huldiging Tandem West
Na maanden training onder leiding van de zwemcoaches Arvid Vanwynsberghe, Joke Borra, Louise 
Helsmoortel en hulpcoach Sam Morisse vertrokken de zwemmers van Tandem West, van 9 tot en met 12 
mei, naar de jaarlijkse Nationale ‘Special Olympics Days’ in de ‘Piscine Dauphins’ in Moeskroen. Wat een 
resultaat: 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille én een medaille voor een verdienstelijke 4de en 5de 
plaats. Ze werden passend gehuldigd op 22 september.

West-Vlaamse tenniskampioenen
Op 29 september werden 3 ploegen gevierd die zich kroonden tot West-Vlaams kampioen. Damesploeg 
25/2 met kapitein Caroline Jacob, Caroline Persyn, Mieke Dekeuninck, Ann Mouton, Fran Sinnaeve en 
Camille Speecke. Ook de damesploeg 35/3 met kapitein Martine Coopman, Annick Vereecke, Leen 
Declerck, Kim De Batselier, Nathalie Cocheteux, Mieke Vanwalleghem, Veronique Hespel, Kris Masset, Ann 
Viaene en Leila Bouassida. En herenploeg 70/2 met kapitein Michel Homblé en ploegmaats Ives Delvael, 
Jean-Paul Donnez, José Hillewaere, Alain Baert, Erik Decadt, Wilfried Luca, Roger Vaes, Henri willems, Frans 
Aerts en Adrien Van Kerckhoven. Ook voorzitter Jos Exteens kreeg een pluim.

De voorbije maand in woord en beeld

90 jaar Gezinsbond 
Koksijde
Op 30 september 
vierde de Gezinsbond 
Koksijde feest in de 
Kerkepannezaal. De 
burgemeester roemde 
deze vereniging omdat 
ze mensen samenbrengt 
en zorgt voor een grotere 
verbondenheid tussen 
de gezinnen. Zijn dank 
ging uit naar voorzitter 
Danny Desmet en zijn 
talrijke voorgangers. Ook 
de gezinnen die al meer 
dan 50 jaar en langer lid 
zijn kregen een speciale 
vermelding.



40 jaar scrabble Coxhyde
Deze 40 jarige club werd op 6 oktober ontvangen in raadzaal de Kokpit. Vier pioniers kregen een bijzondere 
medaille:  Hugo Dawyndt (voorzitter), Mireille De Schacht, Urbain Derycke en Riet Vandenberghe. Fijn weetje! 
De naamkeuze voor de club was doelbewust: Coxhyde is niet alleen de oorspronkelijke benaming van onze 
gemeente, maar vooral een verwijzing naar de scrabblesport: want het woord Coxhyde bestaat uit zeven 
letters waarvan maar liefst vier van de vijf probleemletters.

De StieneSteekers gaan 
internationaal. 
Een delegatie van 
de Oostduinkerkse 
Stienesteekers trok op 22 
september naar het Franse 
Fort - Mahon, waar de 
Confrérie de la Crevette 
Grise haar eerste kapittel 
hield. Schepen Dorine 
Geersens, oprichtster van 
de StieneSteekers, werd er in 
de orde opgenomen tijdens 
een uitvoerige plechtigheid.
(Foto en tekst Mark Maes.) 

JCI Veurne-Westkust 
is beste afdeling van 
België
Tijdens het nationaal 
congres van JCI 
Belgium van 21 – 23 
september won JCI 
Veurne-Westkust de 
prestigieuze award 
‘Most Outstanding 
Local Organization’. 
De lokale afdeling van 
de Westkust haalde 
het met een sterk 
dossier van 5 andere 
afdelingen uit België. 



Testkaravaan was een succes!
Ja hoor! Het project 'de testkaravaan komt naar jouw gemeente!' een initiatief van het Provinciebestuur 
West-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Koksijde is afgelopen. Gedurende 2 weken kon je gratis 
een fiets uitproberen uit de vloot van 20 elektrische fietsen en 5 elektrische bakfietsen. Het startmoment werd 
afgetrapt aan het gemeentehuis op 2 oktober. 

Nieuwe bulldozer
Onze technische diensten 
verwelkomen een nieuwe 
wiellader. Deze veilige machine 
is ook zeer milieuvriendelijke en 
handig in gebruik. Aangekocht 
bij SMT Belgium NV uit 
Vilvoorde. Kostprijs: 225.495,41 
euro.

Onderscheiding voor fotograaf Leuridan 
Op 21 september ontving Roel Leuridan, 
fotograaf in Koksijde, uit handen van Pascal 
Smet, huidig Brussels minister van Mobiliteit 
en Openbare werken, een prijs voor zijn 
deelname aan een nationale  fotowedstrijd: 
“ZOOM-IN op Erfgoed“ in het kader van het 
Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. 
De ingestuurde foto werd geselecteerd uit 
meer dan 800 ingestuurde werken, die nog 
de hele maand aan de gevels van de Sint-
Gorikshallen te Brussel te bewonderen zijn.



Nieuwe kindergemeenteraad uit de 
startblokken.
Op vrijdag 12 oktober werd 
Remi Pieters verkozen tot nieuwe 
kinderburgemeester. Veertien 
raadsleden staan hem bij: Noah 
Torney en Mathis Flamand (Leefschool 
De Letterzee), Loïc Hanssens en 
Loïc Devos (Vrije Basisschool 
Oostduinkerke), Yaro Mertens en  
Amadeo Chiapelloni (De Strandloper), 
Milan Demuynck (Vrije Basisschool De 
Ark), Ernest Vens, Milan Van Ruymbeke 
en Kjento Bossaert (Gemeentelijke 
Basisschool Koksijde), Manou Legein 
en Dean Desmet (Gemeentelijke 
Basisschool Oostduinkerke) en Tanika 
Dewitte en Yasmina Amadou Cisse 
(MPI De Viertorre)”

Schenking schilderij 
‘Georges Tahon’.
De heer José Clauw uit 
Veurne schonk op 8 
oktober een schilderij van 
Georges Tahon aan ons 
gemeentebestuur. Het 
schilderij is een zicht op 
de kerk van Koksijde-Dorp 
en dateert van 1982. Het 
werd aangekocht door 
wijlen Minerva Tahon, 
moeder van José en  zus 
van Georges. Op die 
manier wil de familie het 
werk van volkskunstenaar 
en heimatschilder Tahon 
in ere houden. 

Vogelvrij op de 
Zeedijk
Het bronzen kunstwerk 
Vogelvrij van Margrit 
Van Nuffel, werd 
door de gemeente 
aangekocht voor 
18.550 euro en kreeg 
onlangs een vaste 
plaats op de Zeedijk, 
net voor residentie 
Ster der zee. Het werk 
is 1,83 m hoog en 
weegt 250-300 kg.



Kunstencentrum Ten Bogaerde

Tentoonstelling “op de grond, tussenin 
of aan de hemel”
Tot 6 januari loopt in Kunstencentrum Ten Bogaerde de 
tentoonstelling “op de grond, tussenin of aan de hemel”. De 
titel is geplukt uit “George Grard”,een album met zeefdrukken 
van George Grard en gedichten van Eddy van Vliet uit 1978.

“op de grond, tussenin of aan de hemel” spreekt tot de 
verbeelding: hoe het dagdagelijkse, het ego en het spirituele 
zich met elkaar verbinden. Vanuit een soort ‘point de vue’ kijken 
we vanuit verschillende richtingen, in de diepte, in de hoogte 
en in de verte. Voor deze tentoonstelling werd inspiratie gezocht 
in het omliggende landschap. De installaties, foto’s, schilderijen, 
tekeningen, sculpturen zijn tegelijk groots opgezette werkelijke 
ruimtes als micrsocopische elementen en kleine gebaren. Deze 
effectieve en materiële constructies zijn evenwel ook poëtisch, 
magisch en romantisch. De wil om te betoveren of om betoverd 
te worden is nooit ver weg: het ogenblik van de intuïtieve inval, 
het efemere en etherische, het ongrijpbare en vluchtige, speels 
en tijdloos.

Curator is Els Wuyts. Deelnemende kunstenaars zijn Leo Copers, 
Marc Cordenier, Joachim Coucke, Saar De Buysere, Esther 
de Graaf, Honoré d’O, Johan Gelper, Sanam Khatibi, Martine 
Laquiere, Greet Van Autgaerden, Sarah Van Marcke, Jan Van 
Oost, Santiago Reyes Villaveces en Tim Volckaert. 

Randprogramma 
- Art Talk op zondag 16 december om 11u met curator Els Wuyts en kunstenaars Sarah Van Marcke en 

Honoré d’O (onder voorbehoud).
- Rondleidingen (N & F) op zondag 4 november, 23 en 30 december, 6 januari

Ook voor families!
Met je hoofd in de wolken tijdens de expo ‘op de grond, 
tussenin of aan de hemel’. Bouw mee aan onze wolkenkrabber 
en maak je eigen wolk. Kriebelt het al? Komt goed uit! Maak 
hier je eigen kriebelbeest.
Kunst is een belevenis voor het hele gezin. Daarom zijn er tijdens 
de openingsuren in onze crea-hoek (4+) ook activiteiten voor 
kinderen.

Tourellons
Honoré d’O maakt voor de expo een kunstproject getiteld: 
TOURELLONS!  Het herinnert aan onze jeugdvakanties en laat 
ons nu op zoek gaan naar schelpjes met een metaaldetector. 
Wil jij meer weten over metaaldetectie aan de kust? Kom dan 
op vrijdagnamiddag 7 december naar ons publieksmoment 
over metaaldetectie met een kijk op ons erfgoed én een 
poëtische inslag.  

Praktisch
Tot 6 januari 2019
- Open tijdens weekend- en feestdagen van 14 tot 17 uur.
- Tijdens de vakantieperiodes van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 17 uur.
- Open op 26 december 2018 en 2 januari 2019
- Gesloten op 24, 25 en 31 december 2018 en 1 januari 2019

op de grond, 
tussenin 

of aan de hemel 



Dag van de wetenschap in Abdijmuseum Ten Duinen:
Historisch glas, vertel ons uit welke periode je was
Ontdek hoe lichttechnologie kan bijdragen tot het dateren van antieke glaspanelen

De collectie vlakglas van het Abdijmuseum is 
een van de omvangrijkste historische collecties 
uit de ons omringende landen. Om de 
ouderdom ervan te bepalen, doet het museum 
een beroep op wetenschappelijk onderzoek. 
Oude, geschiedkundige materialen zijn vaak 
fragiel, poreus en waardevol. Om ze goed te 
behouden en te beheren, is bij het onderzoek een 
voorzichtige en veilige behandeling vereist.  

Op Dag van de Wetenschap brengt professor 
Wendy Meulebroeck van de Vrije Universiteit 
Brussel een lezing over haar onderzoek op een 
deel van die collectie. Als onderzoeker bij het 
Brussels Photonics Team (B-PHOT), vertelt ze ons 
hoe lichtdeeltjes of fotonen de hoofdrol kunnen 
spelen bij het bepalen van de herkomst en de 
authenticiteit van historisch vlakglas. De beproefde 
techniek ‘absorptie spectroscopie’ schijnt een 
licht op de leeftijd van materialen, zonder deze te 
beschadigen.

Tip: Heb je zelf ook een stuk antiek glas liggen en ben je benieuwd naar de periode waaruit het dateert? 
Breng het dan mee naar de lezing. Prof. Meulebroeck neemt het onder de loep met speciale apparatuur. 
Enkel kleine oppervlaktes vlakglas zoals kleine glasramen of roundels komen in aanmerking. Geen holglas. 

Info & Inschrijving: zondag 25 november, 10.30 uur. Ingang via het bezoekerscentrum (ronde glazen 
gebouw). Duur: 1 uur. Deze lezing is gratis. Vooraf inschrijven: abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 
Bezoek het museum gratis op Dag van de Wetenschap (vanaf 14 uur.)  

St. Idesbaldbier in een nieuw kleedje
Officiële voorstelling tijdens Week van de Smaak

Het St. Idesbaldbier krijgt een nieuw etiket dat, samen met de nieuwe 
St. Idesbald-bierglazen wordt voorgesteld op zaterdag 24 november in 
het gemeentehuis. 

Sinds 1994 wordt het officiële bier van Ten Duinen gebrouwen door 
brouwerij Huyghe in Melle. Omdat de middeleeuwse Duinenabdij in 
Koksijde ook effectief een brouwerij had, is dit ook één van de weinige 
officiële abdijbieren die er vandaag bestaan. De gemeente Koksijde is 
heel fier op het bier. U proefde het misschien al op een gemeentereceptie. 
En ook horecazaken in binnen- én buitenland zijn enthousiast om het 
bier aan te bieden. Zo is het momenteel in 13 landen (Frankrijk, Italië, 
Canada,…) te verkrijgen, ook buiten Europa! 

Kom gratis het glas heffen op deze ‘herdoop’ van het bier, in aanwezigheid 
van de burgemeester en Alain De Laet van brouwerij Huyghe. Zij zullen 
jullie er alles over vertellen. Aan het heerlijke recept werd alvast niets 
veranderd. De presentatie is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan via abdijmuseum@koksijde.be. Locatie: Gemeentehuis 
Koksijde (Kokpit), om 10 uur. 

19de eeuwse glasramen, collectie Abdijmuseum Ten Duinen



Kom tekenen in het NAVIGO-museum! 

Fish and Run 3: film over hedendaagse visserij

Aquariumworkshop voor jong én oud!

Je zondag op een creatieve en ontspannende 
manier doorbrengen? Kom dan op zondag 
tekenen in het NAVIGO-museum! Je leert er 
op verschillende manieren kijken naar de 
expo ‘Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse 
zeevisserij’. Onder deskundige begeleiding 
tekenen we kunstwerken, postkaarten, wapens, 
skeletfragmenten,…. 

Praktisch: Voorkennis niet vereist. De vijf 
tekensessies vinden plaats op zondag 18 en 25 
november en op zondag 2, 9 en 25 december, 
van 14.30 tot 16.30 uur. Deelnameprijs per sessie: 
€3. Inschrijven verplicht (kan per sessie): onthaal@
navigomuseum.be of 058 51 24 68. Tekenmateriaal 
(papier, (pastel)potloden, pen en inkt, balpen) zelf 
voorzien. 

Voor wie het visserijnieuws volgt, zijn de ‘Fish &Run’-
films wel bekend. Vier jaar na ‘Fish & Run 2’ werd het 
voor Climaxi tijd om de temperatuur van het zeewater 
nog eens te meten. Europa is een nieuw visserijbeleid 
aan het uitvoeren en dat verdient wat onderzoek. 
Filip De Bodt en Saddie Choua gingen samen met 
anderen in België en Nederland op zoek naar de 
effecten van dat beleid. Ze zagen méér vis dan toen 
en hoorden dat het met een aantal visbestanden in 
de Noordzee beter gaat. In Nederland vertaalt zich 
dat in een gezonde visserij met investeringskansen. In 
België blijft de sector slinken. 

De film wordt vertoond op donderdag 15 november 
om 20 uur in het c.c. CasinoKoksijde. Tickets kosten 
€5 en zijn enkel verkrijgbaar aan de deur. Wie een 
ticket voor de filmvoorstelling kan voorleggen in het 
museum, heeft recht op een gratis bezoekje. 

Ben jij ook fan van het levend erfgoed op de onderwaterverdieping van het NAVIGO-museum? Tijdens 
de Dag van de Wetenschap biedt het museum een exclusieve blik op haar aquaria! Onze duiker neemt 
je mee onder zee en leert je alles 
wat je nog niet wist over onze vissen. 
Volwassenen gaan samen met de 
kinderen aan de slag achter de 
schermen van het museum. Vindt plaats 
op zondag 25 november om 14 uur –  
voor gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Gratis deelname - reserveren 
verplicht: onthaal@navigomuseum.be

Tijdens de Dag van de Wetenschap 
(25 november) is het museum gratis 
toegankelijk voor iedereen van 14 tot  
17 uur.   



Tania Van der Sanden brengt een  
straffe dialoog tussen tekst en muziek 

Kalf!  
Familietheater met ecologisch randje

Tania Van der Sanden speelt mevrouw Bob. Een erg 
succesvolle zakenvrouw, tot een ongeneeslijke ziekte zich 
acuut manifesteert. Zelden zag u haar zo glamoureus als in 
het smaragdgroene ornaat waarmee ze opkomt in dit stuk. 
Het acteerwerk van Van der Sanden wordt live ondersteund 
door componist en muzikant Bo Spaenc (toetsen) en Marc 
Tooten (viool). De muziek ondersteunt de tekst, zalft en 
strooit tegelijk zout in de wonde. 

“Behoorlijk wat hilariteit in de zaal als mevrouw Bob haar 
luxeleventje schetst: altijd maar duurdere huizen en 
wagens tot de dag komt dat ze zich een privévliegtuig 
aanschaft en ze zich realiseert dat het toch ook niet 
alles is om in het geld te zwemmen als niemand het ziet, 
en dus, met grote tegenzin, mensen uitnodigt om hen 
orchideeënmousse te serveren.” Het Nieuwsblad

Mevrouw Bob speelt op zaterdag 17 november om 20 uur. 
Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan 26 jaar?  
Dan kost een ticket maar 13 euro. Bestellen via  
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

De één wil het verhaal vertellen van Koetje Kalf. Het echte verhaal. Zonder al te veel koetjes en kalfjes. 
Gewoon zoals het is. Een koe een koe noemen, de loeiharde waarheid. Een slagerfestival. De ander voelt 
meer voor een sprookje. Iets met een eenhoorn en een regenboog. Liefst met veel muziek en dans. Zo’n 
verhaal dat eindigt met de woorden ‘En ze loeiden nog lang en gelukkig’.

Kalf! is een theatervoorstelling vol live 
beatbox en dans. Een voorstelling 
over een koetje dat droomt over 
India, waar alle kalfjes van goud zijn, 
maar die het slachtoffer dreigt te 
worden van de vleesindustrie.
Een voorstelling door het nieuw 
theatercollectief van Dimitri Leue en 
Anastassya Savitsky.

Tickets voor deze familievoorstelling 
op zondag 11 november om 15 uur 
koop je voor 12 of 6 euro (-26 jaar). 
Bestellen via www.casinokoksijde.be 
of 058 53 29 99.



BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
Geniet als inwoner van Koksijde tot 25% korting!*

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

TICKETS EN INFO: 
WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

* Met uitzondering van de Samson & Gert Kerstshow

info & tickets

www.studio100.com 19/1/19
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Agenda NOVEMBER

Donderdag 1 november
* 10-18 uur: Ster-der-Zee, Museum ’t Krekelhof (Koninklijke Baan 237). 
De vloek van de tijdsreiziger, info, tickets en reservatie: 
www.thefisherking.net

* 18 uur, Koksijde, Sint-Pieterskerkhof
Reveil, troost en ontroering door woord en muziek, zie blz. 6 

Vrijdag 2 november
* 11 uur, Sint-Idesbald, kerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden, 
org. dienst Toerisme, zie blz. 18

* 14.30 uur, Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Gegidst bezoek thema ‘voeding in vissersmiddens’ en workshop 
cupcakes versieren voor kinderen

* 19 uur, Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. 
Allerzielenmis – Herdenking overledenen   
1 nov. 2017 – 31 okt. 2018 

* 20 uur, cultuurcentrum CasinoKoksijde
Laika & Theater FroeFroe: De meester en Margarita

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

Opname in agenda december 
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan 
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste 
woensdag 31 oktober. Deze deadline wordt strikt 
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer. 
Enkel activiteiten met openbaar karakter komen 
in aanmerking.  

Bibliotheek
blz

17

Duinenhuis
blz

14

Sport
blz

30-
31

Wapenstilstand
blz

6

Halloween
blz

18

Sociaal Huis
blz

8-
10

Zaterdag 3 november
* 10.30 uur, cultuurcentrum CasinoKoksijde
Hobbybeurs, zie blz. 18

* 10-17 uur, Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Vogelshow - De Roodmus, Bjorn Vercaemer, T 058 51 20 57, 
bjornvcm@hotmail.com

* 14 uur, Oostd., bezoekerscentrum Doornpanne
Paddenstoelenwandeling, info www.iwva.be/bezoekers

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis 
toegankelijk voor iedereen

* 17.30 uur, Koksijde, E. Terlinckplein
Nighttrail

* 21 uur: Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Rockconcert en animatiefilm: Cher ami – Yuko, www.hetbedrijf.be

Zondag 4 november
* 10.30 uur, cultuurcentrum CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs, zie blz. 18

* 10-17 uur, Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Vogelshow - De Roodmus, Bjorn Vercaemer, T 058 51 20 57, 
bjornvcm@hotmail.com

Maandag 5 november 
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

* 14-16 uur: Koksijde, WZC Dunecluze (Ter Duinenlaan 35 – 2de verdiep) 
Boekenverkoop

* 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 6 november
* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 19.30 uur, Koksijde, Bibliotheek
Causerie ‘Tralie-mama’s’ met Sabine De Vos. Nog nooit vertelde 
verhalen over de kracht van moederliefde of het ontbreken ervan. 
(Org.: Vrouwenstemmen Koksijde-Oostduinkerke), 
greet.verhaeghe@scarlet.be

Woensdag 7 november
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of 
vorming@koksijde.rodekruis.be

Donderdag 8 november
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

Vrijdag 9 november
* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 10

* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Filmmontage van de culturele reis naar Rügen aan de Oostzee in 
juni 2019, gratis toegang, org.Vl@s, 058 51 62 23, 
www.vlas.koksijde.be

* 21 uur: Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café Foyer - gratis optreden ‘Seppe & Bourry en AM’,  
www.hetbedrijf.be



Zaterdag 10 november
* 18 uur: Koksijde-Dorp
Sint-Maartenstoet, zie blz. 18

* 20 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Vredesconcert Koninklijke Harmonie 'De vrienden van de 
Brandweer', info: Eric Figoureux, 058 51 78 82

Zondag 11 november
* 10 uur: Koksijde, Sint-Pieterskerk
Elfnovemberdienst voor de overledenen van beide oorlogen

* 15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familietheater: ZAAM (Dimitri Leue & Anastassya Savitsky): 
KALF!, zie blz.39

Maandag 12 november
* 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 13 november 
* 14 -16 uur: Koksijde, Bibliotheek
Lezing: Rubens’ hoogdagen in Antwerpen

* 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 14 november 
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of  
vorming@koksijde.rodekruis.be

Donderdag 15 november
* 12 uur: Oostduinkerke, Bistronomie Eglantier (Albert I laan 141). 
Cultuur aan tafel met gastheer Fernand Vanderplancke. 
www.doornpanne.davidsfonds.net, davidsfonds.doornpanne@
gmail.com

*14.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48) 
Lezing In naam van God! (een onderzoek naar het 
theoterrorisme). Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke ism 
UPV-Westkust door prof.dr. Dirk Verhofstadt, Ugent – toegang 3 euro, 
niet-leden: 5 euro (koffie incl.), info marcmortier@telenet.be, 
0475 97 21 98

* 19 uur: Sint-Idesbald, Weekend Mode
Kleur en stijladvies met schminktips, hapje & drankje, org. 
Gezinsbond Koksijde, toegang: 5 euro (niet-leden 8 euro), 
inschrijv. voor 13/11 Marc.ryckewaert@skynet.be 

Vrijdag 16 november
* 14-16 uur: Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Ontmoetingsnamiddag voor senioren

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek: 50 jaar Neil Young

* 20 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘Van gemeenteraad- naar federale verkiezingen; 
analyse’ met Prof. Carl Devos, politicoloog en hoogleraar UGent. 
Org. VVB Bachten de Kupe, toegang 8 euro (niet-leden 10 euro), 
info: vvbbachtendekupe@icloud.com

Zaterdag 17 november
* 14-16 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide bomenwandeling rond het infiltratiepand, www.iwva.be/
bezoekers

* 20 uur: Cultuurcentrum Casino Koksijde
Muziektheater: De KolonieMT&Hermesensemble: Mevrouw Bob

Maandag 19 november
* 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 20 november
* 9-15 uur: Ster-der-Zee, Koninklijke Baan 237
19e editie jaarlijkse appelpers- & smuldag van de Fruytige gilde, 
gratis – 058 51 23 32 – www.museumkrekelhof.be

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

Woensdag 21 november
* 19 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Cursus Eerste Hulp, info 0479 330 912 of  
vorming@koksijde.rodekruis.be

Donderdag 22 november
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

* 14.30 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Duiding erfenisrechten door notaris De Baets, toegang 3 euro 
(incl. drank), org. 55+ Actief/Vief Koksijde, libert.vanriet@skynet.be - 
0477 230 275

* 20 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48) 
Voorstelling: ‘Aanvallen! Het verhaal van Ward van het 13de’, 
gratis toegang, vanmuylem@skynet,be, T 058 51 90 94

Vrijdag 23 november
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Noordzeequiz, iedereen welkom, 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Humor: Bas Birker - Je MOEDER!

Zaterdag 24 november
* 16-17 uur: Koksijde, Golf Ter Hille
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be

* 20.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Eco-Comedy: Stop met klagen, Steven Vromman www.hetbedrijf.be

Zondag 25 november
* 8.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Gezellig ontbijt met komst van de Sint, org. Gezinsbond. 
Leden: 5 euro (niet-leden: 8 euro - < 12jaar: gratis)
Danny Desmet  058 51 67 26

* 10-16 uur: Koksijde-Dorp, domein Liefoord
Vlaamse Duinencross (WB), zie blz. 31

* 11 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Klassiek: Astria Oboe Trio & Ensemble HaftCraft: 7 tears – 
Driftwood Songs



LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

abdijmuseum@koksijde.be

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

bibliotheek@koksijde.be 

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T voicemail 0494 60 41 36 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij
Tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum  
(Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke).
Open van dinsdag tot vrijdag: 10-18 uur, zaterdag en zondag:  
14-18 uur. Gesloten op maandag. Open op feestdagen van  
14-17 uur. Bezoek inbegrepen in toegangsticket museum. 
Meer info: www.navigomuseum.be 

op de grond, tussenin of aan de hemel: 
hedendaagse kunst, curator: Els Wuyts
Van 27 oktober tot 6 januari 2019 in Kunstencentrum Ten 
Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde).
Tijdens schoolvakanties dinsdag – vrijdag: 11-17 uur, weekends en 
feestdagen: 14–17 uur
Buiten schoolvakanties weekends en feestdagen: 14- 17 uur (gratis 
toegang)
Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. 
Open op 26 december en 2 januari.
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot 
Sint-Idesbald
Tot 30 nov., 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

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux.
T.e.m. 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald, 
info www.delvauxmuseum.com

Elfriede Nizet – Jean Vandendriessche 
Tot 11 november in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, 
St-Idesbald)
14– 18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)

Beeldhouwkunst (terracotta en brons) van Axel Fabry
In kapsalon Lievino, Strandlaan in St-Idesbald (lievino@lievino.be)

CasinoKoksijde: koop je tickets ter 
plaatse of online 

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. 

Maandag 26 november
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ouderenmishandeling/-behandeling, Judith Ranson, 
058 51 40 60, ederynck35@hotmail.com

* 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 27 november
* 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

Donderdag 29 november
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek: Het Zesde Metaal: Calais Theatertour

Vrijdag 30 november
* 8.30 uur: geleid bezoek aan Brugge: Stadhuis, Burg en Brouwerij 
De Halve Maan - deelname: €35, middagmaal inbegrepen, 
058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

* 19 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert VLAMO (Think Pink), Esther Coorevits, esther@vlamo.be, 
09/265 80 04

* 14-16 uur: Oostduinkerke, Rozenkrans (Albert I laan 54) 
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Oostduinkerke

Zaterdag 1 december
* 10-12 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Ednine Beachchallenge, mountainbike strandrace, 
www.sandmanevents.be

* 10.30 uur: Oostduinkerke, het bedrijf 
Gratis aperitieflezing - Tine Hens: het klein verzet, 
info: ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92, zie blz. 

*14-16 uur: Koksijde, Bibliotheek
Zwarte Pieten Academie, bibliotheek@koksijde.be, 
058 53 29 53, gratis

* 14-16 uur: Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling: feesttafel voor vogels

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)

*14-17 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
The Coast Trail Oostduinkerke, 10/21km, www.sandmanevents.be Check de meest recente activiteitenkalender op www.visitkoksijde.be!




