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Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is 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, websites via Pinterest!

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

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/
koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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03:18 en 15:37
04:06 en 16:27
04:57 en 17:23
05:56 en 18:27
07:01 en 19:38
08:14 en 20:58
09:29 en 22:07
10:27 en 22:55
11:09 en 23:34
11:45
00:07 en 12:17
00:38 en 12:47
01:08 en 13:18
01:38 en 13:50
02:11 en 14:26
02:46 en 15:04
03:24 en 15:46
04:08 en 16:35
05:01 en 17:40
06:20 en 19:10
07:47 en 20:27
08:56 en 21:33
09:57 en 22:31
10:49 en 23:21
11:37
00:06 en 12:22
00:50 en 13:06
01:34 en 13:51
02:18 en 14:36
03:02 en 15:21

10:04 en 22:29
10:48 en 23:14
11:37
00:06 en 12:39
01:09 en 13:46
02:15 en 14:56
03:32 en 16:15
04:53 en 17:16
05:42 en 17:59
06:19 en 18:34
06:48 en 19:04
07:16 en 19:34
07:48 en 20:07
08:23 en 20:45
08:59 en 21:20
09:37 en 21:58
10:18 en 22:40
11:04 en 23:31
12:06
00:38 en 13:18
01:49 en 14:28
02:58 en 15:39
04:15 en 16:51
05:22 en 17:48
06:13 en 18:36
06:58 en 19:20
07:40 en 20:03
08:23 en 20:45
09:05 en 21:26
09:47 en 22:08

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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
Telefonisch:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor
Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is
bereikbaar op zaterdag, zondag en
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het
betalend oproepnummer 0903 39 969. Tijdens
de wachtdienst is de behandeling beperkt tot
het urgente karakter van de aandoening. Dit
betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
058 53 30 30
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.

11

Inname openbaar domein
Vanaf nu verloopt deze aanvraag
volledig digitaal, van thuis uit.
Ook betalen doe je online.

8
Long Dieusart geeft
muziekles in de Muze
Tij-dingen ging langs bij hem voor
een fijn gesprek.

En verder:

21
Koksijde stapt in een
nieuwe brandweerzone
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en
Middelkerke richten een nieuwe
hulpverleningszone op.

16
De ronde van Koksijde
kwam bij jou langs
Tijdens zes ontmoetingsavonden
lichtte het gemeentebestuur zijn
plannen toe voor deze legislatuur.
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Oproep gecoro
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Vitesse hoger
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Commissie voor Ruimtelijke Ordening zoekt leden
Deze gemeenteraadscommissie (ook gecoro genoemd) geeft advies aan de gemeenteraad over
ruimtelijke ordening. De gecoro bestaat uit max. vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en max. acht
vertegenwoordigers van verenigingen:
• Max. twee afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen
• Max. twee afgevaardigden uit verenigingen van handelaars
• Max. één afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers
• Max. één afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
• Max. twee afgevaardigden uit CIB (Confederatie van Immobilieënberoepen)
Vertegenwoordigers van verenigingen moeten naar voor worden geschoven door de vereniging.
Elke vereniging moet een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat afvaardigen. Bij de aanstelling wordt
dan bepaald welke van de twee effectief lid wordt en welke plaatsvervanger. Voor deskundigen geldt
deze voorwaarde niet omdat zij zich persoonlijk kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger.
Voeg bij je kandidatuur een motivatie met daarin je interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de
ruimtelijke ordening in het bijzonder. Ben je een deskundige? Vermeld dan wat je tot deskundige maakt
(bv. werkervaring of studies).

Kandidaat?

Dien dan je aanvraag in tegen maandag 25 november bij het college van burgemeester en schepenen
(Zeelaan 303, 8670 Koksijde).

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Deze bunker staat bij de Hoge Blekker. Na de Tweede Wereldoorlog werd
de koepel verwijderd en de bunker gevuld met zand.
De ondergrondse gangen die de bunker met enkele villa’s en andere
bunkers verbinden, zijn ook gevuld met zand.
Alles zit nog steeds onder de grond.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde,
Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar?
Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of
caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk www.westhoekverbeeldt.be,
Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Orde van Driekoningen bestaat 50 jaar
De Orde zet zich in voor de ontplooiing van de Westhoek aan beide zijden van de schreve.
Elk jaar neemt de orde drie nieuwe leden op. Belgen of Fransen die zich verdienstelijk maakten voor de
streek of ervoor van belang zijn door hun bedrijvigheid.
Naar buiten toe werd de Orde bekend door het organiseren van colloquia over problemen die actueel
zijn in de Westhoek. Vooral de grensoverschrijdende jeugdwerking is een succes. Honderden jongeren
uit Frans en Belgisch Vlaanderen hebben elkaars streek verkend via verhandelingswedstrijden en
zoektochten.

Festival voor- en kinderkoren

In de lijn van deze jeugdwerking zet de Orde haar
feestelijke verjaardag in met een festival voor jeugden kinderkoren. Dit vindt plaats op 16 november
om 19 uur in de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde.
Jongeren uit Koksijde, Ieper, Duinkerke, Steenvoorde,
Grande-Synthe, Hazebrouck en Bailleul brengen een
gevarieerd programma. Mis dit niet.
Tickets kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro
voor jongeren onder 18 jaar. Reserveer jouw ticket
via a.verbiest@outlook.com of 0479 43 81 74.

De burgemeester aan het woord
November is traditioneel een maand om te herdenken. De naam is afgeleid van novem, het Latijnse woord
voor negen. Oorspronkelijk was het dan ook de negende maand van het jaar. Nu is het de elfde maand van
het jaar en het cijfer 11 kreeg meteen ook een extra dimensie met de herdenking van 11 november.
T-d: Burgemeester, deze maand heeft een speciale
betekenis voor u?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “November heeft
inderdaad een speciaal karakter. Met de herdenking
van dierbare overledenen, de slachtoffers uit de Eerste
Wereldoorlog en de huldiging van de oudstrijders.
Elk jaar leg ik bloemen neer aan de monumenten.
Een mooie traditie die ik graag in stand hou.”
T-d: November is een feestmaand voor onze
harmonieën?
Burgemeester: “De Sint-Ceciliafeesten komen eraan.
Een ideaal moment om onze harmonieën in de kijker
te zetten. Met de Koninklijke Harmonie Vrienden
van de Brandweer Oostduinkerke, de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde en El Fuerte
beschikt Koksijde over een mooie muzikale traditie.
T-d: In november zijn onze duinen het decor voor
de mooiste cyclocross van het jaar?
Burgemeester: “Stip 24 november maar aan in je
agenda, want zoals de Vlaamse Duinencross is er
maar één. Onze gemeentediensten werken daarvoor
nauw samen met Veloclub Koksijde. We bouwen
verder op het pionierswerk van Marcel Houvenaeghel
en ondertussen hebben we heel veel wieler knowhow
in huis. Daarom ook dat Koksijde regelmatig
kampioenschappen mag organiseren.
Grote wielerevenementen die we ook in de toekomst
naar Koksijde halen. Zo geef ik nu al mee dat we
volgend jaar het BK tijdrijden organiseren hier in
Koksijde.”
T-d: De Van Buggenhoutlaan en de Leopold II-laan
zijn overgedragen aan de gemeente?
Burgemeester: “Inderdaad. Ik blijf herhalen dat
mobiliteit hoog op de agenda van
het gemeentebestuur staat en

dit is daar het zoveelste bewijs van.
Het gemeentebestuur heeft besloten om beide
straten gefaseerd in te richten. Met de nadruk op
comfortabele voetpaden, veilige fietspaden en
groenvoorzieningen. Waar nodig vernieuwen we
ook de riolering. Ook de pleinen voor beide kerken
worden vernieuwd. De inwoners die langskwamen
tijdens de ronde van Koksijde, kregen dat al te
horen.”
T-d: De Westkust komt terecht in een nieuwe
hulpverleningszone?
Burgemeester: “Dat klopt. We zouden graag
een nieuwe brandweerzone oprichten samen
met De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke.
Als burgemeesters stellen we vast dat, door de
grootte van de huidige hulpverleningszone,
beslissingen trager verlopen. We vinden ook dat de
dienstverlening op maat moet zijn van de burger.
Daarom stellen we voor om Brandweer Westhoek te
verlaten en een kleinere zone op te richten.
Ook Politie Westkust zal hier actief deel van uitmaken.
Zo werken de verschillende hulpdiensten beter
samen. Middelkerke ervaart dezelfde problemen en
zou graag aansluiten. Vanaf 1 januari 2021 zou de
nieuwe brandweerzone een feit moeten zijn.”
T-d: Koksijde heeft een nieuwe
kinderburgemeester?
Burgemeester: Ja. Loïc Devos uit de vrije basisschool
in Oostduinkerke. Loïc woont in de Dockaertstraat,
de verste straat van onze gemeente, vlakbij de
Pelikaanbrug. Ik wens Loïc veel succes en ben ervan
overtuigd dat we goed zullen samenwerken.”

Op 3 oktober vonden tafelgesprekken plaats over Koksijde-Dorp: “Hier moet een sportzone blijven”

Politie Westkust zet in op snel en mobiel netwerk
De smartphone is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Daarom zullen – op termijn –
alle politiemannen en -vrouwen digitaal werken dankzij de innovatieve tool FOCUS@GPI. Deze tool
ondersteunt verschillende politietoepassingen op het terrein. Politie Westkust was één van de tien
pilootzones en alle personeelsleden kregen inmiddels al een interne opleiding over FOCUS@GPI.
Waarom is FOCUS@GPI handig?
Met deze tool krijgen de medewerkers
meteen alle info door over incidenten
die zich op dat moment afspelen.
Dankzij de zoektoepassing is het
mogelijk om alle beschikbare info
direct te raadplegen. FOCUS@GPI
zorgt er ook voor dat de politie
beveiligd met elkaar communiceert
en beelden deelt. Het is zelfs mogelijk
om bepaalde processen-verbaal
meteen op te stellen. Kortom: deze
tool zorgt voor tijdswinst en nog snellere
resultaten.

Koksijde heeft
een nieuwe
kinderburgemeester
Loïc Devos van de Vrije Basisschool
Oostduinkerke is de kinderburgemeester voor
het schooljaar 2019-2020. Hij wil dit jaar vooral
inzetten op een nog mooiere en nettere
gemeente. Op de foto staat de voltallige
kindergemeenteraad, geruggensteund door
schepen van Onderwijs en Jeugd Lander
Van Hove en burgemeester Marc Vanden
Bussche.

Ga je op reis? Laat op je woning passen

En vraag afwezigheidstoezicht aan bij de
dienst Veiligheid en Preventie.
Zo wordt je woning in de gaten gehouden als je tijdelijk afwezig
bent door bv. vakantie of een ziekenhuisopname. Dit toezicht
gebeurt overdag door de gemeenschapswachten en ‘s nachts
door de patrouilles van Politie Westkust.
De maximale duur voor dit toezicht bedraagt twee maanden
en je moet het toezicht zeven dagen op voorhand aanvragen.
Het aanvraag- of afwezigheidsformulier krijg je bij de dienst
Veiligheid en Preventie of Politie Westkust.
Info: dienst Veiligheid en Preventie - 058 53 34 95
jens.mares@koksijde.be.

Leopold II-laan en Van Buggenhoutlaan
zijn vanaf nu gemeentewegen
Enkele jaren geleden vroeg het gemeentebestuur
van Koksijde aan de Vlaamse overheid om het
beheer van de Leopold II-laan en de
Van Buggenhoutlaan als gewestweg over te
dragen naar de gemeente. Beide wegen hadden
immers geen bovenlokale functie meer. Sinds
14 september zijn alle administratieve procedures
achter de rug en vallen beide lanen officieel onder
de bevoegdheid van het gemeentebestuur.
De gemeente krijgt een beperkte vergoeding
om beide wegen in goede staat te brengen.
Het wegbeeld strookt niet met het gebruik en
daarom besloot het gemeentebestuur om beide
straten gefaseerd in te richten. Met de nadruk op
comfortabele voetpaden, veilige fietspaden en
groenvoorzieningen. Waar nodig vernieuwt het
gemeentebestuur ook de riolering.
Deze legislatuur zal hier dan ook werk van gemaakt
worden. In de meerjarenplanning worden deze
budgetten voorzien:
• heraanleg Leopold II-laan tussen de Rozenlaan en
Guldenzandstraat (incl. heraanleg Kerkplein)
• heraanleg Van Buggenhoutlaan
Voor beide projecten zijn al ontwerpers aangesteld
en is het bestuur volop bezig met de opmaak van
de plannen.
Niet alleen neemt Koksijde vanaf nu zelf het initiatief
om deze wegen opnieuw in te richten en te
onderhouden, maar deze overdracht brengt ook
enkele administratieve vereenvoudigingen met zich
mee. Zo moeten inwoners geen adviezen meer
aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Gemeentewegen Leopold II-laan en Van Buggenhoutlaan.

Stand van zaken in het dossier
N35 (Pannestraat)
De Pannestraat wordt verbeterd, dat is een
zekerheid. Er komen veilige gescheiden fietspaden,
langs de commerciële zone een ventweg en een
rotonde aan het kruispunt van de Pannestraat
met de Koksijdestraat. Alles wordt in gereedheid
gebracht om dit dossier naar een uitvoeringsfase te
brengen.
Achter de schermen zijn Veurne, De Panne
en Koksijde samen met de Afdeling Wegen
en Verkeer hard aan het werk om alles op
elkaar af te stemmen. Eind oktober werd de
omgevingsvergunning aangevraagd.
Verwacht wordt dat de werken in het najaar van
2020 starten.
Het doorgaand verkeer wordt tijdens de volledige
duur van de werken via de Sint-Idesbaldusstraat
en de Robert Vandammestraat omgeleid. Deze
regeling geldt voor zowel het auto- als het
fietsverkeer. Om een vlotte en veilige doorstroming
te voorzien in de Sint-Idesbaldusstraat, komt er ter
hoogte van de Koksijdestraat een tijdelijke rotonde.
De werken nemen waarschijnlijk 330 dagen in
beslag.
Het meest recente overzicht van alle
werkzaamheden vind je op
www.koksijde.be/wegenwerken.
De Technische dienst houdt deze pagina
(dagelijks) up-to-date.

Neem je een stuk openbaar domein in?
Vraag dit aan
Voer je werken uit en neem je daardoor
openbaar domein in? Verhuis je en raak
je de verhuiswagen of lift alleen kwijt op
het voetpad, de parkeerstrook of de
rijbaan?
Of is het nodig om een (deel van de)
weg af te sluiten? Vraag dit dan eerst
aan. Voor alle innames op openbaar
domein heb je een vergunning voor
inname openbaar domein nodig en
de goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen. De prijs
bedraagt 0,25 euro per vierkante meter
per dag, met een minimum van 25 euro.

Hoe vraag je dit aan?

Vanaf nu verloopt deze aanvraag volledig digitaal, van thuis uit. Ook betalen doe je online.
Het aanvraagformulier vind je op www.koksijde.be/bouwen-en-wonen/vergunningen. Een inname gaat
meestal samen met wegsignalisatie en daarvoor heb je een signalisatiemachtiging nodig.
De signalisatieborden plaats je zelf. Vraag je inname minstens twintig dagen op voorhand aan.
Info: www.koksijde.be/inname-openbaar-domein – 058 53 34 38 – dienst Stedenbouw – Thomas Gryp postbus_inname@koksijde.be

Parkeerplaats nodig voor een verhuis,
levering of plechtigheid?
Wanneer je een bestaande parkeerplaats inneemt, vraag je een parkeerverbod aan. Minstens één week
op voorhand. Een parkeerverbod is alleen mogelijk op plaatsen waar reglementaire parkeerplaatsen
liggen. De prijs bedraagt 70 euro per dag voor een reservatie van één tot max. zes parkeerplaatsen.
De reservatie van parkeerplaatsen voor verhuis, levering of een plechtigheid gebeurt één week op
voorhand. Een parkeerverbod is alleen mogelijk op plaatsen met reglementaire parkeerplaatsen.

Hoe aanvragen?

Vraag een parkeerverbod aan via www.koksijde.be/signalisatie-verhuis. Let erop dat je een
bevestigingsmail met volgnummer ontvangt. Pas dan is de aanvraag definitief.
Neem je geen reglementaire parkeerplaatsen in en dus een deel van de openbare weg
(bv. voetpad, fietspad of rijweg), dan doe je een aanvraag inname openbaar domein.

Borden verboden parkeren

De Technische dienst plaatst deze borden.
Info: www.koksijde.be/inname-openbaar-domein – 058 53 34 35 – dienst Technisch Bureau
technischbureau@koksijde.be

Leer mensen uit je buurt kennen
Zou je graag mensen uit je eigen buurt
ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede
buur hebt dan een verre vriend? Kom dan naar
de koffienamiddag in jouw buurt.
• Woensdag 6 november in de W. Elsschotzaal
(bibliotheek, Koksijde-Bad)
• Woensdag 27 november in de Rozenkrans
(Feestzaal, Albert 1 Laan 54, Oostduinkerke)
• Vrijdag 6 december in ’t Oud schooltje
(Kerkstraat, Koksijde-Dorp)
Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt
3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Bescherm je tegen infecties
Wat is de ziekenhuisbacterie? En hoe wapenen ziekenhuizen zich hier tegen?
Helpen griepvaccins of word je er ziek van? Lieve Debruyne (verpleegkundig
ziekenhuishygiënist in az West) neemt je mee in het verhaal van het belang
van hygiëne in een ziekenhuis. Tegelijkertijd geeft ze ook tips voor jou als
mantelzorger. Handhygiëne is bv. heel belangrijk.
Wil je meer weten over infectiepreventie in het ziekenhuis of thuis? Kom dan zeker naar deze voordracht.
Afspraak op maandag 4 november van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).
Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Nood aan extra hulp in huis?
Heb je door medische problemen of een moeilijke thuissituatie nood aan hulp? Doe dan een beroep op de
dienst Gezinszorg. Ook poetshulp en karweihulp zijn mogelijk. De verzorgende neemt een ondersteunende
of vervangende taak op naargelang je vragen en de mogelijkheden.
Mogelijke huishoudelijke taken zijn o.a. koken en maaltijden voorbereiden, boodschappen doen of de was
en plas en kleine klusjes in huis opknappen. Een aantal verzorgende taken zijn o.a. hulp bij een wandeling,
opvang van kinderen, je vergezellen naar een consultatie of psychosociale ondersteuning bieden.
De verzorgende is opgeleid om basisverzorging te bieden en samen te werken met mantelzorgers en
zorgverstrekkers (de huisarts, de verpleegkundige of de kinesist). Je inkomen, je gezinssamenstelling en je
hulpbehoevendheid bepalen de kostprijs.
Info: Nikka Breem en Julie Tack – 058 53 43 43 – gezinszorg@sociaalhuiskoksijde.be

Zorg dat je niks mist door de griep
Elke winter krijgt één op tien mensen griep. Bescherm je tegen deze ziekte en laat je vaccineren.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser? Ben je zwanger? Of heb je
gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte aan je
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties
door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren. Zo
heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Voor de helft terugbetaald
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum? Dan is het
gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel
je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je huisarts.
Info: www.laatjevaccineren.be

Swing mee met Boogie Boy en Glenn Degeselle
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Boogie Boy is een echt podiumbeest. Met zijn band brengt hij een spetterend optreden.
Schitterend om naar te luisteren, maar ook geschikt om te swingen op zijn opzwepende muziek.
Iedere show ontaardt in een feest waarbij iedereen uit de bol gaat.
Glenn Degeselle is met zijn keyboards, zang en trompet al 15 jaar een vaste waarde op
dansnamiddagen. Glenn slaagt er probleemloos in om crooners terug tot leven te brengen.
Rock ’n roll, oldies, schlagers, quickstep en swing… Glenn beheerst het allemaal.

Programma:
• 13.15 uur: deuren open
• 14 uur: Verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche
en voorzitter Sociaal Huis Ivan Vancayseele
• 14.15 uur: Boogie Boy & band
• 15 uur: koffie en gebak
• 15.45 uur: Boogie Boy & band
• 16.30–18.30 uur: Glenn Degeselle
• 17.30 uur: ovenkoek met warme beenham en streekbier
• 18.30 uur: einde
Praktisch
Voor inwoners van Koksijde vanaf 60 jaar. Koop je ticket aan het
onthaal van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34). Prijs: 10 euro. Breng je
inschrijvingsstrookje mee (maximum 2 personen per strookje).
© Olivia Droeshaut & Yves Dethier

✁
Inschrijvingsstrook Senioren Swingen (max. 2 personen)

1. Naam en voornaam: ........................................................................................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...............................................................................................................................................................................................................
Telefoon en/of e-mail:.......................................................................................................................................................................................................
2. Naam en voornaam: ........................................................................................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...............................................................................................................................................................................................................
Telefoon en/of e-mail:.......................................................................................................................................................................................................

Wenst in te schrijven voor
Dinsdag 19 november
en betaalt hiervoor

o
o

10 euro

o Woensdag 20 november
o 20 euro

Koksijde trapt een Vitesse hoger
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zijn binnen de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie
gestart met een project waarmee ze de gezinsarmoede beter opsporen en efficiënter bestrijden.
Daarnaast wordt ook extra werk gemaakt van preventie van armoede door het versterken van jongeren in
hun veerkracht en weerbaarheid.
De klemtoon ligt op jongeren. Binnen
het project wordt een vormingspakket
uitgewerkt voor alle leerlingen van het
eerste tot het laatste jaar secundair
onderwijs. Het vormingspakket geeft
jongeren meer veerkracht en weerbaarheid
en versterkt hen om uit de armoedespiraal
te geraken of er niet in te belanden.
De intergemeentelijke samenwerking (W)
integratie krijgt voor dit project 80.000 euro
subsidie.
Info: 058 53 34 20 – 0491 92 97 32 –
els.neyrinck@koksijde.be

De Federale Pensioendienst kreeg een digitale make-over
De website van de Federale Pensioendienst is gewijzigd. Voortaan vind je alles terug op
www.sfpd.fgov.be. Je ontdekt er alle info over pensioenen.
En vanuit de portaalsite klik je ook eenvoudig door naar mypension.be.
Info: www.sfpd.fgov.be

Zonta Westkust feest voor
Kiekafobee
Geniet van een live optreden van BTZ (lees: beats).
BTZ brengt de beste hedendaagse hits. Ze mixen dansbare
muziek van onder meer Dua Lipa, Daft Punk, Major Lazer,
Stromae en Netsky tot een knallende liveshow. BTZ is meer dan
een doorsnee coverband: het is livemuziek én een
dj-set in één. Na dit optreden klimt dj Tim op het podium.
Hij zorgt ervoor dat je voeten de hele avond lang in beweging
zijn. Verschillende foodtrucks brengen ook je maag in
feeststemming.
De opbrengst van Voulez-vous gaat naar Kiekafobee, een
organisatie die samenwerkt met het Kinderkankerfonds van het
UZ Gent.
Praktisch
Voulez-Vous vindt plaats op 23 november in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Het feest begint om 20.30 uur. Tickets kosten
25 euro, alleen verkrijgbaar in voorverkoop.
Info en tickets: zontavoulezvous@gmail.com

Leer tekenen in het NAVIGO-museum
Je zondag op een ontspannende manier doorbrengen? Even je hoofd leegmaken? Of hou je ervan om
creatief te zijn? Kom dan op zondagnamiddag tekenen in het NAVIGO-museum.
Je krijgt deskundige begeleiding en voorkennis heb je niet nodig.
Praktisch
De tekensessies vinden plaats op vijf zondagen: 17 en 24 november en
1, 8 en 15 december. Telkens van 14.30 tot 16.30 uur. De prijs per sessie bedraagt 3 euro. Breng zelf je
tekenmateriaal mee: tekenpapier en potloden.
Eventueel ook nog ander materiaal zoals kleurpotloden, pen en inkt, pastelpotloden of een balpen.
Schrijf je nu in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68 (voor één of meer sessies).
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Mis je exclusieve blik achter de
schermen van de aquaria niet
Duik mee in de wonderlijke onderwaterwereld
van de zee en ontdek wat je nog niet wist over
onze Noordzeebewoners. Kinderen gaan samen
met de (groot-)ouders actief aan de slag. Van
horen, zien en voelen tot het uitvoeren van
leuke proefjes.
Praktisch
De workshop vindt plaats op zondag 24
november om 14 uur. Bedoeld voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar.
Deelname is gratis. Schrijf je nu in: onthaal@
navigomuseum.be of 058 51 34 68. Vandaag is
het ook Dag van de Wetenschap en daarom is
het museum gratis toegankelijk
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NAVIGO-museum viert feest
met de Oostduinkerkse vissers

’s Morgens gaan zij die ingeschreven zijn mee met de huifkar (volzet). Tegen 12 uur keert de
huifkar terug met zijn vangst en krijgt iedereen de kans om die te proeven.
Geniet in de namiddag van feestelijke animatie en fijne workshops in het museum. Knutsel leuke vissen,
gekke octopussen en smul snoepbrochetten. Dans op de muziek van het draaiorgel, dansgroep de Juttertjes
toont je hoe het moet. Ga voor grappige grime en meet jezelf een fishy-hairlook aan. Doe mee aan de
fotografieworkshop, speel volksspelen tussen de visnetten en laat je meevoeren door de verhalen van onze
gidsen. Mis zeker de voorstelling Het Geheim Van De Vuurtoren niet. Ambiance verzekerd!
Praktisch
Formule Hoog Tij
Vanaf 12 uur. Onbeperkt toegang tot het feestelijk programma in het museum.
Gratis voor Koksijdenaars en houders van een K-pas.
Info: www.navigomuseum.be

Hoe dateer je middeleeuwse gebouwen?
De expo Bouwen voor de eeuwigheid over de bouw
van de Duinenabdij loopt nog tot en met 5 januari in
het Abdijmuseum Ten Duinen. In de rand van de expo
vinden heel wat activiteiten plaats, zoals de Dag van de
Wetenschap.
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Snelcursus dateren
De voorbije decennia groeide Dr. Frans Doperé van de
KU Leuven uit tot de autoriteit op vlak van datering van
middeleeuwse gebouwen aan de hand van natuurstenen
bouwfragmenten. Op de Dag van de wetenschap krijg
je een snelcursus dateren. Met als voorbeeld Doornikse
kalksteen en ledesteen die in de abdij gebruikt werden.
Hoe exact is een datering? En welke werktuigen heb je
nodig? In de expo zie je hoe het werkt in het echt.
Praktisch
De workshop vindt plaats op zondag 24 november om 10.30 uur. Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of
058 53 39 50. Plaats van afspraak? Abdijmuseum Ten Duinen. Ingang uitzonderlijk via het bezoekerscentrum
(het ronde glazen gebouw).
Info: www.tenduinen.be – www.dagvandewetenschap.be

Ben je een museumliefhebber?
Dan is de museumpas jouw hebbeding
De Museumpas vergelijk je het best met een
museumabonnement. Voor 50 euro bezoek je een
jaar lang onbeperkt meer dan 165 Belgische musea.
Interesse?
Koop of verleng je museumpas aan het onthaal van
Abdijmuseum Ten Duinen of NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
50% korting op je treinticket
Ben je pashouder? Dan reis je met de NMBS tot vijf
keer
heen en terug naar je museum voor de helft van de
prijs.
Leuk detail: de inkomsten van de museumpas
vloeien
terug naar alle deelnemende musea. Zo genieten
zowel pashouders als de musea van dit initiatief.
Museumpas ontsluit Koksijds erfgoed
Inwoners van Koksijde en K-pashouders profiteren
het
hele jaar door van gratis toegang tot het
Abdijmuseum
Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Met de museumpas krijg je ook buiten Koksijde forse
museumreducties.
Info: abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50
onthaal@navigomuseum.be - 058 51 24 68
www.museumpassmusees.be

Bruegel mee met de WAK
Mocht Breugelen een werkwoord zijn, dan had de WAK die
uitgevonden. Jan Florizoone neemt je naar Brussel waar Bruegel
de liefde leerde kennen. Begin december eert de Westhoek
Academie Koksijde Bruegel met een muzikale conférence.

Bruegel ontdekt de liefde in Brussel

Bruegel wordt verliefd op een meisje uit Brussel, trouwt met
haar en komt wonen in het centrum van Brussel, hoofdstad
van de Zeventien Provinciën. Een plek waar veel edelen
wonen. In het hart van de stad schildert Bruegel vooral
landschappen. Haast al zijn beroemde schilderijen maakt hij
hier tussen 1563 en 1569.
Praktisch
De lezing vindt plaats op donderdag 21 november om 20 uur.
Gratis toegang. Je hoeft je niet in te schrijven.

Monument voor Pieter Bruegel de oude in Brussel

Bruegel-Blues: lezing met livemuziek

Veel mensen associëren Bruegel met volksdansen, worst en leute. Maar eigenlijk was hij een eenzame vogel
die vanaf een tak in de boom tuurde naar het bizarre gedrag van mensen. Muziekkenner Ronny Roose
schetst in een boeiende lezing het ontstaan van de blues. Deze zwarte Amerikaanse muziek ontstaat in het
begin van de 20e eeuw en ligt aan de basis van de latere rock ‘n roll en bij uitbreiding de popmuziek.
Praktisch
De activiteit vindt plaats op 4 december om 20 uur en wordt opgeluisterd met beeld- en geluidsfragmenten,
originele platenhoezen en livemuziek door Ronny Roose en zijn blues brother Didier Derck. Gratis toegang.
Je hoeft je niet in te schrijven.
Info: www.westhoekacademie.be – Veurnelaan 109, Koksijde

Stichting Paul Delvaux stelt nieuwe
aanwinst voor
Het olieverfschilderij Naakt op het strand dateert uit de jaren 30
van vorige eeuw, een periode waaruit de werken van Delvaux
uiterst zeldzaam zijn. De Stichting Paul Delvaux heeft als doel om het
erfgoed van de kunstenaar te bewaren. De verwerving van Naakt
op het strand past in deze logica en bevestigt de missie van het
museum dat de mensen vertrouwd wil maken met het parcours en
de verschillende etappes in het oeuvre van Paul Delvaux.

© Vincent Everarts

Info en openingsuren: www.delvauxmuseum.be
info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29

Word jij onze
nieuwe medewerker?
Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou. In de loop van
november publiceren wij verschillende vacatures. Mis ze niet.
Wil je meer informatie over deze jobs? Kijk dan op www.
koksijde.be/vacatures of contacteer ons via sollicitaties@
koksijde.be of 058 53 34 41. Schrijf je via www.koksijde.be/
vacatures-en-vrijwilligerswerk in op de nieuwsbrief. Zo blijf je
op de hoogte van alle vacatures.

Tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde

In de steigers confronteert toen met nu
Vijf beeldende kunstenaars van het platform Welchrome hebben een bijzondere relatie met Frankrijk en
Vlaanderen. Ze kregen de opdracht om spanning op te zoeken tussen de architectuur van de site en de
toekomst van de bouwkunst.
Michaël Borremans analyseert het gebruik van verhoudingen in de bouwkunst met twee tijdloze
afbeeldingen. Claude Cattelain flirt op de grens tussen performance en installatie. Op 3 november stelt
hij het weerstandsvermogen van materiaal én zijn eigen lichaam op de proef. De jonge kunstenares
Sarah Feuillas gaat aan de slag met verdwenen beschavingen, versterkingen en bunkers. Marie Hendriks
katapulteert ons terug naar de kindertijd dankzij haar denkbeeldige architectuur die ons doet balanceren
tussen verwondering en onbehagen. Kunstenaar-architect Adrien Tirtiaux ten slotte onderzoekt de
symboliek en de geschiedenis – inclusief de schaduwzijde – van de IJzertoren.

Randprogramma – ook voor families

expo

In de steigers

• Performance door Claude Cattelain op zondag
3 november om 11 uur
• Kunstenaar aan het woord met Adrien Tirtiaux
(IJzertoren) op zaterdag 16 november om 15 uur
• Art Talk met Prof. dr. Block (UGent), Claude Cattelain
en Sarah Feuillas op zondag 15 december om 11 uur
• Crea-atelier (6+) op zaterdag 4 januari om 14.30 uur
• Geleide rondleidingen: zondag 3 en 17 november;
1, 15 en 29 december; 5 januari om 14.30 uur
• Doorlopend: inspirerend gezinsparcours en creahoek
voor kinderen

En construction

26.10.19
05.01.20

Michaël Borremans
Claude Cattelain
Sarah Feuillas
Marie Hendriks
Adrien Tirtiaux

Ten Bogaerdelaan 10
Koksijde

© Composition empirique avec serre-joints (détail)
Claude Cattelain

Praktisch
Tot 5 januari 2020
- Open tijdens weekend- en feestdagen van 14–17 uur
- Tijdens de vakantieperiodes van dinsdag tot vrijdag
van 11–17 uur
Info, openingsuren en details randprogramma:
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde

Reveil op de Britse militaire begraafplaats
Op 1 november doorbreken we de stilte op de Britse
militaire begraafplaats van Koksijde.
Het project Reveil brengt om 17 uur met woord en muziek
mensen samen op deze unieke locatie. Verhalen over
jonge helden die hier rusten, worden afgewisseld met
de muziek van Belladonna. Belladonna bestaat uit een
groep vrouwen die meerstemmig zingen en musiceren.
Ze brengen warme liederen uit alle continenten rond
thema’s als apartheid, migratie, oorlog en onrecht.
Op de grootste Britse militaire begraafplaats aan onze
kust rusten militairen uit zowel de Eerste als de Tweede
Wereldoorlog. Toegang: gratis.
Locatie: R. Vandammestraat 92.
Info: 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be
© Lambert J. Derenette

Nieuwe hulpverleningszone voor de Westkust
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke willen een nieuwe hulpverleningszone oprichten.
De bedoeling is om de aangeboden dienstverlening beter af te stemmen op de noden van de inwoners en
bezoekers van de Westkust.
De Panne, Koksijde en Nieuwpoort maken sinds
1 januari 2015 deel uit van de hulpverleningszone
Brandweer Westhoek. Ondertussen blijkt dat de risico’s
binnen deze eengemaakte zone heel uiteenlopend
zijn. De landelijke gemeenten kampen met andere
problemen dan de kustgemeenten. Ook het aantal
interventies en de aard van de tussenkomsten door de
hulpdiensten verschillen.

zone Brandweer Westhoek. Vanaf 2020 wordt een nog
grotere financiële inspanning van elke gemeente of
stad gevraagd. Daarom stellen ze voor om Brandweer
Westhoek te verlaten en een kleinere zone op te
richten. Ook Politie Westkust zal hier actief deel van
uitmaken. Dit met het oog op een betere en meer
op elkaar afgestemde samenwerking tussen de
verschillende hulpdiensten.

Op maat van de burger

Middelkerke als nieuwe partner

Betere samenwerking tussen de
hulpdiensten

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Een sterke lokale
verankering verreist dienstverlening op maat. We gaan
voor de veiligheid en voor de manschappen.
We willen sterker inzetten op vrijwilligers. Meer motivatie
en enthousiasme in de kazernes leidt ook tot betere
resultaten.”

De burgemeesters van De Panne, Koksijde en
Nieuwpoort stellen ook vast dat, door de grootte van
de huidige hulpverleningszone, beslissingen trager
worden genomen. Daarnaast menen ze dat de
dienstverlening op maat moet zijn van de burger.
Deze betrokkenheid kan onvoldoende gegarandeerd
worden in een té grote zone.

Burgemeesters Marc Vanden Bussche, Bram Degrieck
en Geert Vanden Broucke vinden dat de balans
tussen financiële inspanningen en dienstverlening
niet in evenwicht is. De drie kustgemeenten dragen
momenteel 32 % van het werkingsbudget van de

Middelkerke heeft de intentie om de
hulpverleningszone Zone 1 te verlaten en zich aan te
sluiten bij de nieuw op te richten hulpverleningszone,
samen met Nieuwpoort, Koksijde en De Panne.
Om de procedure voor de nieuwe hulpverleningszone
op te starten, werd majoor Kristof Dorné aangesteld als
coördinator.

Storm hield lelijk huis in Koksijde
Op maandagavond 14 oktober kreeg onze gemeente
af te rekenen met echt noodweer.
Een zware storm teisterde de Westkust, maar vooral
Koksijde deelde in de brokken. In amper een uur tijd
liepen er meer dan dertig oproepen binnen bij de
hulpdiensten. In totaal meer dan 80. Het rampenplan
werd afgekondigd om het grote aantal oproepen te
beheersen. De burgemeester nam de coördinatie op
zich. De vier brandweerposten (Koksijde, Oostduinkerke, Veurne en De Panne), werkten samen vanuit de
kazerne in Koksijde om alle meldingen aan te pakken.
Er werden heel wat bomen ontworteld door
valwinden tot 100 kilometer per uur. In de meeste
gevallen vielen de bomen op straat en op pleinen,
maar in enkele gevallen is er ook sprake van schade
aan huizen, caravans en auto’s. Op verzoek van de
burgemeester ondergingen verschillende locaties
ook een sweeping om zeker te zijn dat er geen
menselijke slachtoffers vielen.
De brandweermannen kregen versterking van de
gemeentelijke Groendienst en de firma Seru om alle
omgewaaide bomen te lijf te gaan en de schade
aan de huizen te herstellen. De hele nacht en
daaropvolgende dagen werd gewerkt om de averij
op te ruimen.

Ook het Abdijmuseum Ten Duinen liep heel
wat schade op. De ruïnes waren een week niet
toegankelijk om alles terug op orde te krijgen. Ook de
Silicowijk in Koksijde-Dorp kreeg de volle lading.
De VRT, Focus WTV, VTM en alle nationale kranten
kwamen langs om de gevolgen van de storm op te
meten.
De politie Westkust zette een drone in om een goed
beeld te krijgen van de getroffen zones. Hieruit bleek
dat de zone waaruit de oproepen gedetecteerd
werden niet in totaliteit werd doorstormd. De storm –
men spreekt over een valwind - heeft zeer lokaal
huisgehouden op meerdere plaatsen.

Wat met de aangerichte
stormschade?
• Neem zo snel mogelijk contact op met uw
verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden
en u helpen om de procedure op te starten.
• Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze zijn
nuttig voor uw verzekeringsdossier.
Meer beelden en informatie vind je op
www.koksijde.be/storm14102019

Ga zelf aan de slag met kamishibai
In dit van oorsprong Japans verteltheater worden grote
tekeningen geplaatst die telkens een bepaalde scène
uit het verhaal in beeld brengen. Al vertellend worden
de platen verschoven en komt het verhaal tot leven.
Ben je benieuwd of kamishibai ook bruikbaar is in de klas,
de kinderopvang of thuis? Ga mee op zoek naar geschikte verhalen
en probeer ze uit. Wil je tips en tricks om zelf aan de slag te gaan?
Ervaringsdeskundige Inge Umans vertelt je er alles over in deze gratis
vorming. Inge trekt al meer dan tien jaar rond met haar kamishibai en is
de auteur van het praktische handboek Aan de slag met kamishibai.
Praktisch
De vorming vindt plaats op dinsdag 26 november, van 18 tot 21 uur.
Schrijf je vandaag nog in, want de plaatsen zijn beperkt. Aan de balie
van de bib, via bibactiviteiten@koksijde.be of via koksijde.bibliotheek.be.

Verteltheater Mag de mug
Mag een mug mensen prikken? Waarom prikt Mag zo graag?
Gelukkig kan Mag zich goed verstoppen want hij moet kunnen prikken.
Zit je in de 3e kleuterklas, het 1e of het 2e leerjaar? Kom dan op zaterdag
16 november om 10.30 uur naar deze gratis voorstelling over een lieve mug
die zich niet begrepen voelt en… vooral niet mag prikken.

Leer meer over Pieter Bruegel de Oude
In zijn tijd genoot Pieter Bruegel de Oude vooral bekendheid als landschapskunstenaar.
Ook vandaag behoren verschillende van zijn landschappen nog tot
de hoogtepunten van de westerse landschapskunst. Kunsthistorica
Katrien Lichtert gaat na wat de kenmerken van Bruegels
landschapskunst precies zijn, waar hij zijn inspiratie haalde en hoe hij
de landschapskunst van de volgende generaties beïnvloedde.
Praktisch
De lezing vindt plaats op dinsdag 19 november, van 13.30 tot
15.45 uur. Leden van de bib en vtbKultuur betalen 5 euro, niet-leden
8 euro. Schrijf je in via VormingPlus: www.vormingplusow.be. I.s.m.
vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke en VormingPlus.

Wil jij een echte Zwarte Piet worden?
Kom dan op zaterdag 30 november tussen 14 en 16 uur naar de bib. Je leert
pakjes stapelen en op daken lopen. Misschien verdien jij wel een Zwarte
Pieten-diploma. Speciaal voor kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar.
Gratis – inschrijven is niet nodig.
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Op dinsdag 19 november opent de bibliotheek pas om 16 uur (ipv 15 uur).
De bib is gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2 en maandag 11 november.

Leer etiketten en naamkaartjes maken
Je leert in het programma Word etiketten en naamkaartjes maken. De workshops vinden plaats op
maandag 09 en dinsdag 10 december. Telkens van 13 tot 15 uur. De prijs bedraagt 10 euro.
Schrijf je vanaf donderdag 7 november in aan de balie van de bibliotheek. Je moet wel lid zijn van de
bibliotheek om in te schrijven, breng dus zeker je identiteitskaart mee.

IWVA: stijging capaciteitsvergoedingen van de grote watermeters

Meerkost is correctie voor meters met
groot debiet
Op vraag van Lokaal Bestuur Koksijde geeft de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van VeurneAmbacht (IWVA) tekst en uitleg bij de stijging van de capaciteitsvergoeding.
De intercommunale benadrukt dat inwoners hier niet betalen voor de overschakeling op digitale meters,
maar dat “het hier gaat om een correctie op de vergoeding die sowieso wordt betaald voor meters met
een groot debiet” (hoeveelheid kubieke meter water die passeert per tijdseenheid, red).
Wat is de capaciteitsvergoeding?
De huishoudelijke watermeters hebben een diameter van 15 of 20 mm. Deze vergoeding is dus niet van
toepassing in het geval van de meeste inwoners. Voor watermeters met een grotere diameter zoals in
appartementsgebouwen, rekent de drinkwaterwatermaatschappij een jaarlijkse capaciteitsvergoeding
aan. Dat geldt ook voor de IWVA. Deze vergoeding dekt de distributiekosten en het onderhoud van het
waterleidingnet.
Waarom stijgt de capaciteitsvergoeding?
De bestaande vergoedingen waren onvoldoende om alle kosten te dekken. Vandaar dat de
IWVA goedkeuring vroeg om dat tarief aan te passen. Het gaat hier wel nog steeds om de laagste
capaciteitsvergoeding in Vlaanderen.
Wat betekent dit voor jou?
Als je een gewone (digitale) watermeter hebt, betaalde je nog nooit een capaciteitsvergoeding.
Dat blijft zo. Voor gemeenschappelijke tellers wordt de capaciteitsvergoeding aangerekend aan de syndicus
die deze kost vervolgens verdeelt over het aantal aangeslotenen. Bedrijven die een grotere meter nodig
hebben, moeten ook bijdragen.
Wanneer stijgt de capaciteitsvergoeding?
De nieuwe tarieven mogen vanaf 1 januari 2020 ingaan, maar de IWVA heeft besloten – in het voordeel van
de abonnees – de nieuwe vergoedingen pas aan te rekenen bij de vervanging van de grote watermeters
door de nieuwe digitale meters. Dus deze stijging van de vergoeding heeft niets te maken met de uitrol van
de digitale meters. Voor meer info over de digitale meter lees je meer op de website van de IWVA
www.iwva.be/drinkwater/digitale-watermeter.
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“Als 13-jarige was ik dolenthousiast
om toch al les te mogen geven”

ke r

Long Dieusart

n

in g i n d e
De Muze is het muziekeducatief project van Jeugddienst de PIT. Zowel kinderen, jongeren
als volwassenen volgen in de Muze individuele muziekles. Eén van de lesgevers uit het
project is Long Dieusart, zeventien jaar jong en al sinds zijn derde levensjaar gebeten door piano.
Tij-dingen ging bij hem langs voor een gesprek.
T-d: Waarom koos je voor piano?
Long Dieusart: “Het was mijn moeder die mij als grote
baby (bijna peuter) aan de piano heeft gezet.
Ze heeft mij in het begin wel heel veel moeten
motiveren om te oefenen. Toen ik ouder werd,
speelde ik meer en meer uit eigen initiatief.”
T-d: Welk genre speel je het liefst?
Long: “Wat mij zo boeit aan piano is dat er een
oneindig aanbod aan repertoires en genres bestaat.
De mogelijkheden zijn eigenlijk onbegrensd.
Dankzij die veelzijdigheid verveel ik mij nooit aan de
piano en ontdek ik elke keer weer iets nieuws.”

Muziekcursussen in de Muze:
• Akoestische gitaar
• Elektrische gitaar
• Basgitaar
• Piano
• Drum
Elke leerling heeft recht op een gratis proefles.
Zo zie je meteen of het klikt met de leerkracht.
Prijs? Tien lessen kosten 80 (student) of 100 euro,
vijf lessen 40 (student) of 50 euro.
Info: jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

T-d: Je bent nog altijd heel jong.
Wanneer ben je begonnen met lesgeven?
Long: “Het was puur toeval dat ik de Muze ontdekte.
Toen ik een affiche zag dat men
pianoleerkrachten zocht, was ik meteen enthousiast.
Mijn jonge leeftijd speelde daar natuurlijk ook een rol
in. Als jonge 13-jarige was ik dolenthousiast om toch al
te mogen lesgeven.”
T-d: Wat vind je zelf het leukst aan lesgeven?
Long: “Ik vind het fantastisch dat ik kan doorgeven
wat ik zelf heb geleerd. Zeker nu ik alleen aan (jonge)
kinderen lesgeef, is het nog boeiender. Meestal is
dat hun eerste contact met de piano en dat maakt
het extra fascinerend om mee te maken. Zeker als
dezelfde glimlach op hun gezicht verschijnt als toen
ik klein was. Het contact met de ouders vind ik ook
aangenaam en belangrijk. Horen van enthousiaste
ouders dat hun zoon of dochter uit zichzelf oefent,
maakt mij heel trots.”
T-d: Wat mag de toekomst jou nog brengen?
Long: “Natuurlijk heb ik naast piano nog veel andere
interesses. Als 17-jarige twijfel ik nog wat ik later ga
doen. Ik ben nog maar een puber, hé (lacht).
Ik geniet nu van alles wat ik doe en probeer elke
facet van het leven te verkennen. Ik leer nog altijd bij
over mezelf als mens en als pianist. En geloof erin dat
ik uiteindelijk wel het juiste pad zal kiezen.”

© Long Dieusart
Long geeft al pianoles van toen hij 13 jaar was.

Draag je bloempje bij
Eind vorig jaar riepen het Departement Omgeving (Vlaamse overheid) en de
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) onze gemeente uit tot Bijenvriendelijke
gemeente. Doe jij ook een bijdrage? We bezorgen je maandelijks tips.

Insecten beschermen is je over
onze mezen ontfermen

Openbare besturen mogen sinds 2015 geen
pesticiden meer gebruiken voor het beheer van
groenzones. Ook inwoners mogen geen pesticiden
meer gebruiken om de stoep onkruidvrij te houden.
De stoep is namelijk openbaar terrein. Toch wees
een onderzoek van Velt vzw en Vogelbescherming
Vlaanderen uit dat dode mezenjongen 36
verschillende pesticiden bevatten. Vooral DDT,
wat in België sinds 1974 verboden is.
Mezen zijn zeer geliefd. In Vlaanderen hangen duizenden nestkastjes om hen een veilige broedplaats te
geven. Tegelijkertijd gebruiken zowel tuineigenaars als tuinonderhoudsbedrijven pesticidecocktails ter
bestrijding van ongewervelde dieren. En net deze diertjes zijn het basisvoedsel voor de nestjongen. Wil jij
tuinvogels, vlinders en bijen helpen? Tuinier dan met respect voor plant en dier.
Info: www.2020pesticidevrij.nu
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Een gemiddeld Vlaams gezin heeft ongeveer dertig 30 lege batterijen in huis. Ze zijn afkomstig
uit elektronische apparaten, afstandsbedieningen, elektrische fietsen, zelfs uit tandenborstels
en boormachines. Ze zijn vaak klein, maar kunnen ook groter of soms zelfs herlaadbaar zijn.
Hun favoriete schuilplaatsen zijn de keukenlade, berging of garage.

Heb je er één gezien? Breng die dan naar een inzamelpunt om te laten recycleren.

Koksijde neemt twee elektrische bestelwagens in gebruik
En dat is vrij uniek voor gemeentebesturen. De wagens hebben een bereik van 100 kilometer en dienen
voor korte verplaatsingen binnen Koksijde. De dienst Technieken gebruikt een gesloten bestelwagen voor
het uitvoeren van schilder- en opfrissingswerken (zitbanken, straatnaamborden, gebouwen). Het team
Openbare Netheid neemt een versie met open laadbak in gebruik.
Schepen van Milieu Guido Decorte:
“We staan voor zéér grote uitdagingen op
het vlak van klimaat. Onze kop in het zand
steken, hoort niet. Integendeel. We moeten
de komende jaren absoluut onze CO2–
uitstoot verminderen. Met de gemeente
Koksijde geven we het voorbeeld. Samen
gaan we voor een duurzaam Koksijde dat
klaar is voor onze toekomstige generaties.”
Dit pilootproject wordt ondersteund door
het Vlaams Energieagentschap met een
subsidie van 22.000 euro. Eerder dit jaar
werden al honderden zonnepanelen
geplaatst op de gemeentelijke gebouwen.

Activiteiten in het Duinenhuis
Voordracht Sterrenjutters: Planeet Aarde
Op vrijdag 1 november om 19.30 uur. Planeet Aarde,
een planeet die tot leven kwam. Revolutie in de
aardwetenschappen. Prijs: 4 euro (leden) of 5 euro
(niet-leden). Schrijf je in via info@desterrenjutters.be
of www.desterrenjutters.be. Organisatie:
De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis.

Voordracht over onze planeet op 1 november

Zeewierwandeling
Op zondag 17 november om 10 uur aan het
Elisabethplein. Tussen de mesheften, kleurrijke
nonnetjes en geribde kokkels liggen zwarte slierten
van zeewier, sommige met dikke knotsen, andere
met een zwarte lintmeter en af en toe een flinterdun
groen slablaadje. Speur mee naar zeewier en leer
alles over de vele toepassingen van zeewier.
Gids: Marjan Janssens. Prijs: 2 euro. Schrijf je in voor
13 november via duinenhuis@koksijde.be of
058 52 48 17.

Lezing: Timelapse fotografie
Op woensdag 20 november van 19.30 tot 22 uur.
Lesgever: Walter Carels. Timelapse fotografie is een
video waarin de tijd versneld wordt;
een ‘gebeurtenis’ die normaal minuten, dagen of
zelfs maanden in beslag neemt, wordt in enkele
minuten of seconden bekeken. Gratis voor leden,
6 euro niet-leden. Schrijf je in via www.coxypics.be
of info@coxypics.be. Organisatie: CoxyPics i.s.m. het
Duinenhuis.

Workshop: koken met zeewieren
Op maandag 18 november om 19 uur. Zeewieren zijn
een waardevolle aanvulling van onze voeding.
Meer nog, het is een oergroente, een vergeten
groente. Leer over hun voedingswaarde en
eigenschappen en ga aan de slag met de
verschillende zeewiersoorten. Lesgever:
Marjan Janssens. Prijs: 15 euro. Schrijf je in voor
14 november via duinenhuis@koksijde.be of
058 52 48 17.

Kookworkshop: Feestelijke vegetarische hapjes
en (dip)sauzen
Op maandag 25 november om 19 uur.
Maak vegetarische aperitiefhapjes op basis van
groenten, bonen, yoghurt, kruiden, noten, pitten en
zaden mét bijpassende dipsausjes en pesto.
Een feest voor het oog én de smaakpapillen.
Schrijf je voor 20 november in via
www.vormingplusow.be of 059 50 39 52.
Prijs 25 euro. Organisatie: i.s.m. VormingPlus.

Koken met zeewier op 18 november
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Dag van de natuur strijkt neer
in de Oostvoorduinen

De Oostvoorduinen zijn één van de meest soortenrijke duinengebieden aan onze kust. En
om dat te behouden, moet het maaisel weg. Waarom? Maaisel dat blijft liggen, trekt grassen,
brandnetels en distels aan, terwijl op arme duinengrond unieke planten groeien. Op termijn wil het
Agentschap voor Natuur en Bos het gebied laten begrazen. Zolang dat niet zo is, wordt het teveel aan gras
manueel afgevoerd. Van 9 tot 16 uur.
Maar een uurtje tijd? Ook welkom.
Waar: ingang naast het kerkhof van Oostduinkerke in de Geryllaan.
Tip: stevig schoeisel en regenkledij voorzien. Werkmateriaal is beschikbaar. Deelnemers krijgen een drankje.
Organisatie: i.s.m. Natuurpunt Westkust, het Agentschap voor Natuur en Bos en Renewi.

Respecteer onze parkwachters en
afvalophalers
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Door weer en wind, op snikhete dagen, zelfs door vrieskou en sneeuw reppen de afvalophalers zich door
alle straten van onze gemeente. Ook de parkbeheerders staan elke week opnieuw voor jou klaar zodat
je op een eenvoudige manier je afval kwijt raakt. Van 18 tot en 24 november staan parkwachters en
afvalophalers in the picture. Toon je respect en dankbaarheid door:
• Op voorhand je afval mooi te sorteren
• Je afvalzak niet te zwaar te maken
• Je rolcontainer met het handvat naar de straatkant te
zetten
• Je zakken en containers zorgvuldig te sluiten
• Ervoor te zorgen dat papier en karton niet wegwaaien
• Dankjewel te zeggen
Laat een foto of berichtje na op sociale media en toon op
welke manier jij de afvalophalers of parkwachters bedankt
voor hun inzet. Alvast bedankt voor jouw dankjewel.
#houhetnet #respect

Doe mee aan de zwerfvuilopruimactie
Stip 21 maart aan in je agenda. De opruimactie versterkt het groepsgevoel (een ideale teambuilding!) én
zorgt voor een zichtbare impact voor mens en natuur. Je vereniging krijgt bovendien 200 euro voor het
ruimen van een afgesproken traject met minstens tien personen.
Schrijf je in voor eind januari via milieu@koksijde.be.
Een initiatief van de Afvalintercommunale IVVO en de aangesloten gemeenten.

Hoe groot zijn de verschillen tussen de
rijstplanter in Mali en de boer in de Westhoek?
Staan ze in de toekomst voor dezelfde uitdagingen? De samenleving verandert snel en dat geldt ook voor
de landbouw. Ze zit gekneld tussen globale dynamieken en hoogtechnologische ontwikkelingen,
maar ook tussen een zoektocht naar authenticiteit en lokale inbedding. Dit leidt in Vlaanderen tot allerlei
nieuwe vormen van landbouw. Ook in het zuiden ontstaan nieuwe landbouwsystemen, die zich in
hetzelfde spanningsveld bevinden.
Kokos en Wulloks nodigt professor Dessein uit.
Hij is hoofddocent aan het departement
Landbouweconomie (UGent).

Praktisch
De lezing vindt plaats op donderdag 21
november van 19.30 tot 21.30 uur.
Plaats van afspraak?
De bibliotheek. Toegang gratis.
Schrijf je in via oostende@vormingplus.be,
www.vormingplusow.be/de-landbouwuitgedaagd-0 of 059 50.39.52.

Milieupark gesloten van 1 tot 4 november
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Wie wint de Vlaamse Duinencross?

Deze wereldbekermanche is al jaren een topper onder de crossen.
Het deelnemersveld is traditiegetrouw weer gevuld met heel wat vedetten.
Met de passages over de Herijgersduin en de Albertduin krijgen de renners heel wat zand te verwerken.
Programma
• 10 uur: Wereldbeker UCI Juniores
• 11.20 uur: Wereldbeker UCI Beloften
• 13.30 uur: Wereldbeker UCI Dames
• 15 uur: Wereldbeker UCI Elite Heren Vlaamse
Duinencross

Speciaal tarief 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 (één ticket per persoon).
Alleen te koop in het toerismekantoor Koksijde
(gemeentehuis) van maandag 4 november tot en
met zondag 17 november. Neem zeker je
identiteitskaart mee.

Ook tweedeverblijvers genieten, met hun K-pas, van
dit voordeeltarief. Heb je nog geen K-pas? Dan kan
je die in het toerismekantoor aankopen op vertoon
van een recent aanslagbiljet en je identiteitskaart.
Tickets
• Voorverkoop: 13 euro in de toerismekantoren van
Koksijde tot vrijdag 22 november om 12 uur.
• e-ticket via www.veloclubkoksijde.be tot zaterdag
23 november om 23.59 uur.
• Aan de ingang op 24 november: 15 euro
met korting KBWB: 14 euro.
• Kinderen tot en met 11 jaar gratis.
Info: www.veloclubkoksijde.be

Versterk je rug
met Zitbal yoga
Volg de initiatiereeks yoga met een zitbal. De oefeningen zijn
versoepelend en spierversterkend voor de rug. De lessenreeks vindt
plaats in Sporthal Hazebeek op woensdag 4, 11 en 18 december.
Telkens van 10.30 tot 11.30 uur. Prijs? 13,50 euro voor drie lessen.
Schrijf je in via: webshopkoksijde.recreatex.be of spring binnen op de
Sportdienst.

Verlies je conditie
niet in de winter
Nog geen sportactiviteit gekozen om ook in de winter actief te
blijven? Kijk dan snel op www.koksijde.be/sportaanbod.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

Wandel en loop in Oostduinkerke op
zaterdag 2 november
Na de succesvolle edities van de Coast Trail en de Night Trail kiest de organisatie voor één overkoepelend
evenement op Allerzielen. Vertreklocatie: ter hoogte van het openluchtzwembad van Oostduinkerke
• NaturaWalk: wandelen (5–15–21 km), start tussen 9 en 9.30 uur
• NaturaRun: lopen (5–15–21 km), start om 16.30 – 15.30 – 14.30 uur
• Halloween Trail: lopen (6-10 km), start om 18 uur
• Halloween Walk: wandelen (6-10 km), start om 18.05 uur
• Kids Halloween Trail: lopen (1 km), start om 17.30 uur

North Sea Trophy
oriëntatielopen
De vzw Kempische oriëntatielopers organiseert op
9, 10 en 11 november de North Sea Trophy 2019
oriëntatielopen. De North Sea Trophy bestaat uit
drie wedstrijden: twee in Oostduinkerke en één in
Koksijde.
Info: kempischeol.wixsite.com/northseatrophy

BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking?
Bij een noodsituatie in Koksijde, willen we jou graag snel verwittigen.
Daarom maakt de gemeente gebruik van BE-Alert, een systeem dat je
meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of
telefoon.
BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige
aanbevelingen
(bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).
Op donderdag 3 oktober was er een nationale testdag van BE-Alert.
Ook onze gemeente nam hieraan deel.
Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.

FOD Economie start binnenkort
met lokale enquête
Statbel, het Belgische statistiekbureau, en Eurostat organiseren binnenkort een Enquête naar de
Arbeidskrachten in Koksijde. De bevraging start in Koksijde-Dorp op 4 november. Deze enquête brengt voor
elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. Deze resultaten zorgen ervoor om
internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.

Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar Herman – Claerhout

Op zaterdag 21 september vierden Jean Herman (°Moeskroen) en Marie Claerhout (°Moeskroen) hun
diamanten bruiloft. Ze huwden 60 jaar geleden op 4 september in Moeskroen. Herman was apotheker in
Sint-Idesbald en Jodoigne. Marie werkte mee in de apotheek. Ze hebben één zoon, één dochter, zes
kleinkinderen en inmiddels ook zes achterkleinkinderen.

Echtpaar Hoenraet – Laga

Een tweede jubileum op zaterdag 21 september was weggelegd voor de echtgenoten Christian Hoenraet
(°Evere) en Josée Laga (°Kortrijk) ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Ze huwden op 20 september 1969
in Brugge. Christian was directeur van de Belgische kerncentrales. Josée was lerares Frans en geschiedenis.
Later zorgde ze voor haar familie. Het echtpaar heeft één dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Vanbillemont – Delanghe

Op zaterdag 28 september was het de beurt aan het echtpaar Medard Vanbillemont (°Oostduinkerke) en
Jeannine Delanghe (°Oostduinkerke) om hun diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 60 jaar
geleden op 26 september in Oostduinkerke. Medard was metser bij bouwbedrijf Maurice Cornelis in Wulpen.
Jeannine was huisvrouw. Het echtpaar heeft twee dochters, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Muyshondt – Reyniers

Een tweede jubileum op zaterdag 28 september was weggelegd voor de echtgenoten Cyriel Muyshondt
(°Rumst) en Julienne Reyniers (°Boom) ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Ze huwden op
15 september 1959 in Boom. Cyriel werkte als vrachtwagenchauffeur bij Interbeton in Merksem en Julienne was
huisvrouw en zorgde voor de drie dochters en de zoon. Het echtpaar heeft inmiddels vier kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen.

Echtpaar Chamon – Vieren

Een derde feest op 28 september voor José Chamon (°Veurne) en Margaretha Vieren (°Oostduinkerke).
Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden (Oostduinkerke, 27 september 1969) eeuwige trouw. José was
afdelingshoofd administratie bij de gemeente Koksijde. Margaretha werkte bij Home Georges Theunis
in Oostduinkerke en later als milieu-agente bij onze gemeente. Het echtpaar heeft één dochter en drie
kleinkinderen.

Echtpaar Vandewiele – Duby

Ook Achille Vandewiele (°Seclin) en Roberte Duby (°Houdeng-Aimeries) werden gevierd op 28 september.
Het briljanten koppel huwde 65 jaar geleden in Strépy-Bracquegnies. Achille was postbode en Roberte
was ambtenaar in een kindertehuis. Het echtpaar heeft één dochter, één zoon, drie kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Echtpaar Dieleman – Ranson

Op zaterdag 5 oktober was het de beurt aan het echtpaar Johan Dieleman (°Koksijde) en Renée Ranson
(°Diksmuide) om hun gouden bruiloft te vieren. Ze huwden 50 jaar geleden in De Panne. Johan was redderduiker bij de luchtmacht in Koksijde. Renée baatte de winkel 3 Suisses uit in De Panne. Het echtpaar heeft één
zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Algoet – Devoldere

Freddy Algoet (°Bavikhove) en Lucrèse Devoldere (°Hulste) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Hulste, 16 juli 1969) eeuwige trouw! Freddy was zelfstandig verzekeringsmakelaar in Kuurne. Lucrèse zorgde
voor het huishouden en de drie kinderen. Het echtpaar heeft twee dochters, één zoon en acht kleinkinderen.
Ze werden op zaterdag 12 oktober in het gemeentehuis ontvangen.

Echtpaar Borremans – Van Veer

Een tweede jubileum op zaterdag 12 oktober was weggelegd voor de echtgenoten Jozef Borremans
(°Sint-Pieters-Leeuw) en Monique Van Veer (°Sint-Agatha-Berchem) ter gelegenheid van hun diamanten
bruiloft. Ze huwden op 3 oktober 1959 in Sint-Agatha-Berchem. Jozef was zelfstandig uitbater van een
sportcafetaria in Wemmel en later werknemer bij de Technische dienst van onze gemeente. Monique werkte
in een schoenwinkel in Brussel. Het echtpaar heeft één zoon, één dochter, twee kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
Christiane Vanden Abeele, 76 j.
†Oostende, 25 augustus
Echtgenote van Gerard Busch

René Baert, 78 j.
†Veurne, 15 september
Echtgenoot van Marlene Demunck

Agnès Vandenborre, 65 j.

Erik Decadt, 75 j.

Leuven, 29 juli
Dochter van Raed en Hayfaa beiden
uit Koksijde

Daniël Snick, 83 j.
†Veurne, 1 september
Weduwnaar van Angele
Vanlerberghe

Jean Marie Daras, 69 j.

Luna Proot

Willy Verscheure, 76 j.

†Koksijde, 20 september

GEBOORTEN

Edouard Provoost

Gent, 19 juli
Zoon van Gregory en Eva Sonneville
beiden uit Koksijde

Aisha Khalifa

†Brugge, 25 augustus

Veurne, 22 augustus
Dochter van Glen en Jessica Dekindt
beiden uit Oostduinkerke

†Koksijde, 1 september
Echtgenoot van Rosa Vanderperre

Oscar Reniers Van de Wiele

†Veurne, 3 september

Cornelis Zandbergen, 76 j.

Tienen, 24 augustus
Zoon van Michel en Sofie Van de
Wiele beiden uit Oostduinkerke

Louisa Mathys, 97 j.

HUWELIJKEN

Maurice Depré, 86 j.

David Piorkowski en Danielle Van
Den Broeck beiden uit Koksijde
(28 augustus)

Kris Vervaecke en Daisy Delanghe
beiden uit Wulpen (12 september)

Stéphane Gore en Isabelle Apel

beiden uit Koksijde (13 september)

Joris Van Herbruggen uit Leuven
en Tinne Dierckx uit Oostduinkerke

†Veurne, 4 september
Weduwe van Norbertus Adams

†Veurne, 4 september
Weduwnaar van Léonie Sterkendries

Eddy Pille, 64 j.
†Veurne, 5 september
Jean Pierre Bauduin, 86 j.
†Izegem, 5 september
Weduwnaar van Monique
Baekelandt
Robert Bauwens, 80 j.

†Rimini (Italië), 15 september
Echtgenoot van Annie De Jonghe

†Brugge, 16 september

Giovanni Caria, 74 j.

Raphaël Verschuren, 48 j.

†Sint-Lambrechts-Woluwe, 23
september

Monica Lambrechts, 83 j.
†Koksijde, 23 september
weduwe van René Smits

Roger Vandewoude, 89 j.
†Koksijde, 24 september
Echtgenoot van Maria Lahousse
Daniel Lips, 83 j.

†Roeselare, 24 september
Echtgenoot van Marie Thérèse
Lemaire

Marie Louise Clément, 102 j.

†Veurne, 25 september
Weduwe van Cyrille Desmyttere

Yvette Glaser, 77 j.
†Veurne, 25 september
weduwe van Jacques Haquenne

(14 september)

†Pelt, 5 september
Weduwnaar van Marguerite Nuyens

Alexander Maere en Leonie Logier
beiden uit Koksijde (14 september)

Pauline Peters, 90 j.

Joep van Almenkerk uit
Oostduinkerke en Precious van
Almenkerk uit Zuid-Afrika

Philippe Nagel, 67 j.

(16 september)

†Brussel, 6 september
Echtgenoot van Geneviève Troch

Frieda Claes, 85 j.
†Koksijde, 27 september
Echtgenote van Edouard De
Landtsheer

Michael Litty en Jennifer Allard

Simonne Callaert, 97 j.

André Desaever, 88 j.
†Koksijde, 27 september
Echtgenoot van Maria Vanbillemont

Jean Pierre Deprez, 75 j.

Marie Louise Van Walleghem, 99 j.
†Ieper, 27 september
Weduwe van Gaston Vandamme

Maria Winters, 91 j.

Luz Gonzalez, 80 j.
†Koksijde, 30 september
Weduwe van André Roland

beiden uit Frankrijk (21 september)

OVERLIJDENS

Julien Dhondt, 85 j.

†Brugge, 5 augustus
Echtgenoot van Hilda Versyck

Salvatore Luparello, 48 j.

†Termini Imeresei (Italië), 11 augustus

†Veurne, 6 september
Weduwe van Alphonse Raes

†Koksijde, 9 september
Weduwe van Robert Dombrecht

†Charleroi, 10 september
Echtgenoot van Simonne Dévière
†Koksijde, 14 september
Weduwe van Jean Dylst

William Pauwels van foorkraam Gezondheidsapotheek overleden
Op 19 september overleed William Pauwels op 69-jarige leeftijd.
William Pauwels was de populaire en legendarische uitbater van
de Gezondheidsapotheek. Een frietkraam dat in West-Vlaanderen
bekendheid genoot om zijn lekkere kermissnacks en hartelijke
bediening. Met onze gemeente hadden William en zijn echtgenote
Myriam Bossu een bijzondere band. In Oostduinkerke was hij zelfs
gekend als Keizer Friete.
Naar aanleiding van zijn 38ste en laatste kermisjaar in Koksijde
werd William Pauwels op 12 september 2009 gehuldigd door het
gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur wenst de familie veel sterkte toe.

Rookmelders redden je leven
Woningbranden eisen elk jaar tientallen
mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt
vooral de rook slachtoffers. Die rook is verstikkend
en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts
brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te
worden groot. Rookmelders vormen dan ook een
eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de
gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse
overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle
(huur)woningen vanaf 1 januari 2020.
Iedereen kan een rookmelder plaatsen.
Omdat de meeste toestellen op batterijen werken
en een zelfklevende achterzijde hebben, plak je ze
zonder boren of schroeven vast. Je plaatst ze best
in het midden van het plafond. Bovendien zijn ze
niet duur. Wacht dus niet en installeer vandaag nog
rookmelders.

Koop je rookmelder bij de dienst Toerisme
Zorg wel dat je contant bij hebt, want de rookmelders
koop je alleen met cash geld.
Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt,
moet je hem op de juiste plaats hangen en goed
onderhouden. Raadpleeg daarom altijd de
handleiding van de fabrikant.
Wat zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen?
Aan welke criteria moeten rookmelders
beantwoorden? En hoe installeer je een rookmelder?
Het antwoord op al je vragen vind je op
wonenvlaanderen.be/rookmelders.

De wereld kleurt oranje.
Koksijde kleurt oranje
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Soroptimist International Veurne-Westhoek stelt de problematiek rond partnergeweld
aan de kaak. Tijdens een tiendaagse actie in november worden openbare gebouwen
in Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Koksijde symbolisch oranje verlicht. Ook Politie Westkust draagt haar
steentje bij en laat de oranje vlag wapperen.
Wat doe je als vrouw zelf bij geweld?
• Kalmeer je partner en vererger de discussie niet
• Is een 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.

De voorbije maand in woord en beeld
Bloemenhulde voor de overleden vissers
Op donderdag 12 september bracht het
gemeentebestuur hulde aan de op zee gebleven
vissers. In de Sint-Niklaaskerk vond de jaarlijkse
vissersmis plaats. Nadien werden bloemen
neergelegd op het erepark van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.

Keizer der juniores
Op zondag 15 september vond de jaarlijkse
wielerwedstrijd Keizer der Juniores plaats.
In de voormiddag werd een tijdrit van zes km
gereden in Wulpen. In de namiddag vond de
finalerit plaats: negen ronden van 11,1 km.
De winnaar van de finalerit was de Amerikaan
Quinn Simmons.

© Pieter Verhaeghe

Koksijde evolueert naar cashvrije
gemeentediensten
De gemeente Koksijde kreeg een award voor het
gebruik van slimme betaaltechnologie uit handen
van Keyware, specialist in elektronische betalingen.
Ze krijgt deze award voor haar inzet om naar een
cashvrije samenleving te evolueren.
Koksijde gebruikt veertien betaalterminals van
Keyware. Op de foto staat burgemeester
Marc Vanden Bussche naast Joris Maes, CCO van
Keyware.

Oostduinkerke Kids viert 10 jaar kinderkrant
Plezand
Op zaterdag 21 september vond Oostduinkerke
Kids plaats. Een jaarlijks kinderfestival in
Oostduinkerke-Dorp. Tijdens dit event vierde
Lokaal bestuur Koksijde ook de tiende
verjaardag van de kinderkrant Plezand.
Een magazine met daarin alle info en nieuwsjes
voor Koksijdse kinderen.

NEOS is 25 jaar jong
Nooit Eenzaam Onder Senioren is de afkorting van
Neos Koksijde. De vereniging is er van én voor de
actieve 55-plusser van Koksijde en omgeving.
De afdeling telt 290 leden en viert dit jaar haar 25e
jubileum. Op 21 september werd NEOS gehuldigd
door het gemeentebestuur in de Kokpit van het
gemeentehuis.

Ondertekening van de afsprakennota
vrijetijdsparticipatie
Op maandag 23 september ondertekende
het gemeentebestuur, samen met alle partners
de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 20202025. Met deze nota geeft het Lokale netwerk
Koksijde een signaal aan de buitenwereld
dat ze Koksijdse kansarmen en personen in
armoede gemakkelijker laat deelnemen aan
vrijetijdsinitiatieven.

Actie tegen vereenzaming
Op vrijdag 4 oktober maakten vrijwilligers van het
Sociaal Huis tijd vrij voor een praatje en een kop
koffie voor wie daar behoefte aan had.
Heel wat mensen gaan gebukt onder het taboe
van perfectie en absoluut geluk. We moeten
leren luisteren naar elkaar en durven over onze
gevoelens praten. Schepen van Sociale Zaken Ivan
Vancayseele, stak de vrijwilligers een hart onder de
riem.

Koninklijke Orde van de Paardevisser
naar het Paleis
Op vrijdag 11 oktober werd de Koninklijke
Orde van de Paardevisser ontvangen op het
Koninklijk Paleis. Hilde Vanden Berghe, adjunct
Protocol chef van Zijne Majesteit De Koning
stond in voor de ontvangst en nam de mand
met 4 kg verse Oostduinkerkse garnalen in
ontvangst. Elk jaar krijgt de Koninklijke Orde de
kans om het Paleis met de eerste garnalen van
het seizoen te vereren.
© Gino Ester

Wist je dat…

© VTM

… Koksijde een vruchtbare bodem is voor
talkshowhosts?
We kenden al Eric Goens (Kroost, Het Huis) en
Gert Verhulst (Gert Late Night). Daar komen nog
enkele nieuwe namen bij.
Sinds Annie Deleersnijder uit Oostduinkerke
de gasten van Gert Verhulst en James Cooke
verwent, is ze uitgegroeid tot een bekende
Vlaming. Annie baatte vroeger café Visserswelzijn
uit, naast het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum –
samen met haar man Christ Van Leeuwen.
Gert Verhulst beschouwt Annie zelfs als zijn
tweede moeder.

…je kurken een tweede leven geeft dankzij
Beweging.net?
De lokale afdeling van Beweging.net toont het
goede voorbeeld en plaatste inzameltonnen in
restaurant 8chef (Strandlaan, Sint-Idesbald) en in
het bezoekerscentrum en bij de administratie van
de IWVA (Doornpannestraat 1). Ten slotte is er ook
een permanente inzamelton in het recyclagepark
in Koksijde-Dorp. Meer info:
www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling

Davy Parmentier uit Oostduinkerke – hij staat op
de foto bovenaan – steelt vanaf 28 oktober de
show met het programma Wat een dag.

© Eric Delange

…comeback kid Kim Clijsters 21 jaar geleden
leerde winnen in Koksijde?
De viervoudig Grand Slam-winnares kondigde
onlangs haar tweede terugkeer als professioneel
tennisster aan. In augustus 1998, op 16-jarige
leeftijd, won Kim Clijsters de Flanders Ladies Trophy
in onze gemeente.

…Davidsfonds Doornpanne onlangs vijf
kaarsjes uitblies?
Op 1 december vindt er een jubileumconcert
plaats in de Sint-Pieterskerk van Koksijde-Dorp,
om 17 uur.
Ontdek het volledige aanbod van deze
vereniging op www.doornpanne.davidsfonds.net.
Davidsfonds Doornpanne is het resultaat
van een fusie van de afdelingen Koksijde en
Oostduinkerke. Op de foto herken je (v.l.n.r.)
Greet Verhaeghe, Eric Devos, Jozef Devos,
ondervoorzitter Herman Vanheste, Greta Leye,
voorzitter Paul Rosseel, Anne Mie Schelfout,
Bieke Bouquillon, Michel Penel, Roger Van der
Mieren, Jacques Verhelst. Staan niet op de foto:
Lieve Cornette, Johan Termote.

cultuurcentrum

De hergeboorte van Bent Van Looy
Bent Van Looy trok in 2018 - na een intens schrijfproces met een zak vol nieuwe songs naar Los Angeles.
Hij ontpopte zich in de heuvels van Hollywood tot
melodieuze singer-songwriter. Op de nieuwe plaat Yours
Truly hoor je nummers over het leven zoals het nu is en zou
kunnen zijn. Het album is, na Round The Bend en Pyjama
Days, het derde luik van de solotriptiek die Bent met
producer en muzikale duizendpoot Jason Falkner opnam.
Ontroerende, scherpe teksten, lekker veel akkoorden en
een ukelele. Bent Van Looy gaat op zoek naar de grenzen
van de popmuziek. Mis jouw kans niet om erbij te zijn.
“In de ingetogen momenten lijkt Bent zich te ontpoppen
tot huispianist van een vochtige kroeg in Louisiana,
waar hij wereldse ballads brengt.” De Morgen

WIN

Bent is in een gulle bui. Maak kans op één van de
drie cd’s of een T-shirt. Bovenop de herinnering
aan een ijzersterk concert ga je misschien met
een extraatje naar huis.

Praktisch
Geniet op donderdag 14 november 20 uur van Solo
Trilogy!. Tickets koop je voor 24 euro. Jonger dan 26 jaar?
Dan kost een ticket 20 euro. Bestellen via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
© Renato Mangolin

Samba met geweerschoten
Tien jonge dansers uit de favela’s van Rio de Janeiro dansen alsof hun leven ervan afhangt. In Cria tonen ze
de dancinha, een populaire combinatie van pop, funk, breakdance en Braziliaanse dansstijlen.
Terwijl president Bolsonaro de feesten rond deze dans verbiedt om de favela’s te controleren, drukken de
jongeren er hun gevoelens en levenslust mee uit.
De Braziliaanse choreografe Alice Ripoll raakte
geïnspireerd door de moed van deze dansers en
richtte met hen de groep Suave op. Cria, hun tweede
voorstelling, verwijst naar een woord waarmee
Brazilianen hun genegenheid uiten voor kinderen of
jongeren.
“Wat telt is de sensibiliteit van tien jonge vrouwen
en mannen, die met krankzinnig voetenwerk, freaky
contorsies, wilde billendansjes en vrolijke imitaties hun
guts delen met het publiek.” Theaterkrant.nl
Praktisch
Bekijk op vrijdag 29 november om 20 uur deze unieke
voorstelling. Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan
26 jaar? Dan kost een ticket 13 euro. Bestel via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
© Markus Jans

Huiver mee

tijdens de Herfstvakantie
Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters en
ander gespuis doorkruisen het straatbeeld. Geen prettige tijd
voor gevoelige zieltjes, maar voor de durvers staat dit op het
griezelmenu:

Donderdag 31 oktober
• 14-17 uur: Sint-Idesbald, Grardplein: Uithollen

en

versieren van pompoenen (pompoenen verkrijgbaar aan
5 euro). Ook mogelijk om je te laten schminken, maar pas op
voor de griezels.
• 19.15 uur: Sint-Idesbald, van Kerkepannezaal naar Zeedijk:

Vind jij de weg in het doolhof?

Halloweenstoet. Sidder en beef.
• 20 uur: Sint-Idesbald, strand: Heksenverbranding +
Vuurwerk
Tot zondag 4 november
• 13-18 uur: Sint-Idesbald, strand: Nightmare

beach

–

on Baaldjes

labyrint. Beleef Halloween op het strand en zoek

je weg in het griezelige doolhof van 1.000 m². Prijs: 3 euro.
• 19-22.30 uur: avondsessie (31 oktober – 1 en 2 november,
5 euro, incl.drankje)

Sidder en beef tijdens de Halloweenstoet

Laat je huisdier of paard zegenen
Kom met je viervoeter (paard, hond of kat) naar de Sint-Idesbalduskerk in de Strandlaan. En laat het dier
zegenen door de heer pastoor tijdens de Sint-Hubertusviering. De VVV Koksijde-Oostduinkerke overhandigt
aan de deelnemers een herinneringsmedaille. De baasjes krijgen een gratis drankje.
Het feest van de jacht vindt plaats op zaterdag 2 november om 11 uur.
Plaats van afspraak: Strandlaan, Sint-Idesbald aan de kerk.

Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
Naar aanleiding van het peterschap tussen de gemeente Koksijde en de Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen organiseert de gemeente op 7 november een concert in de O.L.V.-ter-Duinenkerk. De opbrengst
van het concert gaat naar een goed doel. Dit keer koos de gemeente voor projecten van het Sociaal Huis.
Een ticket koop je bij de dienst Toerisme (Zeelaan 303). Prijs: 10 euro. Het concert start om 20 uur.

Ontdek verrassende hobby’s of
unieke Michelinproducten
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Laat je inspireren door de creatieve standen op de Hobbybeurs.
Snuister tussen zelfgemaakte juwelen, schilderijen, hoeden of
lekkernijen. Ideaal om nu al je kerstgeschenken te kopen. Of kom op
zondag naar de ruilbeurs met Michelinproducten (op de mezzanine).
Naast het Michelinmannetje zijn er ook wegenkaarten, oude affiches
en nog veel andere hebbedingen. Zeker het bekijken waard.
Praktisch
De Hobbybeurs is open van 10 tot 18 uur en de Michelinbeurs op
zondag van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Plaats van afspraak:
cultuurcentrum CasinoKoksijde.
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Sint-Maarten komt
op bezoek

In november komt Sint-Maarten langs in Koksijde
en zoals altijd brengt hij een zak met lekkernijen
mee. Sint-Maarten verwacht je om 18 uur in
’t Oud Schooltje. Daarna vertrekt de stoet – langs een ander
parcours – voor een mooie tocht vol feestelijke lichtjes in KoksijdeDorp. De stoet eindigt in ’t Oud Schooltje waar de kinderen iets
lekkers krijgen.
Praktisch
Aankomst en ontvangst van Sint-Maarten aan ’t Oud Schooltje
om 18 uur. Kinderen met een originele uitgeholde biet als lantaarn,
krijgen extra lekkernijen. Dus doe je best. Voor wie nog geen biet
heeft, zullen er een aantal liggen in ’t Oud Schooltje.

Herdenking wapenstilstand
Op maandag 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een dag om stil te staan
bij het leed dat een oorlog veroorzaakt. In Koksijde besteden we extra aandacht aan deze gebeurtenis.
•

•

10 uur: Sint-Pieterskerk, plechtige kerkdienst voor de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen, gevolgd
door een 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.

Grote opkomst voor
De Ronde van Koksijde
“Koksijde pakt uit met een ambitieus meerjarenplan. Enkele van de paradepaardjes zijn de bouw van een
nieuwe bibliotheek, de aanleg van een ondergrondse rotatieparking en een nieuwe Zeedijk in Oostduinkerke.”
Het Nieuwsblad
De krachtlijnen uit dat meerjarenplan werden voorgesteld tijdens de Ronde van Koksijde.
Er komt een nieuwe bibliotheek op het plein achter de bioscoop. De bibliotheek zal over moderne technologie
beschikken waardoor ze ook toegankelijk is na de openingsuren en er komt een zaal waar studenten kunnen
studeren.
De gemeente wil een nieuw toerismekantoor inrichten in de Zeelaan. Toppers blijven de masterplannen voor
de reconversie van de militaire basis en de herinrichting van Oostduinkerke-Dorp. Het Infoblad Tij-dingen gaat
digitaal en krijgt een nieuw jasje.
De grote verkeersassen Van Buggenhoutlaan en Leopold II-Laan worden gerenoveerd. Het plein voor de SintNiklaaskerk en de omgeving van de watertoren krijgen allebei een groen kleedje. Ook het plein voor de O.L.V.ter-Duinenkerk krijgt een nieuwe look. In de Nieuwpoortsesteenweg komen er volgend jaar veilige fietspaden.
Tegen volgende zomer moet de brouwerij van Ten Bogaerde klaar zijn. Ook op sportvlak zijn er grootse
plannen. Koksijde wil opnieuw een WK, een EK of een BK cyclocross organiseren. Na de aanleg van het
hockeyveld in Oostduinkerke komt er nog een BMX-piste. In Oostduinkerke-Bad plant de gemeente een grote
ondergrondse rotatieparking, die de parkeerproblemen moet oplossen.
De plannen moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Heb je zelf nog ideeën voor jouw Koksijde?
Surf naar iedereenmee.koksijde.be en
doe een voorstel. We willen ook jou zoveel
mogelijk betrekken.
Log in door je aan te melden met je
voornaam, naam en e-mailadres. Je kunt ook
je Google- of Facebook-account gebruiken.
Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar
voor anderen.

De dag na de laatste editie van De Ronde van Koksijde,
op 3 oktober, verzamelden we ideeën rond een Leefbaar
Koksijde-Dorp. 120 Koksijdenaars kwamen langs om hun
voorstellen te geven. Wil je op de hoogte blijven?
Hou dan zeker onze communicatiekanalen in de gaten.

Familiemaal voor Cross to Romania
op 24 november
Deze organisatie telt voornamelijk leden uit onze eigen gemeente en De Panne. Al ruim 25 jaar reist
men met een konvooi hulpgoederen naar Roemenië. Sinds enkele jaren worden de goederen geleverd
bij Roma-gemeenschappen waar de armoede nog heel schrijnend is. Op het familiemaal wordt
gebraiseerde ham met een groentebuffet opgediend.
Toegang: 18 euro
(kinderen jonger dan 10 jaar: 10 euro).
Inschrijvingen:
Edgard Samyn (058 23 55 20)
Maurice Legein (0487 31 97 15,
maurice.legein@outlook.com)
Marina Stevelinck (0475 38 45 26,
marina.stevelinck@outlook.com)
Dirk Verhaeghe (0486 79 65 47,
dirkveraverhaeghe@telenet.be)
Vera Gherardts (0487 63 62 32)

Herfstconcert Rotary: Sioen plays Graceland
Rotary Koksijde-De Panne-Veurne en
Nieuwpoort-Westhoek organiseren elk jaar een
Herfstconcert. Dit jaar ontvangt de organisatie
de Gentse singer-songwriter Sioen. Hij brengt
muziek met Zuid-Afrikaanse zang en percussie.
Het optreden vindt plaats op zaterdag 9
november in het Plopsa Theater in De Panne.
De opbrengst van dit concert gaat
traditiegetrouw naar sociale projecten in de
regio.
Prijs in voorverkoop: 35 euro. Het concert begint
om 20 uur.
Tickets en info: www.herfstconcert.com.

Marieke Nolf is ambtenaar Lokale Economie
De gemeente heeft sinds kort een ambtenaar Lokale Economie in dienst. Marieke Nolf neemt deze taak
op zich en wenst hét aanspreekpunt te zijn van alle Koksijdse ondernemers. Ze is bijzonder gemotiveerd om
al onze ondernemers – starters en gevestigde waarden, tijdelijke en blijvende concepten, handelaars en
horeca-uitbaters – te ondersteunen.
Marieke coördineert het economisch beleid
en de look and feel in onze verschillende
handelskernen.
Ze is ook een bereikbaar en zichtbaar
aanspreekpunt voor ondernemers inzake
informatie, doorverwijzing en opvolging van
dossiers.
Met aandacht voor een vlotte communicatie,
betrokkenheid en voeling met de ondernemer.
Je vindt haar kantoor op de eerste verdieping
van het gemeentehuis.
Info: marieke.nolf@koksijde.be – 058 53 30 36
Marieke Nolf, burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Economie Dorine Geersens

Agenda JUNI
Sociaal Huis

blz

9-10
blz

Musea

12-13
blz

Bibliotheek

18-19

Duinenhuis

blz

24

* 11 uur: Sint-Idesbald, kerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden,
zie blz. 36
* 10-17 uur: NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Zilt feest, €15, 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be, zie blz. 12
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Paddenstoelenwandeling, 058 533 833,
bezoekerscentrum@iwva.be, www.iwva.be/bezoekers
* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)
* 14.30-16 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’,
058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be

blz

Sport

25-26

Halloween

blz

36

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

Opname in agenda editie december
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
maandag 4 november. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer en
contactgegevens. Alleen activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking.
Vrijdag 1 november
* 13-18 uur: Sint-Idesbald, strand
Nightmare on Baaldjes Beach
* 14.30-16.30 uur: NAVIGO-museum
Familie@NAVIGO: kinderworkshop, €2 en rondleiding voor
volwassenen, 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be,
www.navigomuseum.be
* 17 uur: Koksijde-Dorp, Brits militaire begraafplaats
Reveil, troost en ontroering door woord en muziek,
zie blz. 15

Zaterdag 2 november
* vanaf 9 uur: Oostduinkerke t.h.v. Strandbad
1ste editie Naturarun, Naturawalk, Halloween Trail, Halloween Walk
& Kids Halloween Trail. info@sportevents.be, www.sportevents.be
* 10.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Hobbybeurs
zie blz. 37
* 11 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Allerzielenmis – herdenking overledenen
1 nov. 2018 - 31 okt. 2019

Zondag 3 november
* 10.30: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Hobby- & Michelinbeurs, zie blz. 36
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10)
Rondleiding (NL+FR)

Maandag 4 november
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie: ‘de wonderjaren van de Vlaamse Televisie’ door Manu
Adriaens. Org. Neos Koksijde, info: Judith Ranson, 058 51 40 60

Dinsdag 5 november
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 6 november
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Bibliotheek (Willem Elsschotzaal)
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Bad, €3,
inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 7 november
* 14.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Voordracht ‘cholesterol’, € 5,
rek.nr.: BE46 0011 0779 2136,
org. Viva- S.V.V. Koksijde, 0476 43 33 64
* 20-21.30 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert van de Koninklijke Muziekkapel van de gidsen
Tickets (€10) via Toerisme Koksijde
zie blz. 36
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Causerie ‘De Bourgondische vorsten’, org. Davidsfonds Koksijde,
info: Erik Devos 058 51 40 81, www.doornpanne.davidsfonds.net

Vrijdag 8 november
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater: Chris Lomme & Michael De Cock
* 19.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 9a)
Café Foyer met optreden Houseman & Lee
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 60 41 36

* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Filmmontage van culturele reis naar Dordogne juni 2020
Vlaamse actieve senioren, info Janine Jacquemyn, gratis,
iedereen welkom, 058 51 62 23

Zaterdag 9 november
* 13.30-15.30 uur
North Sea Trophy, zie blz. 26

Zondag 10 november
* 10-12 uur
North Sea Trophy, zie blz. 26
* 18 uur: Koksijde-Dorp
Sint-Maartensstoet, zie blz. 37

Maandag 11 november
* 10 uur: Koksijde, Sint-Pieterskerk
Elfnovemberdienst voor de overledenen van beide oorlogen,
zie blz. 38
* 10-12 uur
North Sea Trophy, zie blz. 26

Dinsdag 12 november
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 13 november
* 14 uur: Sint-Idesbald, Tennislaan t.h.v. Siska
Wandelen met de genieters en met de stappers,
€7,50, org. 058 62 40 60, www.vlas.koksijde.be.

Donderdag 14 november
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30
* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48.
Lezing Dr. Seys “denken over mens en natuur, de duurzame
toekomst van het grootste natuurgebied, de Noordzee”, €5, org.
Vermeylenfonds en UPV Westkust, info: marc-mortier@telenet.be,
0475 97 21 98
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Bent Van Looy – Solo Trilogy, zie blz. 35

Vrijdag 15 november
* 17.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Family Bingo Night, org. Oudervereniging Leefschool De Letterzee,
inschrijven via www.letterzee.be.
* 20 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie: ‘Wat moet een Vlaming verwachten van de
regeringsvormen’. Org. VVVB Bachten de Kupe met Jean-Pierre
Rondas, €8/€10, vvbbachtendekupe@icloud.com, 0477 35 36 12

Zaterdag 16 november
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Bomenwandeling rond het infiltratiepand, 058 533 833,
bezoekerscentrum@iwva.be, www.iwva.be/bezoekers
* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 9a)
Theater “Ollivetti 82” met Bob De Moor Theater.
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136

Zondag 17 november
* 10.30 uur: Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Sint-Hubertusviering i.s.m. Jachthoornblazers uit Lembeek.
Club Westhoekruiters. Optocht Guldenzandstaart/Leopold II laan/
Zeedijk.
westhoekruiters@gmail.com, 0475 35 36 12
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10)
Rondleiding (NL+FR)

Dinsdag 19 november
* 14-18 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Senioren Swingen, zie blz. 10
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 20 november
* 14-18 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Senioren Swingen, zie blz. 10

Donderdag 21 november
* 19.30-21.30 uur: Koksijde-Bad, Bibliotheek
Lezing Prof. Dessein ‘De landbouw uitgedaagd: perspectieven uit
Vlaanderen en Afrika’.
Org.: adviesraad Kokos en Wulloks ism. VormingPlus, gratis toegang,
inschrijven: oostende@vormingplus.be of 059 50.39.52

Vrijdag 22 november
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Noordzeequiz, org. 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be
* 18.30 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Kaas- en wijnavond – org. 55+actief Koksijde,
libert.vanriet@skynet.be 0477 230275, deelname mits overschrijving
€ 30 - € 40 niet-leden, BE37 1490 5483 9428
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Klassiek concert ‘Ataneres Ensemble – MMM’,
www.casinoKoksijde.be

Zondag 24 november
* 10-16 uur: Koksijde-Dorp, domein Liefoord
Vlaamse Duinencross (WB), zie blz. 25
* 08.30-10.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontbijtbuffet met bezoek van Sinterklaas, Org. Gezinsbond Koksijde,
inschrijven voor 16/11 via rabaey.desmet@gmail.com
(kinderen tot 12j. gratis, €5, niet-leden €8)
* 11 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48.
Aperitiefconcert met harpiste Annelies Smet. Inkom gratis.
Org. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke. Info: 0477 29 38 37 –
depicker.maurits@skynet.be

Maandag 25 november
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie: Bubbels- en wijndegustatie door F. Lathioor
Neos Koksijde - meer info Ronny Calcoen 058 51 29 66

Dinsdag 26 november
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 27 november

Maandag 2 december

* 14-16 uur: Rozenkrans, Albert I laan 54
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Oostduinkerke, €3,
inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

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

Dinsdag 3 december
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 28 november
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

EXPO’S IN KOKSIJDE

* 19 uur: Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Voordracht ‘Leven in twee huizen’, inschrijven tegen 20 november,
€ 5, rek.nr.: BE46 0011 0779 2136,
org. Viva -S.V.V. Koksijde, 0476 48 56 83

Tijdens november vinden heel wat tentoonstellingen plaats in
Koksijde.
Een overzicht vind je op www.koksijde.be/tentoonstellingen

* 19.30 uur: Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Rust in je hoofd: workshop over leven met minder, €5 leden
(€8 niet-leden), inschrijven: hilde.degraeve1@telenet.be,
058 51 38 87, org.: Vrouwenstemmen

Vrijdag 29 november
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Dansvoorstelling ‘Alice Ripoll (Brazilië) – CRIA’,
www. casinokoksijde.be

Zaterdag 30 november
* 8.30–16 uur: Oostduinkerke, SYCOD
SYCOD Cup, www.sycod.be
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Feesttafel voor vogels,
058 533 833, bezoekerscentrum@iwva.be,
www.iwva.be/bezoekers
* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be

CasinoKoksijde:
koop je tickets ter plaatse of online

Zondag 1 december
* 8.30–16 uur: Oostduinkerke, SYCOD
SYCOD Cup, www.sycod.be

Openingsuren onthaal cultuurcentrum
CasinoKoksijde: maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot
17 uur. Dinsdag gesloten.
Op zaterdag open van 9 tot 12 uur.
Uiteraard is de balie ook altijd open vanaf één uur
voor aanvang van een voorstelling.

* 8.30-10 uur: zaal Kerkepanne, Ontbijt + wandeling t.v.v. Vrienden
der Blinden (ontbijt: €12/€8; wandeling: €5); meer info op de
facebookpagina ‘Ontbijtwandeling Koksijde 2019’
of vanessa@kantoorbeernaert.be
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10)
Rondleiding (NL+FR)

Koop je tickets ook online via
www.casinokoksijde.be.

* 17 uur: Koksijde-Dorp, St.- Pieterskerk
Jubileumconcert Davidsfonds Doornpanne 5 jaar

LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen 1138

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

www.depit.be

www.navigomuseum.be

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

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

WORLD CUP
KOKSIJDE | BELGIUM

VLAAMSE
DUINENCROSS
KOKSIJDE

2019
ZON. 24 NOVEMBER

UURROOSTER
10u00 Wer
W eldbeker UCI Juniores
11u20 Wer
W eldbeker UCI Beloften
13u30 Wer
W eldbeker UCI Dames

15u00 WERELDBEKER UCI
ELITE HEREN
VLAAMSE DUINENCROSS
TOEGANG
Toegang: 15 euro
Voorverk p: 13 euro
Voorverkoo
Kinderen tot 12 jaar: gratis Inwoners
en K-pas houders: 5 euro

INLICHTINGEN & VVK

www.veloclubkoksij
clubkok
clubkoksijde.be (E-ticket)
VOORVERK PPUNTEN (KAARTEN)
VOORVERKOO
Toerismekantoren Koksijde
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