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Getijden oktober
dag hoogwater laagwater

za 1 01.56 en 14.09 08.40 en 21.00
zo 2 02.30 en 14.43 09.13 en 21.33
ma 3 03.04 en 15.17 09.44 en 22.06
di 4 03.38 en 15.49 10.15 en 22.36
wo 5 04.08 en 16.18 10.44 en 23.05
do 6 04.34 en 16.47 11.12 en 23.33
vr 7 05.03 en 17.20 11.43
za 8 05.38 en 18.02 00.05 en 12.19
zo 9 06.25 en 19.02 00.49 en 13.17
ma 10 07.46 en 20.41 02.11 en 14.57
di 11 09.24 en 22.00 03.29 en 16.08
wo 12 10.34 en 23.04 04.35 en 17.14
do 13 11.29 en 23.55 05.40 en 18.18
vr 14 12.15 06.41 en 19.11
za 15 00.39 en 12.57 07.31 en 19.57
zo 16 01.21 en 13.39 08.16 en 20.41
ma 17 02.03 en 14.21 09.00 en 21.24
di 18 02.46 en 15.05 09.43 en 22.08
wo 19 03.30 en 15.50 10.27 en 22.53
do 20 04.16 en 16.38 11.12 en 23.38
vr 21 05.06 en 17.31 11.59
za 22 06.06 en 18.37 00.27 en 12.52
zo 23 07.17 en 19.51 01.23 en 13.54
ma 24 08.29 en 21.08 02.27 en 15.05
di 25 09.47 en 22.33 03.42 en 16.30
wo 26 11.03 en 23.39 05.21 en 17.50
do 27 11.57 06.24 en 18.43
vr 28 00.25 en 12.39 07.08 en 19.26
za 29 00.59 en 13.15 07.46 en 20.03
zo 30 01.37 en 12.49 07.19 en 19.37
ma 31 01.11 en 13.22 07.50 en 20.08

Referentieplaats is Nieuwpoort.  
Vanaf 30 okt. opgegeven in winteruur.

Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 5 euro (ab. tot eind 
2016) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2016”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Dirk Van Tichelt ereburger
Op de voorbije Olympische Spelen 
in het Braziliaanse Rio de Janeiro 
behaalde judoka Dirk Van Tichelt 
een bronzen medaille. Dirk is al 
tien jaar lid van Judoclub Koksijde. 
Omdat hij van Koksijde houdt en 
een voorbeeld is voor de jeugd 
verleende ons bestuur hem de titel 
van ereburger.

Het gelaat van de man in 
de kist…
Een nieuwe episode van de 
thriller rond de Zalige Idesbald 
Van der Gracht, derde abt van de 
Duinenabdij, heeft zich voltrokken. 
Dat Ides niet in het reliekschrijn lag 
in Brugge, wisten we al. Wie dan wel 
in de kist ligt, weten we nog niet. 
Maar die persoon heeft thans wel 
een gelaat gekregen, dankzij de 
wetenschap. Is hij Petrus of Joost of 
Christiaan of Jan..?

Word vrijwilliger
Het Sociaal Huis organiseert op 
dinsdag 4 oktober een opendeur 
voor nieuwe kandidaat-vrijwilligers. 
Dat zijn mensen die eenzame 
senioren een bezoekje brengen, 
met hen een wandelingetje maken, 
kortom helpen en warmte geven. 
Wil je voor hen een lichtpuntje zijn 
en deel worden van een hechte 
groep vrijwilligers?

Nieuwe gemeenteschool 
Abdijstraat
Het nieuwe schooljaar beginnen 
in klassen die van onder tot boven 
vernieuwd en opgefrist werden. 
Er valt toch geen betere reden te 
bedenken om super-enthousiast het 
nieuwe schooljaar aan te vatten? 
Dat genoegen viel de leerlingen van 
de gemeenteschool van Koksijde te 
beurt.
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Herstructurering federale belastingdiensten

Veurne: personenbelasting van alle niet-zelfstandigen uit de 
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, 
Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne.
Fod. Fin. - AAFISC beheer particulieren, Peter Benoitlaan 4 in 8630 
Veurne, p.brugge.team9@minfin.fed.be, 0257 441 20, open op 
werkdagen van 9 u. tot 12 u.
Nieuwpoort: directe en indirecte belasting van alle 
zelfstandigen (éénmanszaken, vennootschappen en btw-
plichtigen) uit de gemeenten : Alveringem, De Panne, Diksmuide, 
Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne.
Fod. Fin. - AAFISC beheer KMO, Juul Filliaertweg 41 in 8620 
Nieuwpoort, kmo.brugge.team4@minfin.fed.be, 0257 441 40, open 
werkdagen van 9 u. tot 12 u.

Sedert 1 juli zijn de diverse belastingdiensten van onze regio in twee aparte entiteiten gevestigd: in Veurne 
(particulieren) en in Nieuwpoort (KMO).

Snippers uit de raad van 22 augustus
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De 
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

Straatnaam – Algemeen akkoord was er voor wijziging van de naam 
“Koninklijke Plaats” (aan Ster der Zee) naar “Generaal Hély d’Oisselstraat”. 
Het schepencollege nam kennis van acht bezwaarschriften. Er werd 
beslist de wijziging door te voeren voor het straatgedeelte dat paalt aan 
de Koninginnelaan (de woningen nummers 1 & 7), en “Koninklijke Plaats” 
te behouden voor het weggedeelte dat paalt aan de 
Grasplantenstraat (waar meergezinswoning nummer 12 
gelegen is).
(Alexis) Roger Hély d’Oissel (1859-1937) was een Frans 
legerofficier die o.a. het bevel voerde over het 1ste en het 
4e regiment Zoeaven. Hij installeerde zijn hoofdkwartier 
in villa Zonnig Hoekje, nu Ravensteen, in 1912 ontworpen 
door architect Camille Van Elslande. Hély d’Oissel was een 
uitstekend strateeg. Hij hield een oorlogsdagboek bij van een 
honderdtal bladzijden met aantekeningen , teksten, foto’s en 
tekeningen. Hij maakte ook een Gulden Boek met persoonlijke 
vermeldingen over elke militair die in zijn ogen verdienstelijk 
sneuvelde. Na de oorlog kreeg hij heel wat eretekens en werd 
hij tot generaal benoemd.

Fietscharter – Heel de raad ging akkoord met het ondertekenen van het charter Sterk Fietsbeleid 
van Fietsberaad Vlaanderen. Het charter gaat ervan uit dat fietsen de verkeersveiligheid bevordert. 
Concrete gemeentelijke acties in dat verband zijn het jaarlijks fietsersexamen in elke school van de 
gemeente en de Dag van de Mobiliteit op 17 september. Fietsen is ook duurzaam en energiezuinig. 
Daarom biedt de gemeente in het kader van het actieplan Energiek 2020 (elektrische) fietsen aan 
voor dienstverplaatsingen. Het charter wil ook dat er in comfortabele fietspaden geïnvesteerd wordt. 
Concrete actie: tegen juni 2017 zullen er vrijliggende fietspaden liggen langs de Albert I-laan (N34) tussen 
Oostduinkerke-Bad en Nieuwpoort.

Visserijmuseum – De raad keurde eenparig het lastenboek goed voor renovatiewerken aan het Estaminet 
in de Peerdevisscher, deel van het NAVIGO Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. De werken 
omvatten een nieuw dak op de berging achteraan, volledig nieuw buitenschrijnwerk en nieuwe luiken, 
herschilderen (buitenkant en binnenkant restaurant), vernieuwen van de elektriciteit. Raming: 157.991 
euro, zonder erelonen.

Liften – Diverse liften in gemeentegebouwen dienen in functie van de veiligheid gemoderniseerd te 
worden. Raming: 96.800. Unaniem goedgekeurd.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!



De burgemeester aan het woord
Het jaar 2016 is al aan zijn tiende maand begonnen, oktober, al was dat volgens de oud-Romeinse kalender 
de achtste maand, vandaar de letters “okto-“= acht. De velden geschoren, de winter geboren zegt het 
spreekwoord, maar het leven gaat door. Zaad voor winterkoren wordt in oktober aan de aarde toevertrouwd. 
Daarom noemt men oktober ook de “zaaimaand”. Koksijde gaat evenmin in winterslaap, want er staat veel 
op stapel in het najaar.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Graag steun ik 
de oproep van het Sociaal Huis naar nieuwe kandidaat-
vrijwilligers. Als je voelt dat dit je roeping is, ga erop in.”

T-d: “Ons gemeentepersoneel telt iemand met een 
bijzondere functie?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt! We 
hebben als enige gemeente een heuse molenaar 
in dienst: Patrick Geryl, al 25 jaar. Hij draagt zorgt 
voor de Zuid-Abdijmolen op de hoek van de Van 
Buggenhoutlaan en Leopold III-laan. Sinds een 
tweetal maand is de molen helemaal vernieuwd. 
Inwoners kunnen vanaf nu na afspraak de molen 
bezoeken. Je hebt er een adembenemend 
uitzicht. De molenaar zal je wegwijs maken over de 
geschiedenis en werking van de molen.” 
(Nvdr: abdijmuseum@koksijde.be, zie bl. 35).

T-d: “In dit nummer ook veel aandacht voor het 
Sociaal Huis?”
Burgemeester: “Ik wil heel speciaal de vrijwilligers 
van het Sociaal Huis bedanken. Ze vervullen zo’n 
belangrijke taak in onze gemeente. Ze zetten zich 
in tegen vereenzaming, doen boodschappen voor 
mensen die dat zelf niet meer kunnen enz. Kortom, ze 
brengen wat licht in de harten van hen die het minder 
gemakkelijk hebben. Graag steun ik de oproep van 
het Sociaal Huis naar nieuwe kandidaat-vrijwilligers.  
Als je voelt dat dit je roeping is, ga erop in..!”

T-d: “Koksijde heeft een nieuwe ereburger?”
Burgemeester: “Ja, Dirk Van Tichelt die op de 
Olympische Spelen van Rio brons behaalde in de 
gewichtsklasse tot 73 kg. Dirk is al meer dan 10 jaar 
aangesloten bij de judoclub van Koksijde. Nu bracht 
hij onze gemeente in het wereldnieuws. Hij is een 
voorbeeld voor onze jeugd, ik heb hem zelf aan het 
werk gezien tijdens een training in onze zaal voor 
vloersporten. De blikken van die jonge gasten spraken 
boekdelen. Hij motiveert ze, dat moeten we koesteren. 
We hebben hem een mooie ontvangst bezorgd en 
hadden ook aandacht voor Eddy Pauwels, al 25 jaar 
voorzitter van judoclub Koksijde. (Nvdr, zie bl. 7)

T-d: “Er rezen de laatste weken wat vragen over het 
containerpark.”
Burgemeester: “Er is er wat ongerustheid ontstaan 
omdat er werken aan de gang zijn, o.m. enkele 
verplichte aanpassingen om er weegbruggen te 
installeren. Dat gebeurt onder toezicht van schepen 
Albert Serpieters. Dit jaar is het containerpark sowieso 
gratis. Vanaf 2017 zullen bepaalde fracties, heel 
beperkte, betalend worden. In het nummer van 
november wijden we er een uitgebreid artikel aan. 
Maar zoals steeds zorgen we ervoor dat in onze 
gemeente alles betaalbaar blijft.”

T-d: “Ook heel wat uitjes op het menu in oktober?”
Burgemeester: “We vliegen er het eerste weekend 
van oktober meteen in met Camping Cultuur. 

Breng zeker ook een bezoek aan de Toeristen- en 
Streekproductenbeurs in c.c.CasinoKoksijde op 
22 of 23 oktober. Je kan er genieten van talloze 
specialiteiten. Uiteraard eindigen we oktober weer 
met een uitgebreid Halloweenprogramma. Ook 
de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten met 
randactiviteiten in het Abdijmuseum Ten Duinen 
verdient uw bezoek. Bovendien begint ook weer een 
expo in het Kunstencentrum Ten Bogaerde.”  
(Nvdr, zie bl. 10-13, 37, 40)

T-d: “Tot slot…?”
Burgemeester: “…wens ik de inwoners nog eens te 
herinneren aan de enqûete Koksijde luistert. Deze 
rondvraag stond vorige maand in Tij-dingen. We 
kregen er al heel wat respons op. Inwoners hebben 
nog tot 31 oktober de tijd om hun mening over en 
hun suggesties voor onze gemeente te bezorgen. 
Zeker doen. Dit kan makkelijk via www.koksijde.be/
koksijdeluistert. Het is de bedoeling om in januari 
2017 alle resultaten te publiceren, we zijn heel erg 
benieuwd!”



In Trefpunt op Focus: Bijzondere expo’s in onze musea
De Trefpunt-reportage op Focus WTV zet de gemeentelijke expo’s in de kijker. 
Bijzonder, want in beide expo’s kan je hoofden zien. In het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum gaat het om de portretten van Stefaan Vanfleteren Engelen 
van de Zee. In het Abdijmuseum staan andere hoofden in de kijker. Zoals dat 
van abt Idesbald… of was het toch iemand anders? Trefpunt op woensdag 
19 oktober na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook  
(her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Op donderdag 25 augustus overleed in Sint-Michiels Brugge 
mevrouw Maria Nollet. Ze bereikte de gezegende leeftijd van liefst 
104 jaar, en was derhalve de oudste inwoner van onze gemeente. 
Maria was nauw verbonden met Wulpen, maar nog veel meer met 
Oostduinkerke want na een verblijf in Frankrijk (omgeving Angers) 
tijdens ’14-’18 betrok vader Jules Nollet met vrouw en kroost in 1920 
de welbekende hofstede Hof ter Hille.

Maria Nollet werd op 10 februari 1912 in Wulpen geboren, in het gezin 
van Jules Nollet en Augusta Depotter. Haar grootvader van vaderskant, 
Franciscus Nollet, was dertig jaar burgemeester van Wulpen geweest, 
van 1880 tot 1910. Zelf groeide ze met haar zus Leonie en broer Roger 
op in het prominent landbouwersgezin van vader Jules en moeder 
Augusta.
In 1937, op 25-jarige leeftijd, trad Maria in het huwelijk met de toen 
38-jarige Jerome Florizoone junior, zoon van Jerome Florizoone senior 
die schepen van Oostduinkerke was. Haar schoonvader was in de 
Oostduinkerkse Dorpsstraat handelaar in meststoffen, meel en allerlei 
nuttige producten voor de landbouw.
Maria en Jerome jr. werden ouders van vier kinderen: Eliane, 
Chantal, Suzanne en Raymond. De stam breidde verder uit met zes 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.
Toen Jerome stierf in 1971, was ze zelf nog maar 59. Maar ze bleef voort 
het menage draaiend houden, en helpen met de kinderen en de kleinkinderen die van ’s morgens tot  
’s avonds laat haar dagen vulden met zinvolle en liefdevolle uren.
Hoe nauw ook ze met Wulpen en Oostduinkerke verbonden was, toch verruimde ze haar horizon met 
verschillende reizen, samen met haar dochters. Niet alleen naar het klassieke Lourdes, Oostenrijk, Duitsland 
en Spanje, maar ook naar San Francisco en Los Angeles in Californië, USA. Toen was ze al 84 jaar. Honderduit 
kon ze daarover vertellen!
De jaren gingen voorbij, maar Maria bleef altijd in een zo goed mogelijke conditie, zodat ze in haar huis 
aan de Dorpsstraat kon blijven wonen. Van zodra het nodig begon te worden kreeg ze dagelijks hulp voor 
verzorging. Familie, buren en vrienden stonden altijd klaar om een handje toe te steken voor boodschappen 
en klusjes, voor een aangename babbel. En bovenal: Maria bleef altijd fris en helder van geest met alerte 
replieken en schrandere opmerkingen! Zo werd ze honderd jaar op 10 februari 2012…
Uiteindelijk heeft Maria op 25 augustus het tijdelijke met het eeuwige geruild. De uitvaart vond plaats op 
woensdag 31 augustus met een dienst in de Sint-Niklaaskerk.

Oudste inwoner Maria Nollet
op 104-jarige leeftijd overleden

Wijlen Maria Nollet, 104 jaar, oudste 
inwoner van onze gemeente.

Selectieprocedure
Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedure:

aanwerving voltijds contractueel sportpromotor B1-B3

Informatie over deze selectieprocedure vanaf 3 oktober op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.



Bronzen medaille op de Olympische Spelen Rio 2016

Gemeentebestuur verleent judoka
Dirk Van Tichelt titel van ereburger
Tijdens een huldiging in het gemeentehuis heeft ons 
gemeentebestuur judoka Dirk Van Tichelt op zaterdag 10 september 
de titel van ereburger van de gemeente Koksijde verleend. 
Dirk Van Tichelt behaalde op de voorbije Olympische Spelen 
in het Braziliaanse Rio de Janeiro, de bronzen medaille in de 
gewichtsklasse tot 73 kg. Omdat hij al een tiental jaar lid is van 
Judoclub Koksijde kent ons bestuur hem de titel van ereburger toe.

Dirk van Tichelt (°Turnhout, 1984) zette zijn eerste judostappen in 
Judoclub HIRANO in Brecht. Hij groeide al snel uit tot een karaktervolle, 
ambitieuze judoka en sloot zich aan bij Judoclub Koksijde waar hij 
zijn sportief talent ontbolsterde tot dat van judoka met internationale 
erkenning. Als student was hij inmiddels even succesvol geweest. Na 
de topsportschool in Merksem behaalde hij het diploma van master 
Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit Brussel.

Indrukwekkend palmares
Burgemeester Marc Vanden Bussche, die de laudatio uitsprak, was erg 
onder de indruk van Dirks impressionant palmares: 12-voudig Belgisch 
Kampioen (waarvan 8 keer bij de senioren), Europees Kampioen in 
2008,: eerste op de wereldranglijst in juli 2009, bronzen medaille op het 
WK in 2009 en 2013, bronzen medaille op de Europese Spelen in Bakoe in 2015. Aan de Olympische Spelen 
nam hij drie maal opeenvolgend deel: een 5de plaats in Peking, een 9de plaats in Londen en recent in Rio 
een bronzen medaille na winst voor de derde plaats tegen de Hongaar Miklos Ungvari.

Ervaren leidsmannen
De burgemeester had ook woorden van lof voor onze eigenste judoclub met voorzitter Eddy Pauwels en 
sportief verantwoordelijke Roeland Decroo die samen met de andere bestuursleden en trainers al jaren de 
ervaren leidsmannen zijn voor de vele judoka’s van gemeente en wijde omgeving. “Dankzij Judoclub Koksijde 
organiseert de Vlaamse Judobond geregeld stages bij ons wat ik als burgemeester enkel kan aanmoedigen. 
Daarom Eddy en medewerkers mijn oprechte waardering voor uw inzet, idealisme en werking. Bedankt!”, aldus 
de burgemeester.

Oorkonde
Ook schepen van Sport Dirk Dawyndt, voorzitter Eddy Pauwels en voormalig nationale judocoach Jean-Marie 
Dedecker hielden een gewaardeerde toespraak. Waarna de burgemeester, tot grote verrassing van Dirk Van 
Tichelt zelf en de grote Koksijdse judo-familie, overging tot de plechtige overhandiging van de oorkonde die 
tot in lengte van dagen getuigenis geeft van het hem verleende ereburgerschap van de gemeente Koksijde, 
omdat hij:
• blijk gaf van een sterk karakter, veel talent en doorzettingsvermogen,
• een voorbeeld is voor de jeugd in het land,
• de naam van onze gemeente wereldwijd op de kaart heeft gezet.
De Orde van de Paardenvisser diende in de gezellige navolgende receptie een heerlijke paëlla op.  
En om te eindigen in judotaal: ippon, kachi, sore-made, rei!

Uit handen van burgemeester Marc 
Vanden Bussche ontvangt bronzen 
medaillewinnaar judo Dirk Van Tichelt 
de oorkonde met zijn aanstelling tot 
ereburger van de gemeente Koksijde.

Bronzen medaillewinnaar en kersvers ereburger Dirk Van Tichelt in 
gezelschap van burgemeester en schepenen, raadsleden, bestuur en 
leden van Judoclub Koksijde en bestuursleden van de Orde van de 
Paardenvisser.



Verwendag en digitale markt

Cursussen in de bib

De race naar het Witte Huis

Halloween-activiteiten

De jaarlijkse verwendag van de gemeentelijke openbare bibliotheek 
vindt plaats op zaterdag 8 oktober met als thema “Maak je droom 
waar”. Dat is ook het motto van de daaropvolgende Week van de 
Bibliotheek.
Op de verwendag word je zoals elk jaar feestelijk verwelkomd en 
verwend met een drankje en een Fair Trade-hapje. Bekijk zeker de 
collectie op de Fair Trade-thematafel. Voor wie wat leent ligt ook een 
toffe gadget klaar!

Digitale markt
Diezelfde 8 oktober loopt van 10 tot 12 u. een Digitale Markt in de Willem 
Elsschotzaal. Dé plaats om je licht op te steken over multimedia, internet, smartphones en digitale middelen. 
Standhouders van diverse organisaties tonen er hun digitaal aanbod. Deelnemers zijn alvast:
- de VDAB met enkele digitale toepassingen: apps voor werkzoekenden, de sollicitatietool, enz.
- maak kennis met de 3D-printer
- de Westhoekacademie toont wat je in de klas digitale beeldvorming kan maken
- bij de dienst Burgerzaken kom je alles te weten over het aanbod van het e-loket
- het Sociaal Huis legt uit hoe je je personenbelasting online aangeeft
- de dienst Archief maakt je wegwijs in zijn digitaal erfgoed-aanbod
- de digidokters van de bib beantwoorden vragen over computers, tablets, smartphones, enz.

Workshop Digital Audio Workstation
Van 14 tot 17 u. is er in de bib ook de workshop Digital Audio Workstation (DWA). DWA is een systeem 
voor het opnemen, aanpassen en afspelen van digitale audio. De workshop toont de basisfuncties van 
enkele DAW-programma’s, zodat je aan de slag kan om als componist een nieuwe song te maken met de 
programma’s Pro Tools en Reaper. Vooraf inschrijven in de bib (5 euro).

Workshop folders en uitnodigingen maken –   Voor verschillende doeleinden leer je dit met het 
programma MS Word. Op donderdag 10 november, van 13.30 tot 16 u. Prijs 5 euro.
Cursus iPad - Het dagelijks gebruik van de iPad. Op maandag 14 en dinsdag 15 november, van 9.30 u. tot 
12 u. Prijs 10 euro. Eigen iPad meebrengen.
Internet voor anderstaligen – Bedoeld voor anderstaligen met een basiskennis Nederlands. Inhoud: 
praktische gebruik van het internet, e-mail, info zoeken en opslaan, enkele minder gekende aspecten van 
Google. Op maandag 14, dinsdag 15 en donderdag 17 november, van 13.30 tot 16 u. Prijs 15 euro.

Voor al deze cursussen geldt zelf inschrijven vanaf dinsdag 5 oktober aan de bib-balie. Lid zijn is nodig, 
breng dus je identiteitskaart mee. Betalen via de automaat (geen biljetten hoger dan 20 euro). Meer info 
over de komende bib-cursussen op www.bibliotheek.koksijde.be.

Wie zal vier jaar lang zijn intrek nemen in het Witte Huis? Hillary Clinton of Donald Trump? De 
presidentsverkiezingen in de USA beloven een spannende strijd te worden. Alles wat je moet weten over 
deze verkiezingen vind je in de bibliotheek aan de hand van verschillende boeken. Ook Barack Obama 
komt aan bod, en vorige presidenten zoals John F. Kennedy, George W. Bush en Harry S. Truman. Daarnaast 
wordt de geschiedenis en de politiek van de USA belicht.

De bibliotheek werkt ook mee aan enkele Halloween-activiteiten.
• Donderdag 3 nov. (15.30- 18 u.) - Kinderactiviteit op zoek naar 

dwaallichten, zie bl. 39.
• Donderdag 3 nov. (19-22 u.) - Dwaallichtentocht voor volwassenen, zie bl. 39.
• Vrijdag 4 nov. (10.30 u.) – Ingrid Vincent leest griezelverhaaltjes voor aan 

kinderen van 4 tot 8 jaar, zie bl. 39.



Vragen over historisch
waardevolle panden..?

Koksijde beschikt over een gevarieerd en rijk waardevol 
bouwkundig patrimonium, van vissershuisjes tot pittoreske 
cottages en karaktervolle villa’s. Dit erfgoed maakt integraal 
deel uit van de geschiedenis van onze mooie gemeente. Om 
zorgzaam om te gaan met dit steeds zeldzamer wordende 
erfgoed, heeft ons bestuur de voorbije jaren enkele belangrijke 
initiatieven genomen.

Gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol 
niet-beschermd erfgoed
De opmaak van een gemeentelijke inventaris 
van het waardevol bouwkundig erfgoed en een 
daaraan verbonden restauratiepremie voor de 
hoogst geklasseerde woningen in deze inventaris 
was hiertoe een belangrijke actie. Meer info over 
wat er mogelijk is, welke gebouwen hiervoor in 
aanmerking komen en hoe deze procedure 
verloopt, vind je door op de gemeentelijke website 
te zoeken op “gemeentelijke restauratiepremie” of 
via de dienst Cultuur & Erfgoed.

Quartier Sénégalais en beschermde 
monumenten…
Koksijde is als eerste gemeente in Vlaanderen 
erkend als onroerenderfgoedgemeente, een 
bevestiging van de voortrekkersrol die onze 
gemeente sinds jaren speelt op vlak van onroerend 
erfgoed.    Dit betekent concreet dat de gemeente 
enkele bevoegdheden heeft overgenomen van het 

agentschap Onroerend Erfgoed. Voor de eigenaars 
van beschermde momumenten en van woningen 
gelegen in het beschermd dorpsgezicht Quartier 
Sénégalais is dit van belang: waar deze mensen 
tot voor kort rechtstreeks met een erfgoedconsulent 
van het agentschap Onroerend Erfgoed, filiaal 
Brugge, contact moesten opnemen, gebeurt 
dit thans via de gemeentelijke dienst Cultuur & 
Erfgoed. Wie van plan is werkzaamheden uit te 
voeren, wordt dus aangeraden eerst contact op te 
nemen met de dienst Cultuur & Erfgoed.
Let er op dat zowel de gemeentelijke 
restauratiepremie als de erfgoedpremie voor 
beschermde monumenten en de Quartier 
Sénégalais zo vroeg mogelijk aangevraagd 
moeten worden, telkens vóór de aanvang van de 
werkzaamheden. Deze premies werken immers 
nooit met terugwerkende kracht.

Info: dienst Cultuur & Erfgoed, bij voorkeur via 
onroerenderfgoed@koksijde.be via 058 53 21 05

Beelden en verhalen uit de Westhoek

De tentoonstelling brengt beeldend werk van Mia Reynaert en Kathleen Ramboer in het Vrijzinnig 
Huis, Galloperstraat 48. De klemtoon van de werken ligt op de natuur in de Westhoek en specifiek op 
duurzaamheid en biodiversiteit, met veldwerk van amateurbioloog Marc Haerssens. Met enkele installaties, 
schilderijen, foto- en schetsboeken willen ze aantonen dat natuur en kunst samen gaan. Opening op 4 
november om 19 u. Te bezichtigen op zaterdag 5 en zondag 6 november van 11 tot 18 u.
De paddenstoelenwandeling 
in het Calmeynbos 
(zaterdag 5 november om 
14 u., carpooling vanaf 
het Vrijzinnig Huis), is hier 
een aanvulling op. Marc 
Haerssens is gids.
De driedaagse laat mensen 
ook kennis maken met de 
verhalen van Rudy De Potter 
die het leven zoals het is in 
de Westhoek neerschreef 
in zijn boek Westhoek Story. 
Op zondag 6 november om 
12 u. leest hij er uit voor.

Het Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke organiseert van vrijdag 4 tot zondag 6 november een 
driedaagse onder de noemer Beelden en verhalen uit de Westhoek. Dit cultureel evenement omvat een 
tentoonstelling, een paddenstoelenwandeling en een boekvoorstelling.



Hij was Idesbald niet, maar wie dan wel..?

Petrus Vaillant? Joost de Wevere?
Christiaan de Hondt? Jan Teerlinck?
23 februari 2015… De dag waarop het 
reliekschrijn van de Zalige Idesbald in 
de kerk van O.L.V.-ter-Potterie in Brugge 
geopend werd. En wat bleek enkele 
maanden later, na onderzoek? De 
kist en het skelet waren minstens 300 
jaar te jong om die van de bekende 
abt Idesbald te kunnen zijn. Een 
gezichtsreconstructie die gemaakt 
werd van de schedel in de kist, voor 
de expo Zalige Idesbald en de 1000 
skeletten, brengt de wetenschap alvast 
een stap dichter bij de identiteit van 
de man in de kist. De tentoonstelling 
opende op 10 september in het 
Abdijmuseum Ten Duinen.

Eeuwenlang werd aangenomen 
dat abt Idesbald Van der Gracht 
in het reliekschrijn lag in de kerk 
van O.L.V.-ter-Potterie in Brugge. Tot 
in 2015, toen wetenschappers de 
kist met inhoud onderzochten. Het 
resultaat was niet wat iedereen had 
verhoopt en de devotie voor Idesbald 
kreeg een onverwachte knauw. “De 
bedoeling van het Abdijmuseum 
Ten Duinen was nochtans simpel”, 
legt directeur Dirk Vanclooster uit. “De 
onderzoeksresultaten aanwenden 
als referentie bij verder onderzoek op 
andere grafvondsten. Toen de kist open 
was, werd ook een scan gemaakt van de schedel 
in functie van een mogelijke reconstructie van het 
gelaat. Zo zou het museumteam kunnen nagaan of 
de schilderijen en historische afbeeldingen die naar 
zijn beeltenis waren gemaakt al dan niet puur fictief 
waren.”

Zo kón de man eruit zien
Die reconstructie is er nu, gemaakt door het bedrijf 
Zephyr uit Tongeren. Zephyr is gespecialiseerd 
in het maken van reconstructies van mensen 
en dieren aan de hand van schedels of scans. 
Heel wat musea hebben al een beroep op hen 
gedaan. “We bouwden zijn spierweefsel terug op 
rond de 3D-scan die gemaakt werd door Caroline 
Polet van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) tijdens het onderzoek 
in Brugge”, zegt Hedwig Snoeckx van Zephyr. “Van 
punt naar punt bouwden we zijn gelaat weer op. 
Kreeg hij ook ogen. Wat je nu ziet, is het resultaat 
van de moule die we na die reconstructie gemaakt 
hebben.”
“Dit is een realistische voorstelling van hoe de man 
er kón uitzien”, benadrukt Snoeckx. “Natuurlijk kan dit 
afwijken, bijvoorbeeld door een andere haarkleur. Er 

zijn nog elementen die we niet met zekerheid kennen. 
Maar dit is een goed beredeneerde piste.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche is opgetogen 
met deze nieuwe stap in het onderzoek: “De 
Duinenabdij is een van de belangrijkste factoren in 
de Koksijdse geschiedenis. Je merkt ook dat mensen 
nieuwsgierig blijven over de Idesbald-geschiedenis. 
Ze willen weten wie hij is. Ook wie de man in de kist 
is. We zoeken verder. Er zal over de aangelegenheid 
sowieso nog veel inkt vloeien!”

Vier mogelijke abten
Na onderzoek, bleek dat het individu in de kist 
Idesbald niet kon zijn. De kist en alle inhoud vormen 
al eeuwen één geheel, maar waren minstens 300 
jaar te jong. Wie ligt er dan in de kist? Volgens de 
overlevering werd de kist in de Koksijdse Duinenabdij 
opgegraven in de kapittelzaal, een locatie die 
normaal voor de abten voorbehouden was.
Na verder onderzoek kwamen er vier abten in 
aanmerking. Zij kunnen aan het onderzoek gelinkt 
worden omdat ze in de periode van de datering 
stierven, maar ook omdat niemand tot op vandaag 
weet waar hun skeletten begraven liggen. Het gaat 
om volgende abten: Petrus Vaillant uit Brugge, Joost 
de Wevere uit Brugge, Christiaan de Hondt uit Brugge 

Een frontaal beeld van de gezichtsreconstructie van de man die in 
de kist ligt in de O.L.V.-ter-Potteriekerk in Brugge. Dit is niet de Zalige 
Idesbald. © Abdijmuseum Ten Duinen



en Jan Teerlinck uit Gent. Ze waren opeenvolgend abt 
van de Duinenabdij op het einde van de 15de eeuw 
tot het begin van de 16de eeuw.
Aan de KU Leuven is het team van professor Decorte 
en dr. Maarten Larmuseau erin geslaagd om het 
DNA van het individu in de kist te bepalen. De namen 
van de abten werden aan hen doorgegeven. Deze 
informatie wordt gebruikt bij de verdere identificatie. 
Dit is theoretisch mogelijk als er vandaag nog een 
afstammeling is in mannelijke lijn. Jammer genoeg 
moeten de wetenschappers door de beperkte 
genealogische informatie terugwerken van vandaag 
naar het verleden. Wat de kans op succes verkleint.

Nauwelijks info, behalve de schedel
“Het Abdijmuseumteam gaf mij bijna niets van deze 
info mee”, vertelt Snoeckx, “omdat ik anders misschien 
kon beïnvloed worden door een afbeelding of 
schilderij van een van de abten. Zo konden we puur 
vanuit de schedel werken. Ik had natuurlijk wel een 
notie van de leeftijd en de periode waarin de man 
leefde. Alleen al uit dat laatste kan je weten of ze 
toen veel aten, of ze het goed of slecht hadden. Daar 
bestaan wetenschappelijk onderbouwde tabellen 
voor.”
Directeur Dirk Vanclooster: “De reconstructie, een 
levensechte buste, is te zien op de expo Zalige 
Idesbald en de 1000 skeletten. Wie weet biedt de 
reconstructie van het gezicht al de mogelijkheid om 
een inschatting te maken over welke abt er in de kist 
ligt. Want van de vier kandidaten beschikken we over 
afbeeldingen gemaakt tijdens hun leven. Het kan 
een aanwijzing zijn om in te schatten om welke abt 
het gaat. Maar we mogen ook niet vergeten dat een 
schilder niet altijd een realistisch portret maakte van 
zijn model.”
Wie wil weten hoe de man in de kist eruit ziet, die 
moet zeker de expo Zalige Idesbald en de 1000 
skeletten bezoeken. Op de site van de vroegere 

Duinenabdij vonden archeologen meer dan 1.000 
skeletten. In de nieuwe expo van het Abdijmuseum 
kom je te weten wat men uit die eeuwenoude 
beenderen kan leren en hoe de cisterciënzers 
belangrijke figuren binnen hun gemeenschap 
herdachten. Zoals dus ook abt Idesbald. Je ontdekt 
het allemaal langs een gevarieerd expoparcours 
doorheen het museum.

Openingsuren en toegang expo
Zalige Idesbald en de 1000 skeletten

De tentoonstelling Zalige Idesbald en de 1000 
skeletten is toegankelijk tijdens de openingsuren 
van het museum. De laatste tickets worden tot een 
uur voor sluitingstijd verkocht.
• Tot 31 oktober: di-vr van 10 tot 18 u. / za en zo 

van 14 tot 18 u. (maandag gesloten)
• Van 1 november tot 8 januari 2017: di-vr van 10 

tot 17 u. / za en zo van 14 tot 17 u. (maandag 
gesloten)

• Op feestdagen open van 14 tot 18 u. (maandag 
gesloten)

• Gesloten op 24 en 25 december (Kerstmis), en op 
31 december en 1 januari (Nieuwjaar)

• Toegang: inwoners van Koksijde hebben gratis 
toegang tot het museum (lopende expo’s 
inbegrepen); standaardticket voor anderen:  
7 euro.

• Randprogramma en andere praktische info:  
www.tenduinen.be

• Adres: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke 
Prinslaan 2 in 8670 Koksijde, 058 53 39 50

• Correctie poëzieboekje – In het expoparcours 
zijn er poëziestops met gedichten, gebundeld in 
een poëzieboekje. In de editie van september 
meldden we dat bezoekers zo’n boekje “krijgen”. 
Dit was niet correct, het kost 1 euro.

Dit is het Idesbaldkapelletje 
aan de Van Buggenhoutlaan. 
Ondergronds rondom 
deze kapel bevond zich de 
kapittelzaal. Ergens daar zou 
zich nog het echte graf van 
Idesbald kunnen bevinden…



Voorstelling Duinenhandschriften

Abdijsite ontwaakt met Reveil Ten Duinen

In een vorig nummer signaleerden we al dat de collectie handschriften van de Duinenabdij door de 
Vlaamse Gemeenschap als topstuk erkend is. In het Abdijmuseum worden regelmatig handschriften uit 
vooral het Grootseminarie van Brugge tentoongesteld, maar het grootste deel van de collectie berust in 
de Brugse Stadsbibliotheek. Evelien Hauwaerts is er zowat dagelijks mee bezig. Op zaterdag 1 oktober 
geeft ze om 9.30 u. in het gemeentehuis (Kokpit) een korte toelichting aan belangstellenden.

Ontdek op donderdag 3 november om 17.30 u. in het ruïneveld van de vroegere Duinenabdij de verhalen 
van vier overledenen die er begraven lagen. Tussen de verhalen door brengt het Koksijdse vrouwenkoor 
Belladonna beklijvende a-capellamuziek. Dit is dus een openluchtvoorstelling.

De Duinenhandschriften vormen een van de meest volledige middeleeuwse 
bibliotheekverzamelingen van het land. Ze omvatten allerlei onderwerpen, niet 
alleen religieuze of liturgische: de Duinheren hadden ook grote belangstelling 
voor natuurwetenschappen, filosofie, astronomie, geneeskunde enz. Sommige 
handschriften zijn schitterend geïllustreerd met volbladminiaturen, een streling 
voor het oog. Andere zijn erg sober maar inhoudelijk uniek. Het grootste deel 
lijkt afkomstig te zijn uit Ter Doest, de dochterabdij van Ten Duinen. In Koksijde 
zelf was de Beeldenstorm zo erg dat er maar weinig vermaarde handschriften 
de geuzenperiode overleefd hebben.
Evelien Hauwaerts biedt in een half uurtje een overzicht van de 
Duinenhandschriften. Ze licht toe waaruit die vermaarde collectie bestaat, 
wat er zo speciaal aan is en gaat kort in op enkele exemplaren van 
uiteenlopende genres. Het cultureel erfgoedbelang is zo groot dat het 
gemeentebestuur de lezing aan alle belangstellenden aanbiedt. Na de lezing 
napraten met een glaasje of een kop koffie.
Gratis toegang maar wel vooraf inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.

Na het nationale succes van Reveil vorig jaar, zet 
het Abdijmuseum nu ook zijn schouders onder dit 
project. Reveil (ca. 2 uur) brengt meer warmte naar 
de begraafplaatsen in de periode van Allerheiligen-
Allerzielen.
Vier vertellers brengen elk een verhaal bij kaarslicht, over 
iemand die ooit in de Duinenabdij leefde, stierf en er 
begraven werd. Je hoort het verhaal van een monnik, 
een vrouw, een 
abt en een 
lekenbroeder. 
Telkens op de 
plaats waar de 
persoon precies 
begraven lag. 
Tussen de 
verhalen door 

brengt het vrouwenkoor Belladonna a-cappellasongs.
De Scouts Zeedustra sjorren voor Reveil Ten Duinen constructies 
om de vier graven op het domein aan te duiden. Na het reveil kan 
men nog een bezoek brengen aan de expo Zalige Idesbald en de 
1000 skeletten. Op de site van de vroegere Duinenabdij vonden 
archeologen meer dan 1000 skeletten. De expo toont wat de 
mens vandaag uit die eeuwenoude beenderen kan leren en hoe 
de cisterciënzers belangrijke figuren binnen hun gemeenschap 
herdachten.
Toegang 7 euro, tickets in het abdijmuseum, reservatie via 
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.
Dit is een activiteit in het kader van de expo Zalige Idesbald en de 
1000 skeletten.
Info: www.reveil.org en www.tenduinen.be

Het Koksijdse vrouwenkoor Belladonna.

In het mysterieuze ruïneveld van de 
Duinenabdij luisteren naar verhalen 
van vier overledenen die er begraven 
lagen... (Foto Lambert J. Derenette)



Excursie naar het KBIN dat de
duinenskeletten onderzocht…
De Familiares de Dunis – dat is de vriendenkring van het Abdijmuseum ten Duinen – organiseert op zondag 
16 oktober een exclusieve excursie naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
in Brussel. Wie meegaat krijgt er in het Museum voor Natuurwetenschappen een blik achter de schermen 
van het onderzoek op o.m. de skeletten die 
gevonden zijn op de site van de Duinenabdij.
Antropologe Caroline Polet zal er de 
bewaarplaatsen van de skeletten tonen en 
uitleggen hoe ze een mannelijk skelet van een 
vrouwelijk onderscheiden. Of bij welke skeletten 
er afwijkingen optraden. Het was in het KBIN dat 
men ontdekte dat de gevonden skeletten in 
Koksijde niet van een Merovingische populatie 
waren, maar wel degelijk behoorden bij de site, 
de Duinenabdij (onderzoek Michel Toussaint).
Na deze exclusieve voorstelling is er nog 
gelegenheid om een bezoek te brengen aan 
de tentoonstelling rond de mens in het KBIN, met 
uitleg door Caroline Polet.
Praktische info over deze uitstap op 
www.tenduinen.be.
Info en inschrijvingen via daniel2.degryse@skynet.be.

Palynologendagen in onze gemeente

De lezingen vinden plaats in c.c. CasinoKoksijde. 
Sprekers zijn Cécile Baeteman (Belgische 
Geologische Dienst), Alexander Lehouck en Henk 
van Haaster (Abdijmuseum Ten Duinen/BIAX), Luc 
Lebbe (UGent), Annelies Storme (UGent), Koen 
Deforce (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Nils 
Broothaerts (KU Leuven).
Cecile Baeteman (13.30 u.) zal de ontwikkeling 
van de kustvlakte in de Romeinse periode 
behandelen. Gemeentearcheoloog Alexander 
Lehouck (14 u.) zal de nieuwste inzichten in de 
middeleeuwse landschapsontwikkeling toelichten, 
o.m. op basis van pollen en diatomeeën in de 
Duivelsput van Oostduinkerke. Luc Lebbe (14.30 
u.) vervolgt het verhaal met de veranderingen in 
de grondwatertafel doorheen de tijd.
Na de toespraak van de burgemeester, een borrel 
en het avondmaal volgt een geleid bezoek (19.30 
u.) aan de expo Zalige Idesbald en de 1000 
skeletten in het Abdijmuseum Ten Duinen.
Op 7 oktober is er een daglange busuitstap naar landschappelijk, geologisch, historisch, archeologisch en 
palynologisch interessante plaatsen in onze streek. Start om 8.45 u. aan de ingang van het Abdijmuseum. 
Plaatsen die bezocht worden: de middeleeuwse abdijruïnes, de polders aan de Oude Burgweg, het 
duingebied Ter Yde-Hannecart, de 13de-eeuwse Lenspolder, de abdijhoeve Hof ter Hille (locatie Duivelsput 
en Oude Zeedijk), de abdijhoeve Ten Bogaerde en de duinen van De Panne. Einde om 16.30 u.
Belangstellenden uit Koksijde die één of meer aspecten van deze palynologendagen willen meemaken, 
wenden zich tot de organisator Henk Van Haaster (haaster@biax.nl).

Op basis van pollen en diatomeeën kunnen 
wetenschappers de nieuwste inzichten in de 
middeleeuwse landschapsontwikkeling toelichten. Wat 
gemeentearcheoloog Alexander Lehouck zal aantonen 
met betrekking tot de Duivelsput bij het Hof ter Hille op het 
golfterrein.

Antropologe Caroline Polet aan het woord over het 
skelettenonderzoek in het KBIN.

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober vinden in onze gemeente de Palynologendagen plaats. 
Palynologen bestuderen pollen (stuifmeel). Er worden specialisten en geïnteresseerden uit Vlaanderen en 
Nederland verwacht voor een 6-tal lezingen met betrekking tot Landschaps- en bewoningsgeschiedenis 
van het Vlaamse kustgebied. Op vrijdag 7 oktober is er in dat kader een excursie.



Prijsuitreiking Zomerfietszoektocht

De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 
9 september in de theaterzaal van c.c. 
CasinoKoksijde. Elke deelnemer die het 
antwoordformulier indiende had prijs. De 
deelnemers kwamen uit alle Vlaamse 
provincies. Er was ook weer een noorderbuur 
van de partij. Medewerking aan de zoektocht 
werd verleend door Toerisme Veurne, Estaminet 
In de Peerdevisscher en Northsea Bowling.
De eerste tien in de einduitslag: 1. Saskia 
Verfaillie, Izegem; 2. Addy Vanbesien, 
Roeselare; 3. Danny Verfaillie, Izegem; 4. Frans 
Vanbesien, Roeselare; 5. Johan Coopman, 
Oostkamp; 6. Willy Hannon, Nieuwpoort; 7. 
Glenn Van Branteghem, Oostduinkerke; 8. Eddy 
Robberecht, Koksijde; 9. Gisèle Germonpré, 
Oostduinkerke; 10. Brigitte Hubrecht, 
Oostduinkerke.
De volledige rangschikking is in te kijken in alle 
toerismekantoren van Koksijde. De prijzen van 
hen die niet aanwezig of vertegenwoordigd 
waren, liggen tot eind december klaar in 
het toerismekantoor in Koksijde-Bad (mits 
voorleggen van kladblad).

Filmvoorstelling Idee van de zee

In de IBIS-gebouwen met zicht op zee slapen, eten en 
spelen jongens tussen zes en zestien jaar. Ze leren naar 
de zee kijken, gaan mee op een vissersboot en helpen 
de vis binnenhalen. Terwijl de vissers aan het werk zijn, 
observeren ze de vangst en kijken ze naar de horizon. 
In de les leggen ze de onstuimige zee vast op kaarten, 
waar geen stormen en tijd bestaan.
Hoewel de zee tijdloos lijkt, verandert er veel. De kust 
lijkt doordrongen van nostalgie, alsof de zee haar 
gezicht naar het verleden heeft gekeerd. De visserij zal 
vroeg of laat verdwijnen, samen met de vele bedreigde 
vispopulaties. De vismijn in Oostende is vervallen, de 
haven is verroest, maar onder de afbladderende verf komt een nieuwe kleur tevoorschijn.
Toegang 5 euro.

Gidsbeurten in de herfstvakantie in NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum
• Zaterdag 29 oktober om 16 u., rondleiding inbegrepen in toegangsticket in de expo Engelen van de zee
• Dinsdag 1 november om 14.30 u., Franstalige rondleiding in het museum, inbegrepen in toegangsticket
• Vrijdag 4 november om 14.30 u., Nederlandstalige rondleiding in het museum, inbegrepen in 

toegangsticket. Tegelijk workshop voor de kinderen (2 euro, inschrijving gewenst 058 51 24 68 of onthaal@
navigomuseum.be)

• Zaterdag 5 november om 16 u., rondleiding inbegrepen in toegangsticket in de expo Engelen van de zee

De Gordel rond Koksijde, de al bekende toeristische fietszoektocht van de gemeentelijke VVV, mocht 
rekenen op 430 deelnemers en was dus weer een succes. Het 35 km lange parcours liep van 1 juli tot en 
met 31 augustus zoveel mogelijk over kleine wegen van Koksijde en deelgemeenten. De eerste prijs ging 
naar Saskia Verfaillie uit Izegem. Ze won een gloednieuwe fiets van Velo Jean ter waarde van 500 euro.

In c.c. CasinoKoksijde loopt zaterdag 5 november om 20 u. de film Idee van de zee van Nina De Vroome. 
Deze poëtische documentaire speelt zich af in het maritiem internaat IBIS in Oostende. Na de film volgt 
een gesprek met regisseur Nina De Vroome, producer Lotte Van Craeynest (productie) en IBIS-leraar 
Patrick Van Craeynest.

De winnaars van de klassieke zomerfietszoektocht van de 
gemeentelijke VVV met de organisatoren en samenstellers. 
Het initiatief was weer een succes.



Foto’s in de kijker van
Westhoek verbeeldt Koksijde

Koksijde: de klas van 
1931 in de gemeentelijke 
bewaarschool
Zuster Marie Berchmans (1) staat 
bij haar klas. De school ligt naast 
de pastorie en de kerk in de 
Kerkstraat. Dagelijks mogen twee 
meisjes tijdens de speeltijd brood 
halen in de bakkerij rechtover de 
school. Ze krijgen centjes en een 
handdoek om het brood in te 
wikkelen. Het is natuurlijk een hele 
eer om brood te mogen halen 
en Juliette Hennaert (16) staat te 
trappelen. Tot haar verbazing ziet ze 
de zuster uit het buitentoilet komen, 
voor haar een ontnuchterend zicht: 
tot dan toe dacht ze dat nonnen 
een soort engelen of buitenaardse 
wezens waren…
Op de foto: 1. Zuster Marie 
Berchmans, 13. Jeanne 
Vandenberghe, 16. Juliette 
Hennaert, 26. Suzanne Hennaert, 
32. Madeleine Vanneuville, 37. 
Zoë Cloet, 38. Maria Vannecke, 42. 
Germaine Lust, 44. Judith Hennaert.

Koksijde: gemeenteschool 
klas van Roger Vannecke 
(24)1944–1945
Herken je iemand op deze foto’s of 
heb je zelf leuke foto’s genomen 
in Koksijde, Oostduinkerke of 
Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? 
Contacteer de fotobankbeheerders 
op 058 53 30 71 of 
archief@koksijde.be.
Kijk eens op 
www.westhoekverbeeldt.be, 
Facebook.com/westhoekverbeeldt, 
Twitter.com/whverbeeldt.

De regionale erfgoedbank WESTHOEK verbeeldt is een databank met duizenden foto’s en verhalen uit 
“die goede oude tijd” van 16 Westhoekgemeenten. Vanaf dit nummer publiceert Tij-dingen af en toe een 
of twee foto’s van het vroegere Koksijde, met een bijhorende vraag. Wie staat op de foto? Welke periode? 
Welke gelegenheid? Enz. Zo kan dit fotoarchief met jouw medewerking nog véél rijker worden…



Wedstrijd Geniet van je film als een koning
zonder onaangename verrassing in je woning…

Brandweer werft aan

Politie Westkust en preventiediensten
samen in de strijd tegen inbraken

Op stap met voetafdrukken 
die van een inbreker 
konden zijn - Is je woning niet 
voldoende beveiligd (ladder 

binnen handbereik, deur open…? Dan is de 
kans groot dat de mountainbikepatrouille van de 
politie of de gemeenschapswachten bij je komen 
aankloppen. Zij gaan op pad in inbraakgevoelige 
wijken met preventievoetafdrukken boordevol tips 
om de kans op een inbraak te verkleinen.
Preventietips in het straatbeeld – De tekstkar van 
de politie zal de hele week, van 24 tot 29 oktober, 
in het straatbeeld te zien zijn. Op die tekstkar 
staan talrijke preventietips te lezen om inbraak te 
voorkomen.
Controleacties VIP - Ook het VIP-team van 
de politie staat die week paraat. Het team zal 
verschillende controleacties langs veel gebruikte 

toegangswegen houden.
Ontmoet je diefstalpreventieadviseur - Kom 
op “1dagniet”, vrijdag 28 oktober, naar de 
markt in Koksijde of Nieuwpoort. Je krijgt in de 
preventiestand uitleg over diefstalpreventie 
aan de hand van praktische voorbeelden en 
documentatie. Op zaterdag 29 oktober vind je de 
preventiestand op de markt in De Panne.
Cadeaubon - Op “1dagniet” (28 okt.) wordt de 
focus gelegd op woninginbraken. Maar politie en 
preventie wil ook extra inzetten op horecazaken, 
omdat ze vaststellen dat uitbaters zich nog niet 
voldoende bewust zijn van inbraakpreventie. Heb 
je een horecazaak? Heb je van je preventiedienst 
al de cadeaubon ontvangen met gouden anti-
inbraaktips om je zaak optimaal te beveiligen? 
Nee? Vraag ernaar.

Wil je zelf meedenken over inbraakpreventie en ga je graag naar 
de bioscoop? Neem dan deel aan de wedstrijd rond dit thema. 
Zend een leuke slogan rond inbraakpreventie of een anti-inbraaktip 
in rijmvorm (bv. hou de inbreker buiten, door je deuren te sluiten) 
naar communicatie@politiewestkust.be. Of post de tip op de 

facebookpagina (www.facebook.com/politiewestkust) van de politie. Deelnemen 
via de facebookpagina kan vanaf 4 oktober. Op “1dagniet” (28 okt.) worden de winnaars bekendgemaakt. 
Twintig cinematickets worden onder 7 winnaars verdeeld. Je maakt kans op 4 tickets (2 winnaars), 3 tickets 
(2 winnaars) of 2 tickets (3 winnaars). Doe mee!

De opdrachten bestrijken een brede waaier van brandbestrijding over 
hulp bij ongevallen tot kleinere hulpverlening zoals wespenbestrijding, 
wateroverlast, stormschade, personen bevrijden uit een lift enz.
Je kiest ook voor de brandweer omdat het een zinvolle 
vrijetijdsbesteding is, je wordt omringd met fijne collega’s en je krijgt de 
kans om een (w)aardig centje bij te verdienen.
Info: Brandweer Koksijde-Oostduinkerke (brandweerzone Westhoek), 
kristof.dorne@koksijde.be of 058 53 38 00.

Op vrijdag 28 oktober vindt de 3de nationale actiedag tegen woninginbraken 
“1dagniet” plaats. Het blijft evenwel niet bij één preventiedag voor de PZ Westkust 
en zijn preventiediensten. Naast de dagdagelijkse inzet, worden in de periode en 
de week vóór “1dagniet” ook extra initiatieven op poten gezet. De woninginbraken 
daalden met 44% t.o.v. 2015. Dat wil men graag zo houden.

De brandweerposten Koksijde en Oostduinkerke werven nieuwe brandweerlieden aan onder het motto: 
Breng vuur in je leven! Kom bij de brandweer! Mannen en vrouwen tussen 18 en 50 jaar, gemotiveerd, 
sportief en vastberaden zijn welkom. Zeker als je houdt van actie, als je kan doorzetten en aan 

hulpoperaties wil deelnemen.

WIN
WIN
WIN



SAR-MEET met spectaculaire proef
in het Strandbad Oostduinkerke

Kosteloze interventie voor het
redden van dieren uit mestput

De nieuwe afspraken zijn gemaakt met alle West-Vlaamse 
brandweerzones in overleg met de gouverneur en de gedeputeerde. 
Zo hoopt men dat de drempel verdwijnt om de hulp van de 
brandweer in te roepen.
Als dieren per ongeluk in een mestput vallen, proberen sommige 
veehouders het probleem zelf op te lossen. Maar ze onderschatten 
daarbij het gevaar van vrijkomende mestgassen. Soms was de afloop 
fataal, niet alleen voor de berokken dieren maar ook voor mensen.
In 75% van de gevallen kan een redding uitgevoerd worden door 6 
brandweerlieden gedurende 12 manuren. Voortaan dus gratis. Duurt 
de interventie langer of is meer materiaal nodig, dan geldt vanaf het 
13de uur manuur het retributiereglement van de zone.

Beschermmateriaal
In onze brandweerzone Westhoek loopt een proefproject om beschermmateriaal voor mestgassen 
aan veehouders beschikbaar te stellen, via de post Diksmuide. Het project loopt in Veurne, Diksmuide, 
Alveringem, Kortemark, Houthulst, Lo-Reninge, Koekelare, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Het uitleendepot 
van beschermmateriaal tegen mestgassen omvat meettoestellen, persluchttoestellen en een harnas met 
levenslijn. Een korte opleiding is wel nodig om veilig met de materialen te kunnen werken. Enkel veehouders 
die zo’n opleiding gevolgd hebben, kunnen de materialen ontlenen. Een opleiding vond plaats in maart en 
juli, in de winter wordt ze herhaald.
Info: brandweerzone Westhoek, www.hvwesthoek.be.

Van zaterdag 10 tot woensdag 14 oktober vindt op verschillende locaties in onze gemeente de 
internationale SAR-MEET plaats. Dat is een ontmoeting tussen zeven buitenlandse heli-bemanningen in 
het kader van de viering “40 jaar Seaking en 45 jaar Alouette” in het 40ste Smaldeel van de basis Koksijde, 
waarop alle oudgedienden uitgenodigd worden. De buitenlandse delegaties komen uit Duitsland, Frankrijk, 
Letland, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Een van de bijzonderste evenementen in het programma is een competitie onder de deelnemende 
heliteams met o.m. een proef in het openluchtzwembad 
van Oostduinkerke op woensdag 12 oktober van 9 
tot 12 u. De verschillende onderdelen van de proef 
staan in functie van een perfecte coördinatie onder 
de bemanningsleden. Het zwembadwater wordt niet 
verwarmd en mag maximum 5 °C bedragen. Tijd en 
uitvoering volgens de veiligheidsregels bepalen de 
rangschikking en puntendeling.
Het publiek kan vanop het dakterras van het 
Oostduinkerkse Strandbad dit spectaculaire evenement 
volgen. De dienst Zwembaden verleent zijn medewerking.
Diezelfde vooravond is er op de luchtmachtbasis een Fly 
By met toespraken door o.a. de provinciegouverneur en 
de burgemeester.

De vier brandweerzones van West-Vlaanderen hebben recent beslist 
dat de urgente redding door de brandweer van levende dieren in 
nood voortaan gratis is. Dit kosteloze basisaanbod beperkt zich tot 
de inzet van 6 brandweerlieden gedurende 2 uur of 12 manuren, 
inclusief de inzet van het nodige materiaal. Dit was voorheen niet 
zo. Eigenaars van dieren kregen een factuur voorgelegd. Daarom 
aarzelden veehouders vaak om professionele hulp in te roepen met 
alle extra gevaren van dien. Het redden van mensen is altijd gratis, 
onvoorwaardelijk.



Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van 
de laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram 
en Pinterest. Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van zowel inwoners, tweederesidenten als 
toeristen fleuren onze pagina’s keer op keer op.

Volg ons, deel ons, like ons..!

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

  www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde

  www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde

  www.youtube.com/gemeentekoksijde 



Zes ontmoetingsdagen met thema:
De tijd van toen: doktersverhalen
In oktober start het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de 
provincie weer met een boeiende reeks ontmoetingsnamiddagen. Deze 
keer hebben ze als onderwerp De tijd van toen: doktersverhalen.

Een plattelandsdokter komt getuigen over hoe het was, toen de huisdokter nog bevallingen deed, zorgde 
voor ziekenvervoer, biechtvader was en nog veel meer…
Na elke causerie koffie en gebak voor alle aanwezigen en nadere kennismaking met elkaar. De 
ontmoetingen vinden plaats op zes locaties, telkens om 14 u.:
-  dinsdag 11 okt. boven de bibliotheek in Koksijde-Bad
-  donderdag 20 okt. in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-Dorp
-  woensdag 26 okt. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald
-  maandag 7 nov. in de Rozenkrans in Oostduinkerke-Bad
-  donderdag 17 nov. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp
-  vrijdag 2 dec. in Villa Fiertel (Duinenabdij) in Koksijde
Toegang 2 euro, kan je er moeilijk geraken, dan zoekt het 
Sociaal Huis naar een oplossing.
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 
058 53 43 19. Beperkt aantal plaatsen, liefst inschrijven voor een 
locatie in je eigen buurt.

Muzikale matinee: De tijd van toen

Ode aan Edith Piaf

C.c. CasinoKoksijde organiseert op zondag 9 oktober om 14 u. in de 
theaterzaal m.m.v. het Sociaal Huis en de seniorenadviesraad een 
gezellige muzieknamiddag vol nostalgie met als titel De tijd van toen. 
Met Jan Theys? Nee. Wel met vijf muzikanten die gecharmeerd raakten 
door de muziek van toen hun grootouders nog jong waren. Ze brengen 
een mooi en gevarieerd programma met bekende hits en meezingers 
uit vervlogen tijden. Zo zingen en spelen Sonny Vande Putte en collega’s 
muziek van o.a. Edith Piaf, Ann Christy, Will Tura, Frank Sinatra en Elvis. 
Steeds met respect voor de originele sfeer en aanpak van vroeger. Tussen 
de nummers vertelt Sonny met humor en een brede glimlach over de tijd 
van toen, alsof hij er zelf bij was. Een charmante diavoorstelling met foto’s 
uit den goeie ouwen tijd vergezellen de muziek en de anekdotes. Na de 
voorstelling biedt het gemeentebestuur een kop koffie en een stuk taart 
aan.
Toegang 12 euro / 5 euro voor IGO of leefloon, mits vooraf aan te vragen.
Info: www.casinokoksijde.be of via katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 42

Het project Samen zorgen van het Sociaal Huis organiseert op dinsdag 6 
december om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde de voorstelling Ode aan Edith 
Piaf. De muzikale namiddag maakt u wegwijs in de tijdsgeest 
en het leven van La Môme Piaf. De Oostendse Vera Dobbelaere 
brengt onder muzikale begeleiding van het Jo Arend Combo 
met accordeonist Hubert Van Hecke het repertoire van Piaf met 
volle overgave, vreugde en verdriet. Geniet van parels als Non, 
je ne regrette rien en La vie en rose. Het combo brengt ook 
een bloemlezing van hits van andere Franse grootheden zoals 
Charles Trénet en Gilbert Bécaud. Presentator Willy Debecq laat 
deze glorieperiode van het Franse chanson herleven met tal van 
sfeerbeelden en teksten. Toegang 5 euro (koffie incl.). Tickets in 
het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, 058 53 43 10) en bij de dienst 
Toerisme, Zelaan 303, 058 51 29 10.

Ode aan



Vrijwilligers doorbreken vereenzaming:

“Neem dat bezoekje niet van mij af!”

Opendeur voor nieuwe kandidaat-vrijwilligers

Babbel- en wandelmaatjes gezocht

In kader van het project Samen Zorgen bezoeken vrijwilligers 
van het Sociaal Huis regelmatig senioren. Ze maken tijd voor 
een luisterend oor en een babbel. Ze helpen sociaal isolement 
tegengaan en doorbreken eenzaamheid bij mensen die omwille 
van een fysieke of mentale reden moeilijk buiten geraken. Een 
getuigenis van vrijwilliger Guido Kenis die Simonne bezoekt.

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert op dinsdag 4 oktober vanaf 14 u. in zaal De 
Brug een gezellige opendeur voor nieuwe kandidaat-vrijwilligers. De huidige vrijwilligers trakteren met een 
zelfgemaakt dessertbuffet.

Guido: “Ik ga wekelijks langs bij Simonne. Simonne schenkt me 
graag een kop koffie. Maar vandaag niet, want de dokter kan elk 
moment komen en dan is ze wat zenuwachtig. Ik bezoek haar op 
een vaste dag. Simonne en ik schikken ons hiernaar en dat komt ons 
goed uit.”
T-d: “Waarover praten jullie?”
Guido: “Ik luister vooral en laat Simonne praten, over het weer, over 
de dokter die komt, haar familie, de bezoekjes van de verpleegsters. Het is voor Simonne een aangename 
onderbreking en ook ik geniet ervan haar te horen vertellen in haar West-Vlaams accent.”
T-d: “Waarom doe je dit?”
Guido: “Ik ben blij dat ik iets kan betekenen voor een ander. Ze kijkt elke week naar mijn komst uit. Het is 
fijn te weten dat ze graag heeft dat ik op bezoek kom. Ik neem mijn engagement heel nauw. Vrijwilliger zijn 
is voor mij belangrijk. Hiervoor ben ik vaak van huis! Ik draag zo een steentje bij en ik leer leuke mensen 
kennen. De vrijwilligers van het Sociaal Huis vormen een toffe ploeg.”
T-d: “Over welke kwaliteiten moet je beschikken?”
Guido: “Je moet interesse hebben voor andere mensen, goed kunnen luisteren, je kunnen inleven en 
geduldig zijn. Stiptheid is belangrijk. Met wat oefening leer je ook snel de vraag achter de vraag te 
ontdekken. We overleggen indien nodig met het Sociaal Huis dat ons goed begeleidt en ook zorgt voor 
vorming.”

Heb je een groot hart voor senioren, wil je voor hen een lichtpuntje zijn en deel worden van een hechte 
groep vrijwilligers? Bij het Sociaal Huis ben je aan het goede adres. Senioren hebben behoefte aan sociaal 
contact. Hen een bezoekje brengen, of met hen een wandelingetje maken kan echt het verschil maken.
Het Sociaal Huis biedt: enthousiaste collega-vrijwilligers, jaarlijkse leuke uitstap om de groepssfeer te 
bevorderen, een duidelijk vrijwilligersbeleid, persoonlijke begeleiding en ondersteuning, vorming op maat, 
verzekering.
Wat verwacht het Sociaal Huis?
- Je bent ondernemend, sociaalvoelend, luisterbereid en discreet
- Een langdurig engagement met de nodige verantwoordelijkheidszin
- Zoveel mogelijk vergaderingen en vormingen bijwonen
Interesse? Contacteer dan de vrijwilligerscoördinatoren Anne-Sophie 
De Deckker (058 53 43 30) of Elise Lizon (058 53 43 39) of vrijwilligers@
sociaalhuiskoksijde.be
www.koksijde.be/vrijwilligerswerk-bij-het-sociaal-huis

Vrijwiliger Guido Kenis op bezoek bij 
Simonne.

Vaccinatie tegen griep

Het griepvaccin wordt jaarlijks door de Wereldgezondheidsorganisatie bepaald. Het wordt afgestemd op 
de virussen die de komende winter verwacht worden. De geboden bescherming is dus slechts tijdelijk. De 
ideale periode voor vaccinatie loopt van half oktober tot half november. Raadpleeg je huisarts.
Meer info: www.griepvaccinatie.be.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom laten risicopersonen (65-plussers, chronisch zieken en 
zwangere vrouwen) zich het best elke herfst vaccineren tegen de seizoensgriep.



Doe mee aan de inleefweek armoede
Van maandag 14 tot zondag 20 november organiseert het 
Sociaal Huis een Inleefweek Armoede. Deelnemers gaan de 
uitdaging aan om één week rond te komen met een armoede-
budget (60 euro per volwassene en 20 euro per kind). Dit initiatief 
maakt deel uit van de campagne Samen Tegen Armoede in het 
kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 
(17 oktober). Armoede is geen ver-van-mijn-bed-show. Ook in 
Koksijde is er schrijnende armoede.

Vandaag leven 1,7 miljoen Belgen met een inkomen onder de armoedegrens: dat is meer dan 1 op 7. 
Zij beschikken niet over (gezond) voedsel, degelijke huisvesting, hebben minder of geen toegang tot de 
gezondheidszorg, of hebben geen mogelijkheden om verder te studeren. Maar ook hun sociale leven 
staat onder druk omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een 
ontspannende daguitstap.

Ook reëel in Koksijde
Armoede is ook in Koksijde een verborgen verhaal. Toch bewijzen de hulpvragen bij het Sociaal Huis dat 
het een reëel verhaal is. Volgens cijfers van Kind & Gezin leeft 14,3% van de Koksijdse kinderen tussen 0 en 
3 jaar in armoede. Cijfers bewijzen dat de situatie niet verbetert: meer gezinnen worden uit huis gezet, meer 
kinderen groeien op in een gezin dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming… De alleenstaanden 
vormen de meest kwetsbare groep.

Inleefweek
Om onze inwoners meer bewust te maken van het thema besloten het Sociaal Huis, ATD Vierde Wereld, 
beweging.net, de parochieraad en Welzijnszorg om een inleefweek over armoede te organiseren: van 
maandag 14 tot zondag 20 november.
Ga de uitdaging aan en ervaar hoe het is om alleen of met je gezin de vinger op de knip te moeten 
houden. Want je moet één week rondkomen met een budget van 60 euro per volwassene en 20 euro per 
kind….
Met dat budget moet je voeding, maar ook kinderopvang, energiekosten, mobiliteit enz. betalen. Je zal 
moeten afwegen en keuzes maken. Tijdens de inleefweek word je bovendien ook uitgedaagd, want je krijgt 
namelijk extra opdrachten. Je moet ook je inkomsten en uitgaven bijhouden. Uiteindelijk voel je aan de lijve 
hoe het voelt om met een laag inkomen te leven en wat armoede met mensen doet.

Praktisch
De inleefweek in Koksijde gaat van start met een ontmoetingsmoment op maandag 7 november om 
19 u. in het Sociaal Huis. Alle deelnemers krijgen er een introductie over armoede, de afspraken worden 
verduidelijkt en er wordt  met elke deelnemer/gezin een gesprek gevoerd. Na afloop volgt een slotmoment 
op donderdag 24 november om 19 u. in het Sociaal Huis. De deelnemers en mensen met armoede-ervaring 
wisselen er hun ervaringen uit. De organisatie toetst ook af welke boodschappen naar het beleid kunnen 
meegenomen worden. Dit slotmoment staat open voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is.

Wil je graag deelnemen aan de inleefweek? Schrijf in via info@sociaalhuiskoksijde.be tot uiterlijk  
3 november. Deelname is gratis.

Lessen Nederlands voor senioren
Wegens de grote belangstelling worden op advies van de 
seniorenadviesraad en met medewerking van de gemeentelijke 
bibliotheek bijkomende lessen Nederlands georganiseerd voor 
senioren. De cursus is niet alleen bedoeld voor anderstaligen, 
maar is voor iedereen toegankelijk. Eigenlijk gaat het niet om 
“lessen” op een schoolse manier, maar om praatnamiddagen 
met de nadruk op het communicatieve aspect van de 
Nederlandse taal. Er wordt niet gewerkt met niveaus.
De conversatielessen voor beginners beginnen op dinsdag 25 oktober en lopen tot 20 december, van 13.30 
tot 15.45 u. in de bibliotheek. Prijs 12 euro inschrijving + 5 euro cursusmateriaal. Enkel inschrijven bij CVO 
Cervo-Go, www.cervogo.be of 058 41 51 61.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, Ter Duinenlaan 34, 058 53 43 42.



Infonamiddag: de wondere
wereld van sociale media
De seniorenadviesraad (SAR) presenteert op dinsdag 25 oktober om 13.30 u. in de theaterzaal van c.c. 
CasinoKoksijde een infonamiddag over sociale media. Marie Godderis (dienst Comop) en Yvonne König 
(dienst Toerisme) zullen er een boeiende uiteenzetting verzorgen over de mogelijkheden van sociale media 
zoals Facebook, Twitter, Pinterest en Instagram. Ze laten je ermee kennismaken en tonen wat je ermee kan 
doen. Ook lichten ze kort het sociale mediabeleid van onze gemeente toe.
Daarnaast nemen Marie en Yvonne de senioren mee op een korte rondleiding door de vernieuwde website 
van onze gemeente. Hoe is de site opgebouwd? Hoe kan je op een snelle manier de gewenste informatie 
vinden?
Toegang 2 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven bij: seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Activiteiten van de Werkgroep Geestelijke
Gezondheidszorg en suicidepreventie

Lezing – De WGGZ organiseert op maandag 10 oktober om 20 u. in 
c.c. CasinoKoksijde een lezing met als thema Over gewoon gelukkig 
zijn en de zoektocht naar evenwicht tussen ratio en emotie. Koksijde, 
“warme hartelijke” kustgemeente! Spreker is de h. Vande Gucht, de 
man achter Fonds ga voor geluk, preventie van depressie en suïcide. Vanuit eigen levenservaring is hij zeer 
gewaardeerd in de middens van gezondheidszorg- en preventie. Er is mogelijkheid om de spreker vragen te 
stellen. Vragen tot 3 oktober zenden aan evelien.sys@koksijde.be die ze aan de spreker bezorgt. Toegang 3 
euro (drankje incl.), tickets via cultuurcentrum@koksijde.be of 058 53 29 99.
Gespreksgroep – In het najaar start in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke voor de 3de keer de gespreksgroep 
voor nabestaanden van suïcide. Je aanmelden om deel van de groep uit te maken kan bij Stefaan 
Demoen (0468 20 22 25) of via nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be. Na een kennismakingsgesprek 
beginnen de groepsgesprekken in december. Er zijn zes dergelijke gesprekken, tot in maart. Als de groep 
gestart is, kunnen er geen nieuwe mensen meer bij.
Muziek- en theaterprogramma – Op 11 maart 2017 volgt in c.c. CasinoKoksijde de voorstelling Nerveuze 
vrouwen met Ella Leyers, Eva De Roovere, Inge Paulussen, en Tine Reymer. Vier bekende vrouwen en een 
muziekband die die zich op deze manier willen inzetten voor sensibilisering rond psychisch ziek zijn en 
herstel. Ze horen stemmen in hun hoofd, denken in bochten en kronkels, zingen, zuchten en maken zich 
zorgen over de wereld en zichzelf.

Sociaal Huis steunt mantelzorgers

Niemand weet beter dan de mantelzorger zelf wat hiervoor nodig is. 
Daarom wordt er maandelijks een bijeenkomst gepland, telkens in 
de namiddag van 14 tot 16 u. Op die bijeenkomsten wil het Sociaal 
Huis luisteren naar de mantelzorgers en in overleg aan hun noden 
tegemoetkomen. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met 
andere mantelzorgers en ervaringen te delen.
Als je hieraan wil meewerken, meld je dan bij Sociaal Huis: 058 53 43 55 of info@sociaalhuiskoksijde.be, 
met je contactgegevens. Je wordt dan uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst. Meer info bij Carine 
Desaever.

De vorige editie van Tij-dingen bevatte een fiche met nuttige adressen en contactgegevens voor mensen 
met een psychische dip. Dit was een realisatie van de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg en 
suïcidepreventie. De werkgroep heeft een druk werkjaar voor de boeg.

Als je zorgt voor een zorgbehoevend kind, partner, familielid, buur, enz., dan ben je mantelzorger. Het 
Sociaal Huis wil samen met de vzw i-DROPS nagaan hoe ze op de best mogelijke manier mantelzorgers 
kan steunen.



Seniorenfeest op 23 en 24 november

Garnalen(soep) voor goed doel

Voordracht “Hoe Kom op tegen Kanker
opkomt tegen kanker” door Marc Michils

De h. Michils zal een antwoord geven op een aantal vragen, 
zo o.m.: Wat doet en hoe werkt Kom op tegen Kanker? Waar 
komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Wat zijn 
de verschillen tussen profit en non-profit sector? Wat gebeurt er 
vandaag in onze samenleving? De spreker zal zijn antwoorden 
illustreren met verhalen, anekdotes en voorbeelden.
Toegang 5 euro. De opbrengst van deze avond gaat integraal 
naar Villa Rozerood in De Panne, een vakantiehuis voor 
gezinnen met zwaar zieke kinderen, dat ook door Kom op 
tegen Kanker gesteund wordt.
Aan deze organisatie wordt meegewerkt door Gezinsbond 
Oostduinkerke en De Panne, Davidsfonds Doornpanne, 
Vrouwenstemmen, Liberale Vrouwen Koksijde, De Zilveren 
Passer, Soroptimist International, Femma en de gemeente.

Vorig jaar hebben 500 senioren genoten van een namiddag vol sfeer met 
buikspreker Mister Boullart, Dirk Bautters met zangeres Vanessa Chinitor en 
tussendoor pianist-orgelist-trompettist Glenn Degeselle.
Dit jaar wordt het een muzikale reis met Alex en Rudi gevolgd door een 
optreden van John Terra. Ook Glenn Degeselle laat zich tussenin weer van 
zijn beste kant horen. Talent van Eigen Bodem zorgt traditiegetrouw voor de 
afsluit van deze gezellige namiddag.
Het volledige programma verschijnt in het nummer van november. Kaarten 
zijn vanaf 1 november te verkrijgen bij het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in 
Koksijde.

De vzw Spina Bifida en Hydrocephalus (open rug en waterhoofd) organiseert op zaterdag 8 oktober een 
verkoop van garnalen en garnaalsoep ten voordele van zijn werking. Aan de activiteit wordt meegewerkt 
door de paardenvissers, en door de garnaalkruiers van De Spanjaardbank en de Stienestekers. Zij zorgen 
voor de garnalen, terwijl de Orde van de Paardenvisser de lekkere garnaalsoep zal bereiden.
Wie de paardenvissers en de kruiers aan het werk wil zien kan dat op zaterdagmorgen (tussen 8 en 10 u.). 
Je kan je bestelling voor garnalen en garnaalsoep ook bezorgen aan 
René Decorte, 0475 62 78 73 of decorte.rene@telenet.be.
De eigenlijke verkoop van garnalen(soep) vindt dus plaats op  
8 oktober van 10 tot 16 u. in Pensionstal Haciënda, Toekomstlaan 6B in 
Oostduinkerke. Deze locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
er is een ruime parkeerplaats. Men kan er stoofvlees met frietjes eten 
aan 15 euro. Gelieve op voorhand te bestellen, spaghetti en croque 
zijn altijd te verkrijgen.

Prijs van de soep (7 euro/l) en de garnalen (dagprijs).

In samenwerking met tal van andere verenigingen organiseert de Gezinsbond Koksijde op vrijdag 14 
oktober om 20 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan 128 in Sint-Idesbald), een voordracht “Hoe Kom op 
tegen Kanker opkomt tegen kanker”. Spreker is algemeen directeur Marc Michils, overigens gewezen 
inwoner van Oostduinkerke.

Natuurlijk is er ook in 2016 een groot seniorenfeest, deze keer op 23 en 24 
november volgens de klassieke formule: twee keer hetzelfde programma 
met muziek, maaltijd, dans en ambiance.

John Terra



Verkoop compost en boomschors bij IVVO
Compost
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt verwerkt tot compost en groene stroom 
in de composteringsinstallatie van de afvalintercommunale IVVO in Ieper. 
De compost heeft het Vlaco-kwaliteitslabel en is vrij van onkruidzaden en 
ziektekiemen. Compost is een ideale bodemverbeteraar.
• Af te halen op de site van de IVVO in Veurne, Albert I-laan 36: 1 euro per 

meegebrachte zak, 7 euro per aanhangwagen (enkele as), 14 euro per 
aanhangwagen (dubbele as). Tot eind november loopt de compostactie  
“2 halen = 1 betalen”. Bij afhaling krijg je een tegoedbon voor gratis 
dezelfde hoeveelheid.

• Thuisleveringen binnen werkgebied IVVO: 29 euro + 15 euro waarborg per 
big-bag (1 m³), 5 euro per ton (+ 6% btw) of 121 euro per vrachtwagen  
(15 m³) (+ 21% btw).

• Vooraf gevulde zakken met compost (40 liter) kan je kopen aan 3,50 euro 
per stuk of 10 euro voor 3 zakken.

Boomschors
IVVO verkoopt ook boomschors van dennen. Boomschors werkt preventief tegen onkruidgroei. Tevens 
vermindert boomschors de uitdroging van de bodem, voorkomt het dichtslempen van de bodem en voegt 
het een aanzienlijke verbetering toe aan de biologische activiteit in de tuin.
• Af te halen aan de GFT-composteringsinstallatie, Bargiestraat 6, Ieper. Verkrijgbaar in bulk, container, 

aanhangwagen of big-bag, 135 euro per ton (+ 6% btw).
• Thuisleveringen binnen werkgebied IVVO: 65 euro + 15 euro waarborg per big-bag (1 m³), 135 euro per ton 

(+ 6% btw) of 121 euro per vrachtwagen (15 m³) (+ 21% btw), mini big-bag (40 liter) 6 euro per stuk.

Info – Afvalintercommunale IVVO, 057 23 08 80.

Natuurwerkgroep De Zeevonk voor de jeugd

Info-namiddag Voeding & kanker

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

Volgens het Nationaal Kankerregister sterven er in ons land jaarlijks ca. 32 000 
mensen aan een of andere vorm van kanker. Na hart- en vaatziekten is dit de 
tweede doodsoorzaak in België.
Wat velen niet weten is dat de allerbelangrijkste factor die van invloed is 
op het ontstaan van kanker de voeding is, belangrijker dan roken. Tijdens 
deze voordracht zal dr. ir. De Maerteleire daar uitgebreid op ingaan. Na de 
uiteenzetting mogelijkheid tot vraagstelling.
Voor een vlotte organisatie wordt gevraagd in te schrijven: koksijde@cm.be.

Op uitnodiging van Ziekenzorg CM Koksijde en Oostduinkerke komt dr. ir. Eric De 
Maerteleire op maandag 3 oktober om 15 u. in BuSO De Rozenkrans (Albert I-laan 
54 in Oostduinkerke) spreken over Voeding en kanker. Elke belangstellende is 
welkom. Gratis toegang.

CM
-kern Koksijde

Zeelaan 29

8670 KOKSIJDE
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Stéphanie Boddez  Zeelaan 29 - Koksijde 

Paul Casselman  Ammanswallestraat 44 - Oostduinkerke 

Emiel De Rop  
Strandlaan 181/101 - Koksijde 

Frans Derycke  
Kerkstraat 53 - Koksijde 

Claudette Galleyn  Zeelaan 7 - Koksijde 

Marc Hoet  
Irène Bauwenslaan 18 - Oostduinkerke 

Angelo Moeyaert  Zeelaan 29 - Koksijde 

Jurgen Ollevier  
Schepensstraat 4 - Oostduinkerke 

Rik T’Jampens  
Ieperstraat 12 - Oostende 

Melissa Van Acker  Zeelaan 29 - Koksijde 

Johan Vandewoude  Galloperstraat 29 - Koksijde 

Marie-Thérèse Ver Eecke  Groendyk 288 - Oostduinkerke 

Lindsay Wyffels  Zeelaan 29 - Koksijde

CM-kantoor Koksijde

Zeelaan 29, Koksijde

tel. 059 55 26 11

Zitdag dienstverlening

  Maandag  14.00 - 17.00 uur

  Woensdag  14.00 - 17.00 uur

  Donderdag    9.00 - 12.00 uur 

 op afspraak

  Dinsdag  14.00 - 17.00 uur

  Vrijdag    9.00 - 12.00 uur 

Dienst maatschappelijk werk

  Enkel op afspraak 
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Organisatie: 

CM-kern Bredene

Voeding & kanker

BuSO De Rozenkrans

Albert I-laan 54

Oostduinkerke

om 15.00 uur

gratis toegang

Maandag 3 oktober 2016

Info-namiddag

Thuiszorgwinkel Koksijde

Zeelaan 89, Koksijde

tel. 058 53 41 40 

Van maandag tot en met vrijdag

9.00 - 12.30 13.30 - 17.30

Zaterdag
9.30 - 12.15



Uitslag 68ste Bloemenwedstrijd
Op 25 augustus werden in zaal Kerkepanne 506 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de 
Bloemen” bekroond voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2016. Al deze 
mensen leveren een mooie inspanning om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te 
zetten, aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne (voor de 
68ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats.

De jury bestond uit ambtenaren van de 
groendiensten van het Vlaamse Gewest, provincie 
en gemeenten. Ook land- en tuinarchitecten, 
leraars van tuinbouwscholen en personen uit de 
beroepssector maakten er deel van uit. Wie 70% 
behaalde won een prijs. Maar ook wie geen prijs 
kreeg draagt bij tot de Koksijdse bloementuin!
Volgende prijzen werden uitgereikt: 62 
kamerplanten, 462 rozen, 2.850 tulpenbollen, 
1.410 narcissenbollen, 330 vaste planten, 300 
hyacinten en 580 krokussen.

A. Koksijde-Dorp
Gevels: 1. Simonne Delporte en Roger 
Ryckewaert, 84%; 3. Gilbert D’Hooghe, 82%.
Grote tuinen: 1. Jean Thery, 87%; 2. Hedwig Victor, 
80,67%; 3. René Meirlevede, 80%.
Middelgrote tuinen: 1. G. Vandamme-Werner, 
93,33%; 2. Marc Vanleke, 91,33%.3. Maurits Geryl, 
89%.
Kleine tuinen: 1. Noël Dommecent, 89%; 2. Paula 
Bedert en Romain Van Haelewyn, 88%.
Hoeven: 1. Denis Declerck, 87%; 2. Willy Ghyselen, 85%; 3. Paul Beuselinck, 80%.

B. Koksijde-Bad
Gevels: 1. Annick Tryssesoone, 90%; 2. Sea Horse en C. Moerman, 82,33.
Grote tuinen: 1. Frederic Barbar, 84%; 2. Heyvaert, 83,33%; 3. Elise Bully, 81,33%.
Middelgrote tuinen: 1. Willy Desloovere, 88%; 2. Jozef Elseviers, 87,33%; 3. Robrecht Halsberghe, 86%.
Kleine tuinen: 1. Johan Verest, 92%; 2. Agnes Vanthournout, 86,33%; 3. Leon Buyle, 85,33%.

C. Oostduinkerke-Dorp
Gevels: 1. Frits Vandenbussche, 80,67%; 2. Patricia Debruyne, 80%; 3. Joris Dever, 79,33%.
Grote tuinen: 1. Albert Van Den Berghe, 84,67%; 2. Tip Top, 79%; 3. Frans Decoodt, 78,33%.
Middelgrote tuinen: 1. Johny Maesen, 86%; 2. Paul Cerdobbel en Willy Coene, 85,33%.
Kleine tuinen: 1. Roland Supeene, 84%; 2. Fernand Delanghe en Roger Tourlousse, 81,67%.
Hoeven: 1. Georges Hubrechts, 86%; 2. Geert D’Hondt, 72,33%.

D. Oostduinkerke-bad
Middelgrote tuinen: 1. Simonne Danes, 87%; 2. Blanche Willaert, 86,33%; 5. Daniel Mahieu, 83,67%.

E. Sint-Idesbald
Grote tuinen: 1. Vandelannoote, 86%; 2. Van Elslande, 80,33%; 3. Valere Delbeke, 80%.
Middelgrote tuinen: 1. Willy Vansteenland, 90,33%; 2. Roger Mortelez, 90%; 3. Raymond Eloy, 89%.
Kleine tuinen: 1. Josiane Seys, 91,67%; 2. Marika Broucke, 86,33%; 3. Salvatore Costanzo, 85,33%.

F. Wulpen
Gevels: 1. Gerard Decoene, 81,67%; 2. Dirk Janssens, 81,33%; 3. Marc Nowé, 77%.
Grote tuinen: 1. Ivo Cornelis, 74%.
Middelgrote tuinen: 1. Willy Montaine, 85,33%; 2. Paul Delie, 83,33%; 3. Paul Castermans, 83%.
Kleine tuinen: 1. Stefaan Pladys, 77,67%; 2. Annemie Viaene, 76,67%; 3. Heidi Joos, 76,33%.
Hoeven: 1. Ronny Rommelaere, 82%; 2. Luc Vandenberghe, 79,67%; 3. Stefaan Delanghe, 77%.

Liefhebbers voor de editie 2017 kunnen al gratis inschrijven via jean.marie.dhaenen@telenet.be, voorzitter van 
het comité Koksijde in de Bloemen, ofwel bij ides.leys@koksijde.be van de gemeentelijke groendienst.

Mevrouw Annick Tryssesoone behaalde met haar unieke 
bloementuin 90% in de categorie gevels van Koksijde-Bad.



Weersverschijnselen -  Vrijdag 7 oktober om 19.30 
u. Weerman Geert Naessens vertelt over wolken, 
onweer, supercellen, Halo-fenomenen, regenbogen, 
enz. Toegang 5 euro (drankje in), leden 
Sterrenjutters, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis 
en studenten 4 euro. Inschrijven: 058 52 48 17 of 
duinenhuis@koksijde.be. Org. Sterrenjutters.

Yogawandeldag - Zaterdag 8 oktober, van 9 tot 14 
u. In de voormiddag lange ontspannende yogales 
o.l.v. Sigrid Rondelez voor beginners en ervaren 
yogi. Daarna wandeling op het strand en door 
de duinen. Onderweg (eigen) picknick. Matje, 
dekentje en kussen meebrengen. Prijs 15 euro. 
Inschrijven: 058 52 48 17 of duinenhuis@koksijde.be.

Nacht van de Duisternis – 
Zaterdag 8 oktober. A) Van 
19 tot 20.30 u. workshop 
nachtfotografie (15 euro) 
o.l.v. Walter Carels. B) Vrije 
start van 19.30 tot 21 u. voor 
een wandeling (2 euro, 
incl. hapje en drankje), met 
zaklamp, op een uitgetekend 

pad door de duinen. C) Daarna hemellichamen 
bewonderen in de Sterrenjutter. Voor alle leeftijden 
en met een zoektocht voor kinderen. Inschrijven 
via duinenhuis@koksijde.be. Org i.s.m. Natuurpunt 
Westkust en de Sterrenjutters.

Workshop het groene huishouden - Dinsdag 18 
oktober van 19 tot 22 u. Wasmiddel, wasverzachter 
en een badkamerspray maken op basis van 
natuurlijke ingrediënten. Zo zorg je voor gezonde 
lucht in eigen huis. Lesgeefster: herboriste 
Katrien Bonnez. Prijs 17 euro, inwoners 12,50 euro. 
Inschrijven via 058 31 14 94 of www.vormingplusow.
be. Org. i.s.m. VormingsPlus.

Grote Natuurquiz 4.0 - Vrijdag 21 oktober, 19 u. Test 
je kennis over milieu, natuur of klimaat. Vorm een 
groepje van drie personen en schrijf in voor een 
avond spanning en vertier. Prijs 12 euro per team. 
Inschrijven tot 15 oktober via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17. Org. i.s.m. Natuurpunt Westkust.

Herfstseizoenkookles - Dinsdag 25 oktober, 
19 u. Leer met Peter Vandermeersch (De 
Zonnekeuken, Assebroek) koken zonder verlies 
van voedingswaarde of smaak met typische 
(of vergeten) najaarsingrediënten. Eenvoudige 
recepten, gemakkelijk in te passen in de dagelijkse 
keuken, ook voor gezinnen met kinderen. Elk 
seizoen één les, vrij te kiezen. Zowel voor beginners 
als ervaren keukenpieten. Breng een schort, mesje 

en snijplank mee. Prijs 25 euro (incl. biologische 
en vegetarische maaltijd, max. 15 deelnemers). 
Inschrijven tot 18 oktober via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.

Wandeling - Maandag 31 oktober, 14-16.30 u, 
start Elisabethplein. Ontdek de kleur van de herfst 
in de Schipgatduinen o.l.v. natuurgids Marjan 
Janssens. De blauwe zeedistel werd stekelig Brugs 
kant, de vele bessen kleuren de duinen, een bonte 
schakering van donkerpaars tot oranje… Bessen 
zijn een gezonde vitaminerijke lekkernij! Na de 
wandeling warme chocolademelk. Prijs 2 euro. 
Inschrijven: 058 52 48 17 of duinenhuis@koksijde.be.

Kinderactiviteit: op zoek naar dwaallichten - 
Donderdag 3 november van 15.30 tot 18 u. In het 
kader van Halloween, zie bl. 39.

Dwaallichtentocht, adults only - Donderdag 
3 november van 19 tot 22 u. In het kader van 
Halloween, zie bl. 39.

Workshop Eet wat zeewier - Vrijdag 4 november 
van 13 tot 17 u. Zeewier is supergezond, je kan 
er allerlei dingen mee doen. Leer met Marjan 
Janssens en Lut Van Malderen verschillende 
soorten zeewieren kennen, ermee knutselen en 
koken. Start aan Elisabethplein, voor kinderen 
van 3de tot 6de leerjaar. Prijs 13 euro (max. 
15 deelnemers). Inschrijven: 058 52 48 17 of 
duinenhuis@koksijde.be.

Beleef natuur in het Duinenhuis…!
Duurzame ontwikkeling lijkt een nieuw begrip maar dat is het helemaal niet. Vijfentwintig jaar geleden 
werd de term boven de doopvont gehouden. Ook bij ons gaan we stap na stap, met steeds meer mensen, 
op weg naar een duurzamer Koksijde. Het Duinenhuis vormt het hart en zorgt met het vormingsaanbod 
voor tonnen inspiratie.



Van stort naar milieupark

Bewuste keuze voor het milieu - Vanaf 1 
januari 2017 zal er voor de fractie grofvuil 
(de perscontainer) een - weliswaar beperkt - 
tarief aangerekend worden op basis van het 
aangeleverde gewicht. Dat moet bezoekers 
aanzetten om beter te sorteren. Afval dat 
recycleerbaar of herbruikbaar is, hoort immers 
niet thuis in een container waarvan de inhoud 
verbrand wordt. Het park wordt daartoe uitgerust 
met een weeginstallatie en een betalingszuil 
met bancontact. Het is ook de bedoeling om het 
systeem voor betaling van steenachtig materiaal 
te herzien.
Betere toegangscontrole - De steekproefsgewijze 
toegangscontrole aan de ingang behoort weldra 
tot het verleden. Als inwoner of tweedeverblijver 
krijg je in de toekomst automatisch toegang tot het 
park met de elektronische identiteitskaart. Daartoe 
wordt een nieuwe eID-scanner en een slagboom 
aan de ingang geplaatst.
Herschikking - Enkele afvalcontainers kregen 
inmiddels een nieuwe stek om optimaal van 
het terrein gebruik te maken. Voortaan staan de 
containers en boxen voor klein gevaarlijk afval, 
elektro en piepschuim op een vernieuwde zone 
in het verlengde van de opritlaan. De fracties die 
ook aan huis of in de wijk worden ingezameld, 

vind je dan weer op het tweede platform bij de 
bureelcontainer (glas, pmd en papier&karton). 
Vraag gerust hulp aan de parkwachters.
Praktisch - De komende maanden worden de 
voorbereidingen op het terrein verder uitgewerkt en 
getest. De werken zijn zo voorzien dat het park in 
principe gewoon open kan blijven. Intussen blijft de 
dienst Milieu&DO de nodige info verspreiden.

De tijd van het milieuvervuilende stort, bv. vroeger aan de Zelte, is al heel ver weg. De 
vuilnisbelt werd opgevolgd door het containerpark. Al sinds de opening in 1995 is het 
containerpark van Koksijde met zijn typerende oprijplatforms een schoolvoorbeeld van hoe 
afval gebruiksvriendelijk ingezameld wordt. De voorbije jaren werd de veiligheid en het comfort 
van het park stelselmatig verhoogd: de vaste verkeersrichting, de overkapping van het asbestafval, 
de verbeterde toegang voor groenafval De gemeente zet een volgende stap om nog duurzamer met 
afvalgrondstoffen om te gaan. Op weg naar het ... milieupark!

Astrofotografie in 
sterrenwacht Sterrenjutter
De voorbije zomer maakten de Sterrenjutters in het Duinenhuis 
opnamen van de grote Herculesbolhoop (M13). Dat is een bolvormige 
sterrenhoop in het sterrenbeeld Hercules, het is een van de meest 
heldere bolhopen van het noordelijk halfrond. De M13 is in 1714 
ontdekt door Edmond Halley. Charles Messier nam hem in 1764 in 
zijn catalogus op. Deze bolhoop staat op een afstand van ca. 25.100 
lichtjaren van onze aarde. De Sterrenjutters openen de sterrenwacht elke 
tweede donderdag van de maand voor het publiek. Gratis toegang is. 
Eerstvolgend bezoek op donderdag 13 oktober van 20 tot 22 u.

Uitzonderlijke sluitingsdagen
Opgelet: de gewone sluitingsdagen op zondag 30 en maandag 31 oktober worden dit jaar meteen 
gevolgd door de feestdagen op dinsdag 1 en woensdag 2 november waarop het park ook gesloten blijft. 
Hou dus rekening met grote drukte op donderdag 3 november (en zaterdag 5 november). Plan je bezoek bij 
voorkeur op een ander moment.

Voortaan staan de containers en boxen voor klein ge-
vaarlijk afval, elektro en piepschuim op een vernieuwde 
zone in het verlengde van de opritlaan.

NIEUWE NAAM:
MILIEU- PARK!



Halloween-party

Film Finding Dory

Ken je de 
bibliotheek al?

Op zaterdag 29 oktober zijn griezels 

voor één keer meer dan welkom in 

de PIT voor de halloweenfuif.
Wie zich verkleedt, krijgt een gratis 

drankje. Start om 21 u., gratis 
toegang. Zie ook bl. 39.
Info www.depit.be.

JOC de PIT presenteert op donderdag 3 november om 14.30 

u. de film Finding Dory. Het vergeetachtige visje dartelt vrolijk 

rond met de oude bekenden Nemo en Marlin. Plots beseft Dory 

dat ook zij een familie heeft die misschien wel naar haar op 

zoek is. Het trio vertrekt halsoverkop op een avontuurlijke reis 

naar het Marine Biology Institute of California, een aquarium en 

revalidatiecentrum. Voor de zoektocht naar haar ouders roept 

Dory de hulp in van drie prettig gestoorde MBI-bewoners… Zo 

ontdekken ze de magie en het geluk in hun vriendschappen en 

familie, maar ook in hun gebreken….

Reserveren: jeugddienst@koksijde.be.

Als de film niet voorhanden is, wordt een van de laatst uitge-

brachte video’s vertoont. De organisatie is niet verantwoordelijk 

voor dergelijke voorvallen.

Ben je jonger dan 18 en ken je de 

bibliotheek nog niet? Dat moet je 

zeker eens doen! In de bib vind je 

niet alleen de spannendste boeken 

en strips, maar ook toffe films en 

leuke muziek-cd’s. Als je jonger bent 

dan 18 kan je zelfs gratis lid worden. 

Dus, ontdek de bib: Casinoplein 

in Koksijde-Bad, naast het c.c. 
CasinoKoksijde en achter het 
gemeentehuis.

Jeugdbewegingen in actie

The House Awakens 
2: return of the base

De jeugdbewegingen zijn ondertussen gestart met hun nieuw 

werkjaar. Maar je kan nog altijd aansluiten. Ze verwelkomen je 

met open armen en een karrevracht speelplezier.

• Scouts Zeedustra - Elke zondagnamiddag activiteiten voor 

kinderen vanaf het eerste leerjaar. Info: seppedotter@gmail.com.

• Scouts Casa - Activiteiten op zaterdagnamiddag. Ook voor 

kinderen vanaf het eerste leerjaar. Info: Emiel Verbauwhede, 

leidingcasaodk@hotmail.be.
• KAJ Wulpen - Activiteiten op vrijdagavond. Om de twee weken. 

Aansluiten kan heel het jaar. Info: stijn.lycke@gmail.com.

Op zaterdag 8 oktober presenteert 

de PIT de tweede editie van een 

nieuw party concept: groovy 
tech, deep & future house gemixt 

met het meer commerciële werk. 

Aanvang om 21 u.
Voorlopige affiche: Dj Soulkeys 

(tech-house), Tarantella (deep & 

future house), Henry H. Volledige 

affiche op www.depit.be. Toegang 

1 euro voor leden, 3 euro voor niet-

leden.



Gemeenteschool Koksijde startte
schooljaar in vernieuwde lokalen

Burgemeester Marc Vanden Bussche 
vatte in een notendop de renovatie 
samen. De vernieuwing van de 
klaslokalen en de gangen beneden 
werden uitbesteed. De verdieping werd 
door de gemeentelijke technische dienst 
onder handen genomen. Alle klassen 
kregen nieuwe wandbekleding en kasten. 
De gangen kregen nieuwe vloeren. De 
klassen zijn nu uitgerust met magnetische 
whiteboards en prikborden. Ook de 
deuren en kapstokken werden vervangen, 
en het sanitair blok is helemaal nieuw. 
“Onze dank aan zowel leidinggevenden, 
bedienden en arbeiders die op een of 
andere manier tot de realisatie van deze 
vernieuwde klaslokalen bijgedragen 
hebben”, aldus de burgemeester.

Belangrijke investering
Schepen Lander Van Hove van Onderwijs 
noemde de school in de Abdijstraat een 
van de mooiste basisscholen van Vlaanderen, gelegen middenin de prachtige Noordduinen. Bovendien 
ook een school die sinds jaar en dag erom bekend staat zeer degelijk onderwijs te verstrekken. “Uw geduld 
is beloond,” zei hij tot ouders, directie, leerkrachten en kinderen, “na een jaartje noodgedwongen verhuis 
naar home Mathilde Schroyens, zijn de kleuter- en lagere afdeling weer herenigd.”
Het volledige gebouw beschikt thans ook over een krachtig wifi-netwerk. Zo kunnen de meest moderne 
onderwijsmiddelen ingezet worden. Daarom kocht de gemeente meteen ook 20 nieuwe ipads aan. Later 
in het schooljaar volgt de vervanging van alle pc’s. Ook de eerste digitale borden worden al voor moderne 
aanraakschermen geruild.
De investering kostte 544.500 euro voor de binnenwerken en 310.000 euro voor de buitenwerken (btw in). “Wij 
hopen dat jullie graag naar deze vernieuwde school komen,” richtte schepen Van Hove zich tot de kinderen, 
“het is ten slotte voor jullie dat wij deze belangrijke investering deden.

Het nieuwe schooljaar beginnen in klassen die van onder tot boven vernieuwd en opgefrist werden...  
Er valt toch geen betere reden te bedenken om super-enthousiast het nieuwe schooljaar aan te vatten? 
Dat genoegen viel de leerlingen van de gemeenteschool van Koksijde te beurt. De opening van de 
vernieuwde lokalen op zaterdag 27 augustus kon zelfs bogen op prominente aanwezigheid: niemand 
minder dan Vlaams minister Hilde Crevits van Onderwijs.

Een mooie groepsfoto herinnert aan de opening van de vernieuwde gemeenteschool: kinderen die het koortje 
vormden, de gemeentebestuurders, leerkrachten en ouders.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tekent het guldenboek 
onder het goedkeurend oog van burgemeester Marc Vanden 
Bussche, de schepenen Albert Serpieters en Lander Van Hove en 
directeur Carine Tegethoff.



Bespeel je een instrument en zoek je nog een toffe muziekvereniging? 
Ga je naar de muziekschool en twijfel je nog welk instrument te kiezen? 
Dan kan je veel opsteken op de open repetitie- en familiedag. Vanaf 
14 u. staan de muzikanten klaar om je vragen te beantwoorden, en 
kan je de verschillende instrumenten ook zelf uitproberen. Zowel het 
instaporkest Aerofoon (om 15 u.) als de harmonie (om 16 u.) tonen al 
hun kunnen. Al wie een instrument bespeelt mag daar vrijblijvend aan 
deelnemen. Uiteraard zijn ook toeschouwers van harte welkom. Bent u 
die dag verhinderd, maar wel geïnteresseerd? Kom dan eens vrijblijvend 
naar een repetitie in lokaal Noordduinen (Helvetiastraat 47). De 
harmonie repeteert elke vrijdag van 20 tot 22 u., Aerofoon elke zaterdag 
van 17 tot 18 u.
Info: www.kghk.be of harmonie@kghk.be.

De herfstvakantie vindt plaats van maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november. Diverse 
gemeentelijke diensten organiseren in die week een bijzonder aanbod voor kinderen en 
jongeren van 2,5 tot 18 jaar. Om dit aanbod gemakkelijk toegankelijk te maken voor ouders 
maakte de gemeente een folder waarin alle mogelijkheden overzichtelijk gebundeld staan. 
Voor ouders is het dankzij die flyer eenvoudiger om een keuze uit het rijke aanbod te maken.
Volgende mogelijkheden zijn in de folder samengebracht: de kinder- en jongerenstages 
op Koksijde Golf ter Hille, het omnisportkamp en kleutersportkamp van de gemeentelijke 
sportdienst, en de buitenschoolse kinderopvang in de Speelplekke. Alle info op www.koksijde.
be/herfstkampen.
De folder ligt klaar aan de balie van het gemeentehuis en bij de dienst Toerisme. 

In het najaar plant de sportdienst weer Multimove voor kleuters van de 2de en de 3de klas. Dit gevarieerd 
bewegingsprogramma legt de nadruk op algemene ontwikkeling van bewegingsvaardigheden. Met 
als motto “als je niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen.., kan je niet voetballen, zwemmen, 
tennissen…”
De oefeningen vinden plaats op maandag (sporthal Koksijde) en op dinsdag (sporthal Oostduinkerke) 
van 16.30 tot 17.15 u. Start op 3 oktober, tot 20 december (11 lessen, niet in de herfstvakantie), prijs 20 euro 
(kiezen voor maandag of dinsdag).
Inschrijven enkel via www.koksijde.be/multimove. Beperkt aantal plaatsen.
Info: sportdienst Koksijde, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Op vrijdag 28 oktober vindt de derde editie plaats van de Halloween-mountainbiketoertocht, een avondrit 
in de heerlijk griezelige Halloweensfeer! Een rit van 27 of 39 km met verschillende bevoorradingen en 
met pechverhelpingsdienst. Er zijn kleedkamers ter beschikking in sporthal Hazebeek. Na de tocht kan je 
ook gebruik maken van de bikewash en is er voor elke deelnemer een gratis beker pompoensoep in de 
cafetaria van de sporthal. Inschrijving en start in sporthal Hazebeek van 18 tot 21 u. (Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke). Prijs 4 euro, 2 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Info: 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be

Open repetitiedag bij 
Gemeentelijke Harmonie

Jeugdaanbod in herfstvakantie
samengebracht in één folder

Multimove voor kleuters

3de Halloween-mountainbiketoertocht

Leeftijdsgroepen

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Info
www.koksijde.be/herfstkampen

Opvang
en kampen
Herfst 2016

voor kinderen en jongeren

van 2,5 tot 18 jaar

De jaarlijkse open repetitie- en familiedag van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde vindt 
plaats op zaterdag 15 oktober van 14 tot 18 u. in de Kerkepannezaal, Strandlaan in Sint-Idesbald.



Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt plaats op donderdag 20 oktober 
van 14 tot 18 u. in de Bolledroom achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Dit tornooi geldt voor 
alle 50-plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen petanque-ervaring heeft. Competitiespelers 
kunnen enkel een triplet vormen met twee niet-competitiespelers.
De algemene winnaars ontvangen een trofee terwijl de Koksijdse verenigingen opnieuw kunnen wedijveren 
voor de Wisselbeker Schepen van Sport. De voorbije jaren werd de beker gewonnen door de V.L.O.P.S. (2013) 
en daarna PC Koksijde (2014 en 2015). Kan PC Koksijde de beker dit jaar definitief veroveren of zijn er kapers 
op de kust? Voor elke deelnemer een aandenken. Schepen van Sport Dirk Dawyndt zal alvast weer enkele 
mooie prijzen verloten. Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 17 oktober (058 53 20 01 of 
sportdienst@koksijde.be).

De sportdienst legt op dinsdag 11 oktober een bus in naar de sluitingsprijs in Putte-Kapellen, aan de 
grens met Nederland. Die prijs sluit het wielerseizoen af. Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. De renners starten om 12.45 u. en moeten 12 ronden (ca. 180 km) rijden. De aankomst is 
voorzien omstreeks 16.30 u. Het is een waar volksfeest waarbij de renners een laatste keer het onderste uit 
de kan halen. Terugreis uit Putte om 18.30 u. De sportraad betaalt de bus: wie meewil betaalt vooraf 10 euro, 
maar krijgt dit de dag zelf bij aanwezigheid terug. Inschrijven bij de sportdienst, of via sportdienst@koksijde.be 
of 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen.

De Gezinsbond afdeling Koksijde-Oostduinkerke organiseert in het gemeentelijk zwembad in Koksijde-Dorp 
weer een reeks watergewenning en kleuterzwemmen voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
De lessen vinden plaats op dinsdagen en vrijdagen (11, 14, 18, 21, 25 en 28 oktober / 8, 10 (do), 15, 18 
november). Watergewenning van 17 tot 17.45 u., kleuterzwemmen van 17.45 tot 18.30 u. Prijs: 40 euro voor 
leden, 55 euro voor anderen.
Info: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10, 058 51 86 55. Ter plaatse inschrijven en betalen.

Petanquetornooi Wisselbeker Schepen van Sport

Sluitingsprijs in Putte-Kapellen

Watergewenning en kleuterzwemmen

Tai chi – A) Maandag van 9 tot 10 u., sporthal 
Koksijde, 1,50 euro per beurt / B) Donderdag van 
9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde, 1,50 euro per 
beurt.
Zumba Gold – Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u., 
sporthal Oostduinkerke, start op 4 oktober, 4,50 euro 
per beurt.
Curling – Dinsdag van 10.30 tot 11.30 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 4 oktober, 1,50 euro per 
beurt.
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 5 oktober, 1,50 euro per 
beurt.
Netbal – Woensdag van 9 tot 10 u., sporthal 
Oostduinkerke, start op 5 oktober, 1,50 euro per 
beurt.
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. en 
van 10.30 tot 11.30 u., sporthal Koksijde, start op 7 
oktober, 1,50 euro per beurt.
Badminton + tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot 
15.45 u., sporthal Koksijde, start op 7 oktober, 1,50 
euro per beurt.

 
 
Voor de bovenstaande activiteiten is het niet nodig 
vooraf in te schrijven. Enkel aanmelden en betalen 
ter plaatse.

Initiatiereeksen - Elke maand een andere sport, 
in de sporthal Oostduinkerke. Start met step-
aerobic op muziek met gebruik opstapbankje voor 
beurtelings op- en afstappen, zeer goed voor dij- en 
kuitspieren. Op woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober 
van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 6 euro voor 4 
lessen. Verplicht vooraf inschrijven bij de sportdienst, 
beperkt aantal plaatsen.

De brochure met het volledige sportaanbod voor 
50+ is beschikbaar zijn bij de dienst Toerisme en 
bij de sportdienst (058 53 20 01 of via sportdienst@
koksijde.be). Alle info ook op www.koksijde.be/
sportvoor50plus.

Sport voor 50+
Op de Sportel-activiteiten (niet tijdens schoolvakanties en 
feestdagen) zijn 50-plussers welkom om in een ontspannen 
sfeer aan hun fysieke fitheid te werken en zo te streven naar 
een levenslang fit en gezond lichaam!



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vanderghote-Van Hulle
Op zaterdag 3 september luidden de feestklokken voor het echtpaar Daniël Vanderghote (°Oostduinkerke) 
en Huguette Van Hulle (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het 
echtpaar huwde 50 jaar geleden op 27 augustus 1966 in Oostduinkerke. Daniël was schilder-behanger, o.a. 
bij de bedrijven Ameubla en Vandoorne. Huguette maakte enkele jaren dienst uit van de onderhoudsploeg 
van Home Georges Theunis, en werd daarna huismoeder. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Vermeersch-Rosseel
Op zaterdag 3 september werden Michel Vermeersch (°Diksmuide) en Blanche Rosseel (°Alveringem) een 
ontvangst in het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun diamanten jubileum. Ze huwden op 
21 augustus 1956 in Alveringem. Michel was chef slachter-beenhouwer bij het Belgisch leger in Westhoven 
(D), en later in Sijsele/Zedelgem. Blanche was kassierster, zowel in Westhoven als in Brugge. Ze hebben een 
dochter en een kleinkind.

Echtpaar Lowagie-Kempe
Roger Lowagie (°Wulveringem) en Georgette Kempe (°Stuivekenskerke) beloofden elkaar 65 jaar geleden 
(Koksijde, 15 september 1951) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Roger was beroepsmilitair 
als vliegtuig- en boordtechnicus op diverse types, o.m. Sikorsky. Georgette was huisvrouw en hielp af 
en toe haar moeder Andrea Lasat die de herberg Franco-Belge openhield. Ze hebben een zoon, drie 
kleinkinderen en drie achterkleinkindinderen. Zaterdag 10 september was de heuglijke feestdag.



Echtpaar Mairesse-Ranson
Op zaterdag 10 september begon het echtpaar Christian Mairesse-Judith Ranson de viering van hun 
gouden huwelijksjubileum met een ontvangst in het gemeentehuis. Christian (°Pâturages) en Judith 
(°Diksmuide) huwden een halve eeuw geleden op 10 september 1966 in Koksijde. Christian werkte 40 jaar 
als werktuigkundige en tekenaar in de Firmini of l’Usine des Dunes in Leffrinckoucke. Judith werkte in het 
grootwarenhuis Coxa, en vervolgens als bediende in het Hoge-Blekkerzwembad. De jubilarissen hebben een 
zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Hallemans-Verbeeck
Leon Hallemans (°Hemiksem) en Lutgardis Verbeeck (°Hemiksem) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Hemiksem, 27 augustus 1966) eeuwige trouw! De jubilarissen werkten beiden voor General Motors 
Continental, thans Opel Belgium. Hun leven lang besteedden ze hun vrije tijd aan de beoefening van 
klassieke muziek in diverse orkesten en ensembles.

Rotary presenteert herfstconcert
De Rotary Diksmuide-Westkust en Rotary Nieuwpoort-Westhoek organiseren op 
zaterdag 29 oktober om 20 u. hun jaarlijks herfstconcert in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Duinenkerk. De opbrengst gaat zoals altijd integraal naar sociale initiatieven in de 
regio.

In het voorprogramma speelt pianiste Katerina Verbovskaya The Unquiet Stones van 
componist Ruben De Gheselle en het Pianoconcerto nr. 20 van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Het symfonisch orkest Akademos o.l.v. dirigent Marc Sierens dient de hoofdschotel op met uitvoering 
van de Carmina Burana van Carl Orff. Solisten zijn sopraan Liesbeth Devos, tenor Ingmar Ruttens en bas 
Werner Van Mechelen. Drie koren nemen de zangpartijen voor hun rekening Beauvarletkoor Koksijde, 
Cantores Brugge en Vagantes Morborum.
Na het concert bieden de Rotaryclubs in c.c. CasinoKoksijde een uitgebreide en stijlvolle receptie aan.
Toegang 30 euro. Kaarten bij de leden van Rotary Nieuwpoort-Westhoek en Rotary Diksmuide–Westkust, en 
bij de dienst Toerisme van Koksijde.
Info www.herfstconcert.com



Op vrijdag 19 augustus kwam het 
zonecollege van de Hulpverleningszone 
Westhoek in de Greenroom van Koksijde 
Golf ter Hille onder het voorzitterschap 
van burgemeester Marc Vandenbussche 
in vergadering bijeen. Een mooie 
gelegenheid voor een groepsfoto van 
zeven Westhoekburgemeesters op een 
rij. V.l.n.r. zonecommandant Robert Van 
Praet, burgemeester Christof Dejaegher 
(Poperinge), burgemeester Geert Vanden 
Broucke (Nieuwpoort), burgemeester Lies 
Laridon (Diksmuide), burgemeester Marc 
Vanden Bussche (Koksijde), burgemeester 
Marc Lewyllie (Heuvelland), burgemeester 
Patrick Lansens (Koekelare) en 
burgemeester Lode Morlion (Lo-Reninge). 
Burgemeester Marc Wyffels (Langemark-
Poelkapelle) kon niet aanwezig zijn.

Surfclub Windekind in Oostduinkerke is 
al meer dan 30 jaar een begrip in de 
Vlaamse surfwereld! De spot garandeert 
surfers comfortabele toegang dankzij de 
ruime parking aan land als op zee door het 
ontbreken van golfbrekers. Het riante houten 
clubhuis en de prachtige inplanting in de 
Oostduinkerkse duinen maken van Windekind 
dé ideale uitvalsbasis aan de Westkust om 
te genieten van zee, wind, golven en zon. 
De voorbije zomer draaide de club op volle 
toeren dankzij de coole surfcamps, verhuring 
van eigentijds topmateriaal, nieuwe surfskills 
leren met gekwalificeerde monitoren, 
een onvergetelijk dagje watersportactie 
met collega’s, of gewoon met de voetjes 
in het zand met een drankje genieten 
van de mooiste zonsondergangen. Ook 
burgemeester Marc Vanden Bussche en 
schepen Dirk Dawyndt genoten mee van de 
surf-way-of-life…

Op vrijdag 9 september vierde Wave, de gekende sport- en fitnessclub gelegen naast Koksijde Golf ter 
Hille in Oostduinkerke, zijn eerste lustrum. Al vijf jaar zet Sabine De Leeuw zich samen met haar sportieve en 
medische staf in om mensen te motiveren en te coachen tot gezond bewegen. Bij Wave vindt men fitness, 
yoga, groepsfitness en squash onder één dak. Een en ander wordt geruggensteund door een sterk medisch 
team o.l.v. dr. Peter Lagrou. Vorig jaar mocht de Wave de huidige wereldkampioen wielrennen Peter Sagan 
ontvangen. Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Sport Dirk Dawyndt vereerden de Wave 
met hun aanwezigheid.

De voorbije maand in woord en beeld



Toeristen die 25 jaar of langer 
trouw naar onze gemeente met 
vakantie komen, worden door 
ons gemeentebestuur bijzonder 
geëerd. Dat was dit jaar het geval 
op zaterdag 10 september met 
een 160-tal toeristen die ’s zomers 
ononderbroken een kwarteeuw 
of langer in Koksijde verblijven. 
Ze kregen allen het statuut van 
eretoerist. Na een ontbijtbuffet 
in c.c. CasinoKoksijde werden 
ze een gegidst bezoek aan het 
gemeentehuis aangeboden, 
waarna een receptie in het 
Casino de mooie voormiddag 
beëindigde.

In juni kreeg de Zuid-Abdijmolen een grondige 
onderhoudsbeurt, met prachtig resultaat. Het dak werd 
vernieuwd, de achterkant en zijkanten werden geschilderd, en 
de voorkant kreeg ook nieuw houtwerk. De balken waarop de 
Zuid-Abdijmolen staat, werden vervangen. “Hiermee moet de 
molen weer 20 jaar kunnen schitteren”, vertelt een erg tevreden 
molenaar Patrick Geryl die bezoek kreeg van burgemeester 
Marc Vanden Bussche, schepenen Dirk Dawyndt, Rita Gantois, 
Dorine Geersens en Albert Serpieters, en van directeur Dirk 
Vanclooster van het abdijmuseum.

De voorbije maand in woord en beeld

Winterbrochure 2016-2017
Ook tijdens het najaar en in de winter valt er in onze gemeente 
heel wat te beleven. Daarom heeft de dienst Toerisme al zijn nieuwe 
Winterbrochure 2016-2017 klaar. Deze brochure bevat alle info over de 
vele bezienswaardigheden in Koksijde en een overzicht van alle grote 
evenementen tot eind maart 2017.
Ook het logiesaanbod is opgenomen met verschillende specifieke 
arrangementen die garant staan voor een ontspannend winterverblijf in 
onze badplaats. Verder is ook het ruime restaurantaanbod opgenomen.
Gratis bij de dienst Toerisme of downloaden via  
www.visitkoksijde.be/brochures

Winter
Hiver

2016
2017

N F D E
Koksijde I Oostduinkerke I Sint-Idesbald I Wulpen



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Léa Agbo
Veurne, 31 juli
dochter van Agah en van 
Cassandra Clavier uit Koksijde

Luke Geerardyn
Veurne, 1 augustus
zoon van Miek en van Karolien Battel 
uit Wulpen

Oscar Launoy
Veurne, 6 augustus
zoon van Mikael en van Aurélie 
Maréchal uit Koksijde

Babeth Anckaert
Veurne, 8 augustus
dochter van Simon en van Sarah 
Cuveele uit Koksijde

Nanou Vanleke Calcoen
Brugge, 8 augustus
dochter van Bram Calcoen en van 
Nikie Vanleke uit Koksijde

Guillaume de Fonvent
Veurne, 11 augustus
zoon van Dieter de Fonvent en van 
Mieke Vanderstichele uit Koksijde

Quinn Thongmee
Veurne, 16 augustus
zoon van Khathawut en van 
Santanee O-Charoen uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Johan Hackx en Vanessa 
Zaman, beiden uit Koksijde  
(5 augustus)

Erwin Ginot uit Koksijde en 
Vanessa Le Blanc uit Beersel  

(12 augustus)

Jasper Cornelis uit Diksmuide en 
Vikki Merlier uit Koksijde  
(20 augustus)

Dirk Pylyser en Conny 
Maelstaf, beiden uit Koksijde  
(26 augustus)

Bart Berquin en Gaëlle Dupuis, 
beiden uit Koksijde (27 augustus)

Richard Strasser en Sabine 
Theunynck (27 augustus)

Frederik Sys en Sofie Peelman 
(31 augustus)

Rik Depoorter en Marleen 
Borry, beiden uit Koksijde

Kristof Haerynck uit Koksijde en 
Lian Kiang Lee uit Maleisië  
(3 september)

Glen Viaene en Emma 
Figoureux, beiden uit Koksijde  
(3 september)

OVERLIJDENS

Godfried Lazoore - 82 jaar 
echtgenoot van Paulette Dewitte

Lucien Van Belle - 76 jaar

Maurits Verhegge - 81 jaar 
echtgenoot van Godfrieda Maesen

Freddy Blondeel - 61 jaar 
echtgenoot van Marie-Paule 
Vanhoutte

Ann Bauwens - 54 jaar 
weduwe van Janvier Heirbaut

Marleen Vansteenkiste - 62 jaar

Cecilia Pante - 86 jaar 
weduwe van Daniel Clarebout

Georges Lagrange - 59 jaar

Canivet Ginette - 69 jaar 
weduwe van Jean Claude Vens

Jozef Delanghe - 82 jaar 
weduwnaar van Jeannine Pylyser

Rienk Pijpstra - 83 jaar 
echtgenoot van Adriana de Vos

Margareta Verhaeghe - 95 jaar 
weduwe van André Bouquillon

Godelieve Verschaeve - 79 jaar 
weduwe van Gérard Snauwaert

Annette Cossement - 69 jaar

Margerithe Dewaele - 89 jaar 
weduwe van Gilbert Vandamme

Harlindis Durieu - 85 jaar

Anna Vervaque - 75 jaar 
echtgenote van Bernard Chabrier

Jozef Bruggeman - 91 jaar 
echtgenoot van Monique Delannoy

André Jacquemain - 67 jaar 
echtgenoot van Anne Heinesch

Josephina Vertommen - 81 jaar

Joanna Lembrechts - 81 jaar 
echtgenote van René Callens

Freddy Goovaerts - 71 jaar

Seraphinus van Duijse - 87 jaar 
echtgenoot van Simonne Lootvoet

Godelieve Warreyn - 82 jaar

Michel Permanne - 70 jaar 
echtgenoot van Louise Dierick

Roger Sezier - 78 jaar

Goesting Food Truck Festival Helden van de race
Onze gemeente weer decor 
voor nieuwe Ketnet-reeks

Van donderdag 3 tot zondag 6 november vindt 
op het Theaterplein voor het gemeentehuis 
de tweede editie van het Goesting Food Truck 
Festival plaats, georganiseerd door vzw Xbeach. 
Een Food Truck Festival is een gastronomisch 
feest met keukens in vrachtwagens, uiteraard 
opgesmukt met heel wat randanimatie

Na de film Helden van de 
zee wordt onze gemeente 
weer het decor voor 
een nieuwe reeks van 
de Ketnet-Helden. De 
spannende serie rond 
techniek en wetenschap 
noemt Helden van de 
race en loopt over zes afleveringen. In elke aflevering 
krijgen twee teams twee dagen de tijd om een stoere, 
creatieve of ingenieuze racewagen te bouwen en 
daarmee een circuit af te leggen. De winnaars van 
elke aflevering stoten door naar de grote slotrace op 
29 oktober op een strandlocatie in Koksijde. Uiteraard 
rekenen de helden op luidruchtige supporters voor 
de finalisten. Zij moeten met hun zeepkist immers een 
parcours afleggen op de dijk, het strand en in de 
zee….



8ste Toeristen- en Streekproductenbeurs

Feest in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
met de paardenvissers en de Piepkes!
Op zaterdag 22 oktober zijn de garnaalvissers te paard de eregasten in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke. Iedereen is er welkom voor een gezellig feest met heel het gezin. Je gaat samen vissen 
en proeft de vers gevangen garnaal. En je proeft ook van bijzondere verhalen van vertellers, verspreid 
over het museum. Groot en klein maken gekke hoedjes, want daar houden de Piepkes van! Kleine en iets 
grotere hongertjes kan je stillen bij de foodtruck Les filles du bord de mer.

De VVV-dienst Toerisme organiseert op zaterdag 22 en 
zondag 23 oktober voor de 8ste keer de Toeristen- en 
Streekproductenbeurs in de feestzaal en de mezzanine 
van c.c. CasinoKoksijde. Tijdens deze tweedaagse beurs 
kan je bij de vele standhouders proeven van lekkere 
streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, vissoep, 
chocolade enz. Toeristische diensten uit het binnenland en 
de jumelagegemeenten zijn er aanwezig met toeristische 
informatie en proevertjes. Eregast is Dinant.
Op zaterdag is de beurs open van 10.30 tot 18 u., op 
zondag van 10.30 tot 17 u. Gratis toegang.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be.

- 11.15 u., afspraak aan het museum
- 11.30 u., vertrek in het treintje naar het strand
- 11.45 tot 12.45 u.: de paardenvissers vissen t.h.v. het Astridplein
- 12.45 u., met het treintje terug naar het museum
- 13.30 u., proeven van de vers gevangen garnalen
- 14-16 u., workshop hoedjes maken voor groot en klein / grime: word zelf een 

vis of zeemeermin / ontdek bijzondere verhalen in het museum, o.a. een 
paardenvisser neemt je mee…

- 16 u., Manifeest! Met de Piepkes…

De Piepkes – Manifeest
5+ Eigenzinnige kinderliedjes met Frederik Sioen, Pieter-Jan De Smet en Roland Van 
Campenhout. Muziek die niet alleen kinderen, maar ook hun ouders luidkeels doet meezingen. 
Breng je eigen kussen mee om zacht te zitten. Mooi filmpje over De Piepkes en kinderen in actie op het strand 
van Oostende via www.depiepkes.be/video/graaf-de-graef/

Wie reserveert heeft voorrang voor een plaats op het treintje en bij de Piepkes. 
Contact: onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68.

FOODTRUCK 
LES FILLES DU 
BORD DE MER 

op het museumplein 
van 13 tot 18 u.

Prijs 10 euro | 5 euro 
voor kinderen en 

jongeren van 
5 tot 18 jaar



“De vrouwen van de zolder”: een bleitspel voor twee spelers

Ode aan regisseur Eric De Volder

Origineel jongleerritueel voor vijf zwetende lijven

Cie Ea Eo brengt met All the fun: ritueel, 
contactsport, of jongleren…?

Vijf jaar na het onverwachte overlijden van regisseur Eric De Volder van tg Ceremonia ging actrice Ineke 
Nijssen op schattenjacht op zijn zolder. Ze dook in de achtergebleven spullen, tekeningen en teksten en 
vulde daarmee een koffer. De gevonden schat is een waaier aan inspiratie die het uitgangspunt vormt 
voor De vrouwen van de zolder.

Samen met regisseur Yahya Terryn en acteur 
Gilles De Schryver van het KIP, een uitloper 
van De Volders bonte gezelschap, werd een 
bijzonder sterke voorstelling gerealiseerd. Een 
tragikomisch verhaal over een moeder en 
haar zoon en de armoede waarin ze leven.
“Deze voorstelling werd gemaakt als 
eerbetoon aan de overleden Eric De Volder, 
founding father van Ceremonia en voorloper 
van Het KIP. Een mooier eerbetoon kon hij 
zich niet gedroomd hebben. Dit is een zeer 
pakkende voorstelling over een moeder 
en zoon die in barre omstandigheden 
voor elkaar door het vuur zouden gaan. 
Met een weergaloze Gilles De Schryver in 
verschillende rollen en een zeer ontroerende 
Ineke Nijssen. Ik kwam buiten met een krop in de keel en wil mijn ontroering en enthousiasme zeer graag 
met jullie delen.” - Veerle (programmator theater).
Het KIP speelt De vrouwen van de zolder in c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 22 oktober om 20 u. Tickets 
kosten 12 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of op 058 53 29 99.

Cie Ea Eo nodigt het publiek uit rond een cirkelvormig speelvlak 
waar de vijf jongleurs hun duivels uitdrijven. Ze gooien zich in 
de arena, enkel gewapend met wat plastieken voorwerpen. Een 
collectieve poging om zichzelf te verliezen, vol oneffenheden, ruwe 
kantjes en zwetende circuslijven. Een alternatief voor al wat te glad, 
te afgeborsteld, te proper en te geslaagd is. En het publiek zit er 
met zijn neus vlak op.
Dat ze kunnen jongleren lieten ze al zien tijdens m², een van de 
meest succesvolle circusvoorstellingen van de laatste jaren, die 
ook in Koksijde te zien was. In hun nieuwe voorstelling overtreffen ze 
echter zichzelf. All the fun is opnieuw een niet te missen eigentijdse 
circusvoorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar.
“Cie Ea Eo brengt circus zoals het hoort te zijn: technisch sterk en 
origineel. Een verademing in vergelijking tot de soms heel gladde 
en afgeborstelde circusvoorstellingen.” - Sylvie (programmator 
circus)
Cie Ea Eo met All the fun op vrijdag 28 oktober om 20 u. Tickets 
kosten 12 euro. De voorstelling is zeker geschikt voor kinderen. 
Indien <13 jaar slechts 6 euro. Bestellen op www.casinokoksijde.be 
of 058 53 29 99. 



In de ban van Halloween 
VRIJDAG 28 OKTOBER
• Oostduinkerke, sporthal Hazebeek, inschrijven 

van 18 tot 21 u. voor de derde HALLOWEEN-
MOUNTAINBIKETOERTOCHT, een avondrit van 27 of  
39 km in Halloweensfeer. Alle info op bl. 30.

ZATERDAG 29 OKTOBER
• 21 u., Koksijde, jeugdhuis de PIT, Halloweenfuif,  

gratis toegang, wie verkleed komt krijgt een gratis drankje,  
info www.depit.be.

ZATERDAG 29 OKT.  TOT ZONDAG 6 NOV.
• Sint-Idesbald, SPOOKHUIZEN The Thriller en Freakcircus
• Sint-Idesbald, strand, GRIEZELDOOLHOF

MAANDAG 31 OKT.  TOT ZATERDAG 5 NOV.
• Sint-Idesbald, Strandlaan 318, POP-UP HALLOWEEN, elke dag workshops voor kinderen

MAANDAG 31 OKTOBER
• 14 u., Sint-Idesbald, Grardplein, UITHOLLEN EN VERSIEREN VAN POMPOENEN  

(ter plaatse te koop aan 5 euro), mogelijkheid tot schminken.
• 15-18.30 u., Sint-Idesbald, Zeedijk en Grardplein, STELTENLOPERS heer Ottfried,  

de laatste drakenhoeder en Odile, de hoedster van de doden.
• 18 u., Grardplein, start JURERING van de mooiste pompoen en het origineelste kostuum, om 18.30 u. 

opgeluisterd door Jong El Fuerte
• 18.15 u., Grardplein, vertrek 

HALLOWEENwandeling met muziekgroepen, 
versierde wagens en veel straatanimatie, 
prijsuitreiking op de parking van de Kerkepannezaal

DONDERDAG 3 NOVEMBER
• 15.30- 18 u., KINDERACTIVITEIT OP ZOEK NAAR 

DWAALLICHTEN, mysterieuze wandeling tussen 
de bib en het Duinenhuis. Vertelster en natuurgids 
Renata Bruggeman neemt durvers en nieuwsgierige 
kinderen van 6 tot 12 jaar op sleeptouw met 
ondeugende verhalen over dwalende zieltjes. Een 
spannend avontuur naar de top van het Duinenhuis 
om er te genieten van een drankje terwijl je talisman 
je behoedt tegen het kwaad. Stapschoenen zijn 
aangeraden. Start (opening deuren bib om 15 u.) en 
einde aan de bib. Meedoen kost 3 euro, verrassing onderweg en warme choco inbegrepen. Ouders kunnen 
kinderen begeleiden (max. 30 kinderen en 20 volwassenen). Inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.

• 17.30 u., Abdijmuseum, ABDIJSITE ONTWAAKT MET REVEIL TEN DUINEN, zie bl. 12
• 19-22 u., DWAALLICHTENTOCHT – ADULTS ONLY. Maak tijd voor een spannende en tegelijk 

ontspannende wandeling (ca. 3 km) van de bib naar het Duinenhuis en terug langs het strand om de 
demonen uit je hoofd te verdrijven. Een toverthee behoedt je voor al te kwade geesten. Dwalen door de 
kleine straatjes van Koksijde, op bijzondere plekjes luisteren naar spannende, mysterieuze, en soms pikante 
anekdotes en volksvertellingen door Renata Bruggeman. De meeslepende ervaring eindigt met liefdesdrank! 
Stapschoenen en zaklamp zijn aangeraden. Start (opening deuren bib om 18.30 u.) en einde aan de bib. 
Meedoen kost 5 euro (max. 50 deelnemers). Inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.

VRIJDAG 4 NOVEMBER
• 10.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek, Ingrid Vincent leest 
GRIEZELVERHAALTJES voor aan kinderen van 4 tot 8 jaar.  
(Groot)ouders zijn natuurlijk ook welkom. Gratis toegang.
• 19 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. het Grardplein, HALLOWEENVUURWERK
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Agenda OKTOBER

Zaterdag 1 oktober

* 9.30 u., gemeentehuis (Kokpit)
Lezing over de Duinenhandschriften, zie bl. 12

* 14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen & Oostduinkerke, 
Navigo
Open Museumdag

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide vitamientjeswandeling
www.iwva.be/bezoekers  

* Koksijde, Silicowijk
Camping Cultuur, mobiel cultuurdorp, zie bl. 44

* 20.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Ben Segers & Nele Bauwens met Out of the Blues, info c.c. 
CasinoKoksijde

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Komische-nostalgische verhalen met Adriaan Van Den Hoof: 
neen, het was gisteren ook al laat…, info c.c. CasinoKoksijde

* 20.30 u., c.c. CasinoKoksijde
Voulez-Vous? Dansavond in Franse sfeer (champagne, 
lekkernijen), concert door Eddy & Les Vedettes, dj Danny Burki, 
toegang 25 euro, vvk bij de leden, ten voordele van Kiekafobee en 
Kinderkankerfonds UZ Gent, org. serviceclub Zonta Middelkerke-
Westkust

Zondag 2 oktober

* Oostduinkerke, Voorduinen
Camping Cultuur – mobiel cultuurdorp, zie bl. 44

Maandag 3 oktober

* 15 u., Oostduinkerke, BuSo De Rozenkrans, Albert I-laan 54
Voordracht Voeding & Kanker door dr. ir. E. De Maerteleire, zie bl. 24

Woensdag 5 oktober

* 14 u., bezoek met *da’s TOF* aan de Vrienden der Blinden, 
deelname 5 euro, info Vera Beckx, 058 52 11 36, org. Vlaamse 
Actieve Senioren.

Donderdag 6 oktober

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Causerie USA op keerpunt, voorbeschouwingen bij de 
verkiezingen door prof. B. Kerremans, org. Davidsfonds, info 
doornpanne@davidsfonds.net

Vrijdag 7 oktober

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater door T’ Arsenaal Mechelen: dood van een 
handelsreiziger, info c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 8 oktober

* 10-16 u., Oostduinkerke, Pensionstal Hacienda, Toekomstlaan 6B
Verkoop garnalen(soep) voor goed doel, zie bl. 23

* 10.15 u., Koksijde-Bad, strand einde Zeedijk bij Elisabethplein
Garnaalkruiersdemo door de Gernoarskruwers’ + initiatie 
gevolgd door het koken van de vangst aan brasserie Alizé, 
Koninkijke Baan. Info jean.lycke@telenet.be, 058 52 44 14 

* 19 u., c.c. CasinoKoksijde
Bal van de Burgemeester en het Bestuur,  
zie Tij-dingen september, bl. 40

Zondag 9 oktober

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Sonny Vande Putte en vrienden brengen De Tijd van Toen, zie bl. 19

* 14.30 u., Oostduinkerke, infobord Hannecartbos Noordzeedreef
Geleide wandeling in het bos: verneem meer over de fauna en flora

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Sonny Vande Putte en vrienden brengen De Tijd van Toen,  
zie bl. 19, info c.c. CasinoKoksijde

Maandag 10 oktober

* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Verteltheater met Leen Persijn, info Judith Ranson, 058 51 40 60, 
org. Neos Koksijde

* 14.30 u., Veurne, zaal Zonnebloem (Zuidstraat)
Voordracht Van telraam tot computer, de geschiedenis van 
het tellen door Herman Rabaey, oud-leraar wiskunde en GOSA-
voorzitter gewest Veurne, toegang 2 euro, info 058 51 59 01, 
gosa.gewestveurne@gmail.com

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Lezing Over gewoon gelukkig zijn en de zoektocht naar 
evenwicht tussen ratio en emotie. Koksijde, “warme hartelijke” 
kustgemeente! door de h. Vande Gucht, zie bl. 22

Woensdag 12 oktober

* 9-12 u., Oostduinkerke, openluchtzwembad
Competitie onder 7 buitenlandse heli-reddingsteams in het kader 
van de SAR-MEET, zie bl. 17

Gegroepeerde activiteiten
- Gemeentel. musea, bl. 10-14, 37
- Ontmoetingsdagen Sociaal Huis, bl. 19
- Duinenhuis, bl. 26
- Jeugddienst, bl. 28-30
- Sportdienst, bl. 30-31
- Halloween, bl. 39

Openbare markt
-  Vrijdag in Koksijde-Bad:  

in de Zeelaan, 7-13 u

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie november op uiterlijk 
maandag 3 oktober bezorgen aan 
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst 
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt 
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter 
worden opgenomen.



Donderdag 13 oktober

* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis
Lezing door Karine Van Doorselaer, toegang (koffie incl.) 5 euro, 
leden 3 euro, org. Vermeylenfonds K-Odk, 
info depicker.maurits@skynet.be, 058 51 98 65

Vrijdag 14 oktober

* 20 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Voordracht “Hoe Kom op tegen kanker opkomt tegen kanker”, 
door alg. dir. Marc Michils, zie bl. 23

* 20.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café foyer met gratis optreden Les Tigresses Rouges,  
foyerdeuren open om 19.30 u. Info en reserv. bij  Info Koksijde,  
058 53 29 99, reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Zaterdag 15 oktober

* 14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Open repetitie en familiedag gemeentelijke harmonie, zie bl. 30

14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling tussen Doornpanne en Hoge Blekker,  
www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muzikale duizendpoot en one man coverband Double Bill

Woensdag 19 oktober

* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie Vertederdingen, éénmanstoneel door Erik Burke, 
toegang leden 3 euro, anderen 5 euro, info Janine Jacquemyn, 
058 516223, org. Vlaamse Actieve Senioren 

Donderdag 20 oktober

* 14.30 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48)
Lezing Kernenergie na Fukoshima door kernfysicus prof. dr. Gilbert 
Eggermont (Ugent), toegang (koffie incl.) 5 euro, leden 3 euro, 
info Marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98, org. UPV-Westkust 
i.s.m. Vermeylenfonds K-Odk

Vrijdag 21 oktober

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Familie/humor: Fills Monkey, incredible Drum Show, 
info c.c. CasinoKoksijde

* 20 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis
Optreden van de Jazz and bluesband Monsieur Fernand, 
toegang 15 euro, vvk 12 euro, info: 058 51 90 94, 
vanmuylem@skynet.be 

Zaterdag 22 oktober

* 10.30-18 u., c.c. CasinoKoksijde
8ste Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie bl. 37

* Oostduinkerke, Sycod en strand
Sycod cup: kampioenschappen zeilwagenrijden

* 11 u., Koksijde, parking Ster der Zee
Garnaalkruiersdemo en initiatie met de Gernoarskruwers, 
kooksessie, info 058 52 44 14, jean.lycke@telenet.be 

* 11.15-17 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO
Paardenvissers in het museum, zie bl. 37

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater De vrouwen van de zolder door het KIP, zie bl. 38

Zondag 23 oktober

* Oostduinkerke, Sycod en strand
Sycod cup: kampioenschappen zeilwagenrijden

* 10.30–17 u., c.c. CasinoKoksijde
8ste Toeristen- en Streekproductenbeurs, zie bl. 37

* 15 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Blindman (sax) – 32 Foot/het orgel van Bach

Donderdag 27 oktober

* 20 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis
Toneel Ouwe Romeo en Belegen Juliet door het Pan Theater 
Nieuwpoort, toegang 14 euro, leden VHK en HVV/OVM 10 euro, 
info Marc Van Muylem, 058 51 90 94

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Toneel In de duinhalm door Het Prethuis, 
org. Dialectgenootschap Bachten de Kupe, info c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 28 oktober

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ‘t Oud Schooltje,
Trappistenbieren proeven o.l.v. adviseur Franky Malbrancke, 
12 euro leden deelnemende verenigingen, 17 euro niet-leden, 
org. Gezinsbond 
Info en inschrijven desmedtronald@gmail.com, 058 51 41 39

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Circus door CIE EA EO, zie bl. 38

Zaterdag 29 oktober

* 19 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Wimblepong, Beerpongtornooi, inschrijving 36 euro/team, 
toegang anderen 6 euro, add 8 euro, info vzw Semper Festum, 
0479 02 75 35

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Jazz Lab Series, Antoine Pierre Urbex, info c.c. CasinoKoksijde

* 21 u., Koksijde-Bad, Jeugdhuis de Pit, Kursaallaan
Halloweenfuif I Spit On Your Grave, gratis toegang, 
Halloween verkleed = gratis drankje

* 20 u., Koksijde, OLV-ter-Duinenkerk
Herfstconcert van Rotary Diksmuide-Westkust en Nieuwpoort-
Westhoek, zie bl. 33

Zondag 30 oktober

* 14.30 u., Oostduinkerke, Loze Vissertjesstraat
Geleide wandeling vallende bladeren

Maandag 31 oktober

* 20 u., c.c. Casinokoksijde
Concert met Bart Peeters,  
info Concertevent.be en info c.c. CasinoKoksijde

Woensdag 2 november

* 11 u., Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

Schilderijen van Thomas Ritter en sculpturen Jonneke Kodde
Tot 2 oktober in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.
dmlgallery.be
* Engelen van de zee, fotografie van Stephan Vanfleteren
Tot 20 november in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke
* Schilderkunst van Martine de Raet
Van 29 oktober tot 6 november in Galerie Welnis, toerismekantoor 
Astridplein in Oostduinkerke
* Encaustic Art, schilderwerken met bijenwas van Nadine 
Meeuws
Van 27 oktober tot 6 november in de Keunekapel, Sint-Idesbald 
(elke dag van 14-18 uur, niet op maandag)
* Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari in het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald
* Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
Van 10 september tot 8 januari in het Abdijmuseum Ten Duinen
* De Domeinen van de Duinenabdij
Tot dinsdag 10 januari in het onthaalgebouw van het 
Abdijmuseum Ten Duinen
* Beeldhouwkunst (keramiek, hout, vezels, beton, steen, enz.) 
van Lucie De Ridder uit Destelbergen
Tot 31 oktober in kapsalon Lievino (Strandlaan in Sint-Idesbald)

Donderdag 3 november

* Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie 36

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide paddenstoelenwandeling, info www.iwva.be/bezoekers  

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert met Soulsister,  
info Concertevent.be en info c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 4 tot zondag 6 november

* Beelden en verhalen uit de Westhoek, driedaagse van 
het Vermeylenfonds K-Odk met een tentoonstelling, een 
paddenstoelenwandeling en een boekvoorstelling. Zie bl. 9

Vrijdag 4 november

* Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie 36

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ontspoorde zwammen, 
www.iwva.be/bezoekers

Zaterdag 5 november

* Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie 36

* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen & Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling op zoek naar ezels en pony’s in de 
Doornpanne, www.iwva.be/bezoekers 

* 14.30 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein
Geleide wandeling Ontdek de natuur voor dierenliefhebbers, met 
de trouwe huisvriend, info dienst Toerisme

* 15 u., c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling Tuning people & de maan, 
info & tickets, info c.c. CasinoKoksijde

* 18.30 u., Koksijde, Terlinckplein, Zeedijk
Nighttrail, duurloop op het strand en door duinen, 
info www.sportevents.be/2016/nighttrailkoksijde

Zondag 6 november

* Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival, zie bl. 36

Monumenten voor de dood
In het najaar loopt in het Kunstencentrum Ten 
Bogaerde van zaterdag 29 oktober tot zondag 
8 januari 2017 de tentoonstelling Monumenten 
voor de dood. Dit thema sluit naadloos aan bij de 
expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten in het 
Abdijmuseum Ten Duinen.
In Ten Bogaerde gaan een aantal Vlaamse 
hedendaagse kunstenaars – waaronder Stief Desmet 
en Cindy Wright – aan de slag met de beeldtaal van 
het skelet, maar ook met de weemoedige beleving 
van de plek, waar de beenderen van potvis Valentijn 
begraven liggen. De curator is Els Wuyts.
Tijdens de schoolvakanties: van dinsdag tot 
vrijdag van 10 tot 17 u. / weekend- en feestdagen 
van 14 tot 17 u.
Buiten de schoolvakanties: open weekend- en 
feestdagen (behalve op maandag) van 14 tot 17 u.
George Grardzaal: ook toegankelijk tijdens 
de openingsuren. Gratis toegang. Buiten de 
openingsuren is het Kunstencentrum ook 
toegankelijk na afspraak (gids is betalend).
Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari.



14-18u ETEN & DRINKEN Barmobiel en wafelbakfiets

14-18u SFEER De Bibmobiel

14-18u SCHMINK Evelyne

14-18u SPEL Spelen met de Plezand-figuren

14-18u WORKSHOP Circus optrekpopje in cartoonstijl

14-14.30u         CIRCUS/MUZIEK Circus & Live music show Fillage

14.40-15.20u CIRCUS Circus Comedy

15.40-16.20u ANIMATIE De Speelmachien

16.30-17u         CIRCUS/MUZIEK Circus & Live music show Fillage

17.15-18u         THEATER Richarke

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016 // SILICOWIJK
ZONDAG 2 OKTOBER 2016 // VOORDUINEN

Info: cultuur@koksijde.be • 058 53 34 40


