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Getijden november
dag hoogwater laagwater

ma 01 08.03 en 20.41 02.03 en 14.47
di 02 09.09 en 21.46 03.13 en 15.59
wo 03 10.07 en 22.42 04.31 en 17.07
do 04 10.57 en 23.29 05.35 en 18.00
vr 05 11.43 06.23 en 18.45
za 06 00.13 en 12.27 07.06 en 19.28
zo 07 00.56 en 13.11 07.48 en 20.09
ma 08 01.39 en 13.56 08.30 en 20.51
di 09 02.24 en 14.42 09.12 en 21.33
wo 10 03.11 en 15.29 09.56 en 22.16
do 11 03.59 en 16.20 10.43 en 23.01
vr 12 04.51 en 17.15 11.36 en 23.53
za 13 05.47 en 18.15 12.34
zo 14 06.47 en 19.21 00.51 en 13.35
ma 15 07.51 en 20.30 01.53 en 14.37
di 16 08.54 en 21.36 02.59 en 15.42
wo 17 09.52 en 22.29 04.15 en 16.42
do 18 10.39 en 23.12 05.13 en 17.29
vr 19 11.19 en 23.48 05.53 en 18.05
za 20 11.54 06.24 en 18.37
zo 21 00.21 en 12.28 06.56 en 19.12
ma 22  00.53 en 13.03 07.32 en 19.49
di 23 01.26 en 13.40 08.11 en 20.29
wo 24 02.02 en 14.19 08.53 en 21.11
do 25 02.41 en 15.01 09.37 en 21.55
vr 26 03.24 en 15.47 10.24 en 22.42
za 27 04.11 en 16.39 11.16 en 23.35
zo 28 05.08 en 17.45 12.14
ma 29 06.21 en 19.02 00.33 en 13.14
di 30 07.32 en 20.12 01.35 en 14.17

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand
De h. Mathieu Moureau is de gelukkige winnaar van de fotoprijs 
oktober. Mathieu nam een prachtige foto van de twee 
paardenvissersbeelden van William Sweetlove op het strand 
van Oostduinkerke. Heel bijzonder aan de foto is de dubbele 
regenboog die als een kleurrijke aureool over zee, strand en de 
bereden garnaalvissers hangt! Het brengt hem de maandprijs op!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 8 november. 
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

DOE MEE
EN WIN

Colofon
Verantwoordelijke uitgever 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie  
Frederic Devos

Hoofdredactie:  
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda:  
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?

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

Niet-inwoners betalen 2,5 euro op rek. 
091-0175000-41 van het gemeentebestuur 
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,  
met vermelding 

Abonnement Tij-dingen – november 
tot december

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:  
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:  
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u automatisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met 
volgende dag 8 u.)

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 wacht-
dienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal geor-
ganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen

De algemeen 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 aan-
doening. Dit betekent dat de interventie 
minimaal is.

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

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

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden u door met de 
dienst die u verlangt.
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Koninklijk bezoek
De gemeenteschool van 
Oostduinkerke mocht op 
woensdag 29 september niemand 
minder dan koningin Paola 
ontvangen. De school werd twee 
keer winnaar van de Koningin 
Paola-prijs voor het onderwijs. De 
vorstin kwam een kijkje nemen…

6 en 7

Welzijn
Voor de jeugd staat er weer een 
EHBO-cursus op stapel! 4-Health 
presenteert vier medische voor-
drachten over courante aandoe-
ningen. En de 7de Drempelprijs 
gaat naar de handelszaak Watch 
Us..!

26 en 27

Handel en wandel
De digitaal economische kaart 
van Koksijde is in volle ontwikke-
ling! Die kaart wordt een data-
bank van alle kleinere en grotere 
handelszaken in onze gemeente. 
Inmiddels is ook de voorbereiding 
van de nieuwe gemeentelijke 
infogids weldra afgerond.

9

Koksijdse zwemweek 
Van woensdag 10 tot zondag 21 
november vindt in het Hoge Blek-
kerzwembad de 26ste Koksijdse 
Zwemweek plaats. “Zwemmen 
is een beetje bijna heilig zijn…”, 
dichtte Paul Snoek. Elf dagen 
gezonde waterpret voor jong 
en oud, en honderden prijzen te 
winnen...!

30 en 31



Snippers uit de raad van 20 september

1. Aankopen
3 Molokcontainers
Deze nieuwe mini-moloks zul-
len geplaatst worden op bij-
komende locaties waar het 
noodzakelijk is. Een aantal zal 
beschadigde containers ver-
vangen. Raming 25.000 euro. 
Unaniem. Er worden ook mo-
lokzakken gekocht. Raming 
85.000 euro. Unaniem.

2. Projecten
3 Wegeniswerken 
Het lastenboek is goedge-
keurd voor de heraanleg 
van de Duinenkranslaan 
(van Charles Leyslaan tot 
Strandlaan), Geitenweg 
(van Leeuwerikenweg tot 
Jan Pootlaan), Jan Poot-
laan (van Pannelaan tot 
Strandlaan), Leeuweriken-
weg (van Zeepannelaan tot 
Pannelaan) en Ranonkel-
laan (van Duinenkranslaan 
tot Koninklijke Prinslaan). 
De werken omvatten een 
nieuwe toplaag, nieuwe 
opritten in waterdoorlatende 
betonstraatstenen en straat-
kolken voor het afvoeren van 
hemelwater naar nieuwe 
bezinkputten. Het project 
kan nu aanbesteed worden. 
Raming: 496.442,51 euro. 
Unaniem.

3 Fietspad
Het lastenboek is eenparig 
goedgekeurd voor een 
nieuw fietspad langs de 
Toekomstlaan van de Wul-
penbrug tot de Wulpendam-
mestraat. Niet verder naar 
de Brugsesteenweg want 
dit is grondgebied Veurne 
dat aan het project niet 
meedoet. Het wordt een 
tweerichtingsfietspad in asfalt 
(2.800 m2), met aanleg van 
groenzones en van twee 
middengeleiders op de Toe-

komstlaan. Raming 317.626 
euro. Het Vlaamse gewest 
subsidieert. De aanbesteding 
kan nu plaatsvinden.

3 Bomen
In de Yvonnelaan zullen 38 
hoogstammige Oostenrijkse 
dennen, 2 hoogstammige en 
17 laagstammige geknotte 
canadapopulieren gerooid 
worden. De dennen zijn 50 
jaar oud en veroorzaken hin-
der door massaal naaldver-
lies waardoor hun sierwaarde 
erg vermindert. Ze worden 
vervangen door inheemse 
winterlinde (tilia cordata). 
Raming 22.289 euro. 
Unaniem.

3. Diensten
3 Energie
De gemeente zal inschrijven 
op het software ener-
gieboekhoudingspakket 
Comeet voor 7 sites: het 
visserijmuseum en het abdij-
museum, de gemeentescho-
len, de brandweerkazerne, 
de sporthal Hazebeek en 
het Hoge-Blekkerbad. Doel 
van deze bijzondere boek-
houding is het verzamelen, 
verwerken, analyseren en 
rapporteren van energie- en 
waterverbruikgegevens. Zo 

verwerft de gemeente een 
beter inzicht in energie en 
waterverbruik en kan de 
energiehuishouding geopti-
maliseerd worden. Raming: 
36.118 euro. Unaniem.

3. Varia

3 Jet-scooters 
De gemeente verleent aan 
de drie yachtclubs van 
Koksijde (KYC, Sycod en 
Windekind) elk een inves-
teringssubsidie van 3.500 
euro voor aankoop van een 
jet-scooter. Elke club zal zo’n 
scooter kopen (7.000 euro 
per ex.) om de veiligheid van 
de kite-surfers beter te kun-
nen verzekeren. Ze dienen 
enkel voor reddings-doelein-
den. Ze kunnen ook ingezet 
worden bij reddingsoperaties 
van IKWV. Unaniem.

3 KBC-Driedaagse 
De overeenkomst met de 
Koninklijke Veloclub Panne 
Sportief voor samenwerking 
2011-2013 voor de orga-
nisatie van de KBC-Drie-
daagse De Panne-Koksijde 
is unaniem goedgekeurd. 
Deze wedstrijd bezorgt onze 
gemeente veel media-aan-
dacht. In ruil verleent Koksijde 
een jaarlijkse toelage aan 
de organiserende veloclub: 
50.000 euro in 2011, 52.200 
euro in 2012 en 55.000 euro 
in 2013.

3 WK Cyclocross 
Op verzoek van de Konink-
lijke Veloclub De Verenigde 
Vrienden Koksijde sluit het 
gemeentebestuur een twee 
jaar durend convenant 
(overeenkomst) af n.a.v. 
de organisatie van het WK 
Cyclocross 2012. In voorberei-
ding van dit WK organiseert 
de veloclub twee manches 

van de wereldbeker (in 
november 2010 en 2011). Die 
vergen heel wat meerkosten 
(bruggen, tribunes, extra vip-
tent). Het convenant houdt 
o.a. een bijkomende subsidie 
van 15.000 euro in gedu-
rende twee jaar. Unaniem.

3 Personeel 
Els Desmedt verwierf vaste 
benoeming als directeur van 
de gemeentelijke Westhoek-
academie.

3 Brandweer
Adjudant Marc Villé is be-
noemd tot onderluitenant, 
post Oostduinkerke. Nog 
voor de post Oostduinkerke 
zijn brandwachten Edwig 
Dolphen en Stéphane 
Bossaert tot korporaal bevor-
derd. Voor de post Koksijde 
zijn zes kandidaat-brand-
wachten aangesteld tot 
stagiair: Johan Baert, Dimitri 
Delsael, Martijn Desomer, Tho-
mas Gryp, Hannes Hennebel 
en Bart Van der Stoelen.

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden 
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Deze wedstrijd bezorgt onze 
gemeente veel media-aan-
dacht. In ruil verleent Koksijde 

de organiserende veloclub: 

gemeentebestuur een twee 

Cyclocross 2012. In voorberei-

LIVEOP INTERNET! DE RAADSZITTING VAN 
MAANDAG 22 NOVEMBER HERBEKIJK DE ZITTING VAN 18 OKTOBERWWW.TV.KOKSIJDE.BE



De burgemeester aan het woord

Tij-dingen: “We beginnen graag met 
goed nieuws. Er is goeie hoop dat de 
werken op het kruispunt Zeelaan- 
Pylyserlaan aanzienlijk korter zullen 
duren dan aanvankelijk verwacht?”

Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Ja, dat is juist, gelukkig maar! 
Vooreerst gebeurt het leggen van de 
riolen in het laatste stukje Pylyserlaan 
van de Groenstraat naar de Zeelaan 
toe, bijzonder vlot, deels te danken 
aan een gunstig peil van het grond-
water. Verder is de aansluiting van het 
rioolnet van de Pylyserlaan naar de 
hoofdriool, of de collector, in de Zee-
laan blijkbaar veel minder complex 
dan eerst gedacht, omdat er minder 
nutsleidingen in de weg zitten. Voor 
die aansluiting kon dus een redelijk 
snelle alternatieve oplossing uitge-
voerd worden. Dat betekent dat de 
hinder op het kruispunt helemaal niet 
tot eind december zal duren. Als alles 
goed verloopt, is het kruispunt eerst-
daags weer open voor het verkeer. In 
elk geval, de aannemer stelt daartoe 
alles in het werk.”

T-d: “Er is overleg geweest met het 
Instituut voor Natuurwetenschappen in 
verband met de Koksijdse zeehon-
den..?”

Burgemeester: : “Ja. Het zou echt 
jammer zijn indien de groep zeehon-
den Ster der Zee definitief zou verlaten 
omdat kijkers en honden te dicht 
komen, en ook omdat ze verward 
geraken in netten van strandvissers. Die 
zeehonden zijn een echte attractie, en 
ze dragen ook bij tot de biodiversiteit 
van ons stukje kust. Decennia geleden 
verbleven er hier ook vrij veel. Nu, 2010 
is het Jaar van de Biodiversiteit! We 
willen de zeehonden dus kost wat kost 

behouden. Met de mensen van IN 
hebben we daarover van gedach-
ten gewisseld. Mogelijkheden zijn een 
kijkplatform vanop afstand, of een 
kijkhut, of het afbakenen van een 
zone, eventueel het beperken van het 
strandvissen met netten in die omge-
ving… Maar ik benadruk dat er terzake 
nog niets beslist is.”

T-d: “Onze gemeente heeft nu ook 
een echte beheersarcheoloog in 
dienst?”

Burgemeester: “Klopt, het is Alexan-
der Lehouck die al een paar jaar het 
archeologisch aspect van het golfdos-
sier volgt. Hij kreeg nu een contract 
van onbepaalde duur als beheersar-
cheoloog. Anders gezegd: hij is onze 
“bodemarchivaris”. Voor bouwpro-
jecten moet hij nagaan hoe sporen 
uit een al dan niet ver verleden in de 
ondergrond die verzet en bebouwd 
zal worden, het best mogelijk toch be-
waard kan blijven, of toch minstens de 
tijd krijgt voor een deskundig archeo-
logisch onderzoek. Er zijn heel weinig 
gemeente-archeologen: in Brugge, 
de Zuidelijke Westhoek, in Oudenburg, 
en nu ook in Koksijde!”

T-d: “November wordt een sportieve 
maand in Koksijde?”

Burgemeester: “O ja! Er is vooreerst 
de Koksijdse Zwemweek, die twaalf 
dagen duurt. De Vlaamse Zwemweek 

bestaat niet meer, maar de schepen 
van Sport Dirk Dawyndt, zwembad-
beheerder Marc Supeley en zijn team 
doen toch enthousiast voort met de 
Koksijdse Zwemweek, voor de 26ste 
keer! Er is weer een puik programma 
samengesteld, met voor elk wat wils. 
En er zijn honderden prijzen te winnen! 
Dus, beste Koksijdenaars: allen naar 
het zwembad! Later op de maand 
is er dan ook de Internationale 
Vlaamse Duinencross, op zaterdag 27 
november, met gratis toegang voor 
alle inwoners. Voor het eerst op een 
volledig nieuw parcours ten noorden 
van de Robe  Vandammestraat, uiter-
aard ook in de duinen. Dat is ook het 
parcours waar over één jaar en drie 
maanden het WK Cyclocross 2012 zal 
plaatsvinden!”

T-d: “Heeft u nog een mededeling 
voor de bevolking?”

Burgemeester: “Ja, voor de veldrit, 
-of zandrit-, van 27 november zijn vrij-
willigers om een handje toe te steken 
nog altijd zeer welkom. Bedoeling is 
dat ze dan ook vrijwilliger willen zijn op 
de cross van november 2011 en op 
het WK van januari 2012!” (Aanmel-
den bij Jan Deramoudt, T 058 53 34 10, 
jan.deramoudt@koksijde.be)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De hinder op het kruispunt Zeelaan- 
Pylyserlaan zal wellicht eerstdaags al voorbij zijn.”

LIVEOP INTERNET! DE RAADSZITTING VAN 
MAANDAG 22 NOVEMBER HERBEKIJK DE ZITTING VAN 18 OKTOBERWWW.TV.KOKSIJDE.BE

In zijn maandelijkse woordje in  
Tij-dingen heeft burgemeester 
Marc Vanden Bussche het deze keer 
over de werken aan het kruispunt 
Zeelaan-Pylyserlaan, over mogelijk-
heden om de zeehonden aan Ster 
der Zee beter te beschermen, en 
over de nieuwe gemeentelijke 
beheers-archeoloog. Met de Zwem-
week en de Duinencross kondigt 
november zich ook als een sportieve 
maand aan!



Eind augustus kregen Nancy en Chris 
van de secretaris van de koningin een 
positief antwoord. Na een voorberei-
dend bezoek van de veiligheidsdien-
sten van het Hof aan de school en het 
samenstellen van een programma, 
werd het licht op groen gezet om dit 
koninklijke bezoek tot in de puntjes 
voor te bereiden. Met de steun van 
het gemeentebestuur, de directeur, 
de leraren, de kinderen, alle betrok-
ken gemeentelijke diensten en de 
politie, verliep alles heel vlot en werd 
woensdag 29 september een dag om 
nooit te vergeten!

Welkom
Koningin Paola werd aan de school 
verwelkomd door gouverneur Paul 
Breyne, burgemeester Marc Vanden 
Bussche en directeur Steven Maes. 
Adriaan en Max Loones gaven een 

fleurig boeket aan de koningin. Toen 
ze uitstapte, trokken de paardenvis-
sers onmiddellijk haar aandacht. 
Zij schonken haar een mand verse 
Noordzeegarnalen. Nadien verwel-
komden schepen van Onderwijs 
Herwig Vollon, de voorzitter van de 
stichting Koningin Paola, Baron de 
Traux de Wardin en laureaten Nancy 
D’haenen en Chris Broeckaert haar 
op school.

Lied en appelmoes
Op de rode loper kwam ze de voor-
hal van de school binnengewandeld. 
De leerlingen en leraren van de 
lagere school gaven haar een warm 
applaus. Het lied Met de gemeente-
school hogerop! dat Chris Broeckaert 
in 1990 componeerde, werd voor 
haar gezongen. Dit bezorgde de 
koningin een kippenvelmoment en ze 

was zichtbaar ontroerd. Het gevolg 
bezocht de kleuterafdeling waar Chris 
Broeckaert haar project Contractwerk 
in de kleuterschool mocht uitleggen 
in de derde kleuterklas. De konin-
gin luisterde aandachtig hoe een 
didactisch systeem gebruikt wordt om 
jonge kinderen te leren plannen en 
organiseren. Ze was geïnteresseerd 
in de opbouw van deze werkvorm 
en informeerde bij de kleuters welke 
symbolen zij hadden.
Vervolgens ontvingen de jongste 
kleuters van juf Sabien Depla de 
koningin in hun klas. De versgemaakte 
appelmoes werd door haarzelf uitge-
schept. Ze proefde en vond dat het 
smaakte! Koningin Paola kreeg tot slot 
een prachtig schilderij dat de kleuters 
voor haar geschilderd hadden. Na 
het zingen van een lied, verliet ze de 
kleuterafdeling.

Koningin Paola bezocht
gemeenteschool Oostduinkerke
Adriaan en Max Loones geven een fleurig boeket aan de koningin. Gouverneur Paul Breyne en burgemeester Marc Vanden 
Bussche kijken glunderend toe.

Elk jaar in juni vindt in het paleis van Laken de uitreiking van de prestigieuze Prijs Koningin Paola voor 
het Onderwijs plaats. Nancy D’haenen en Chris Broeckaert, beiden onderwijzer aan de gemeenteschool 
Oostduinkerke, worden als oud-laureaten telkens uitgenodigd. Daar ontmoetten ze koningin Paola en rees het 
idee om haar uit te nodigen een bezoek te brengen aan de school. Zo zou ze de bekroonde projecten van 
naderbij kunnen ontdekken.



Appelmoes proeven in de peuterklas. Het uitwisselingsproject bij Nancy D’haenen.

Alle leraren met burgemeester, schepen, directeur, pedagogisch begeleider, Chris en Nancy

Evenwaardig
In het vierde leerjaar van Nancy 
D’haenen kon de koningin genieten 
van een filmpje met sfeerbeelden 
over het uitwisselingsproject met de 
gemeenteschool De kadeekes van 
Koekelberg. De leerlingen vertelden 
hoe ze gedurende het jaar correspon-
deerden met elkaar, hoe ze de leer-
lingen van meestal andere culturen 
beter leerden kennen, welke thema’s 
er aan bod kwamen en dat ze elkaar 
in april 2011 zouden ontmoeten. Het 
thema ‘evenwaardig’ is de rode 
draad doorheen dit project.

Nieuwbouw
In de leraarskamer van de school 
ondertekende koningin Paola het gul-
den boek van de gemeente Koksijde. 
Ze kreeg een kunstwerk van William 

Sweetlove aangeboden en van de 
directeur een met kalligrafie beschre-
ven espressoset. Nadien mochten 
burgemeester Marc Vanden Bussche, 
schepen van Onderwijs Herwig 
Vollon en directeur Steven Maes de 
maquette en plannen van de nieuw 
te bouwen kleuterafdeling aan haar 
voorstellen. 

Pluim
Rond de middag werd het tijd om 
afscheid te nemen. De koningin prees 
het enthousiasme van de leraren en 
stimuleerde hen om nog andere pro-
jecten op te starten. Op de school-
parking werd koningin Paola door de 
350 schoolkinderen uitgezwaaid. Tot 
slot werden alle leraren uitgenodigd 
op een receptie. Nancy D’haenen en 
Chris Broeckaert werden gelauwerd 
voor hun projecten en kregen een 

boeket en een geschenkenbon aan-
geboden. Dit koninklijke bezoek is een 
pluim voor het gemeentelijk onderwijs 
van Oostduinkerke!

Chris Broeckaert legt het contractwerk uit.



Efrem vzw: hulp voor zelfstandige
ondernemers in moeilijkheden

Wegnemen oude graven

Heel wat mensen dromen ervan hun weg te vinden als 
zelfstandige. Soms worden hiervoor grote risico’s genomen. 
Wat ooit een prachtige droom was, eindigt vaak in een 

Om nieuwe teraardebestellingen te kunnen uitvoeren 
moeten op de begraafplaats in Oostduinkerke wegens 
plaatsgebrek oude graven en grafzerken verwijderd 
worden. Het betreft het oudste blok met graven zonder 
vergunning of vervallen vergunning, namelijk blok H5 
en H6 (vroeger genummerd F5 en F6).

Er gebeurt een wettelijk voorziene aanplakking van 
25 oktober 2010 tot 25 oktober 2011. Nadien wordt 
overgegaan tot het “ontknekelen” zoals dat genoemd 
wordt.
De erfgenamen of nabestaanden kunnen de grafstenen 
wegnemen mits melding aan het gemeentebestuur. Het 
is hoe dan ook aangeraden om bij twijfel informatie in te 
winnen bij de dienst burgerlijke stand (058 53 30 39,  
burgerlijke.stand@koksijde.be) om te weten of het graf 
van uw overleden familielid, waar ook te Koksijde begra-
ven, nog over de nodige vergunning beschikt.

Dit vooral ook voor blok C op de begraafplaats in 
Koksijde waar binnenkort ook tot dezelfde procedure zal 
worden overgegaan.

nachtmerrie. Harder werken is niet altijd de juiste oplossing 
om te ontsnappen aan de negatieve spiraal die kan 
uitmonden op faling, allerhande vormen van beslag, 
echtscheiding, schuldvraag en een negatief zelfbeeld. Op 
een bepaald ogenblik is het dus aangewezen om hulp te 
vragen.

Wie kan terecht bij Efrem vzw?
- Actieve ondernemers die met een situatie of vragen 
geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of 
antwoord vinden.
- Zelfstandigen in faling.
- Iedereen die nog problemen ondervindt omwille van een 
vroegere zelfstandige activiteit.

Wat doet Efrem vzw?
Efrem adviseert, bemiddelt en begeleidt discreet op 
administratief, juridisch en psychosociaal vlak. Efrem vzw 
kan concreet begeleiding bieden inzake rendabiliteit, BTW-
problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, 
handelshuur, reorganisatie of heroriëntatie van een zaak, 
vergunningen, enz..

Zitdag
Elke 4e dinsdag van de maand, van 9 tot 11.30 u. in het 
Sociaal Huis, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke. Na afspraak 
via het Sociaal Huis, T 058 53 31 70 (onthaal, Sofie Janousek) 
info@sociaalhuiskoksijde.be, of rechtsreeks bij vzw Efrem, 
Armentierssteenweg 11/2 in Mesen, T 057 44 64 78,
efremvzw@skynet.be

Het OCMW van onze gemeente sloot recent een 
samenwerkingsovereenkomst met de vzw Efrem, een 
organisatie die al 14 jaar gespecialiseerd is in het helpen 
van zelfstandigen in moeilijkheden. Via zitdagen in het 
Sociaal Huis biedt Efrem aan Koksijdse ondernemers met 
problemen haar knowhow aan.



Op zoek naar Koksijdse
handelaar of bedrijf?

Adverteren in 
gemeentelijke infogids 

Bent u op zoek naar een specifiek 
bedrijf of handelaar in Koksijde, dan 
kunt u die voortaan online terugvinden 
op de gemeentelijke bedrijvengids, 
anders gezegd de economische 
kaart. 

Alle bedrijfsinformatie kan heel 
snel en op een eenvoudige, 
gebruiksvriendelijke manier 
opgevraagd worden. Selecties kunnen 
gebeuren op straat, bedrijfsnaam en 
type activiteit. Bovendien krijgt u op 
een kaart onmiddellijk de ligging te zien 
van het bedrijf dat u zoekt.
Om een handelaar of bedrijf te zoeken 
surft u naar www.economischekaart.
be/koksijde. De kaart is een dynamisch 
gegeven. Wellicht hebben nog niet 
alle handelaars de tijd gevonden om 
hun gegevens te vervolledigen. Ze 
kunnen dat nog steeds doen. Ook 
nieuwe handelaars en ondernemers 
zullen aangesproken worden om in het 
project mee te stappen. Zelfstandigen 
die zich nog willen registreren kunnen 

hun toegangsgegevens krijgen via de 
cel Lokale Economie, Zeelaan 303 in 
Koksijde, T 058 53 30 41,  
economie@koksijde.be. 

Startende ondernemers worden 
automatisch opgenomen en krijgen 
daarvan een schriftelijke bevestiging.

De dienst Communicatie, Onthaal en Protocol bereidt op 
dit ogenblik de gemeentelijke informatiegids 2011-2012 
voor. De lancering van dit onmisbare naslagwerk over onze 
gemeente is gepland voor maart 2011.
De informatiegids wordt een praktisch naslagwerk met de 
essentiële informatie over de werking van alle gemeentelijke 

Kevin Louwye en Nancy Deprez zijn in het gemeentehuis de aanspreekpunten voor 
de digitale Koksijdse economische kaart!

diensten en het OCMW. Andere belangrijke instellingen zoals 
de politie en de scholen worden er ook in toegelicht.
De gids wordt gedrukt op ruim 15.000 exemplaren en 
wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel de gemeente. 
Bovendien krijgt iedereen die in 2011-2012 in Koksijde komt 
wonen een exemplaar aangeboden. Een digitale versie 
van het informatieblad zal op de gemeentelijke website ter 
beschikking zijn.
De reclamewerving voor de Koksijdse informatiegids gebeurt 
door de firma PUBLI-touch bvba. Enkel deze firma kan 
rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur 
voor de uitgave van de gedrukte en digitale versie. 
Handelaars die door een vertegenwoordiger van deze firma 
aangesproken worden, kunnen er van op aan dat dit een 
betrouwbaar contact is, gemachtigd om de advertentie-
werving voor onze gemeentelijke infogids te doen. 
De persoon in kwestie zal dit kunnen bewijzen aan de hand 
van een origineel schrijven van de gemeente, ondertekend 
door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Info:
info@koksijde.be of 058 53 30 30.



Inmiddels hebben veel bewoners van de buurt zich 
een badge aangeschaft om de slagboom te kunnen 
openen. Gezien de reacties die het gemeentebestuur 
ontving over de geringe gebruiksvriendelijkheid van 
deze badges werd een andere oplossing gezocht om 
de toegang voor de bewoners van de wijk comforta-
beler te maken. Die oplossing is gebruik maken van een 
afstandsbediening, die eerst enkel voor de hulpdiensten 
was voorzien, maar die nu voor de betrokken bewoners 
ter beschikking wordt gesteld.
De afstandsbedieningen zullen vanaf 15 november be-
schikbaar zijn. Betrokkenen die al een badge hebben, 
kunnen die voor een afstandsbediening inruilen. Er zijn 
dus geen bijkomende kosten aan verbonden.

Voor wie?
Enkel de bewoners van volgende straten kunnen een 
badge of afstandbediening bekomen: Acht-Septem-
berstraat, Alfred Courtensstraat, Ammanswallestraat, 
Koksijdesteenweg, Koningstraat en Nonnehofstraat. 
Daarvoor betalen ze een waarborg van 125 euro.
Het is noodzakelijk een voertuigbewijs voor te leggen bij 
het afhalen. Belangstellenden wenden zich daarvoor 
tot de dienst Technisch Bureau in het gemeentehuis 
(2de verdieping, Patrimoniumbeheer), elke voormiddag 
tussen 9 en 12 u.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons 
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat weldra 
zijn 16de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en 
concrete beleidsinformatie van het gemeentebe-
stuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslis-
singen nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de 
openbare werken? Welke projecten organiseren 
de vele gemeentelijke diensten van administratie 
tot sport? U leest en ziet het allemaal in Tij-dingen 
in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten 
en huldigingen in het gemeentehuis! De Agenda 
bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om 
u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging 
om het jaarabonnement voor 2011 te willen her-
nieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewij-
zigd: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te 
schrijven op rek. nr. 091-0175000-41 van Gemeen-
tebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde. Dan krijgt u de publicatie weer 
elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar 
het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de 
overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of 
thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u 
alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het 
Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn. Inwoners ont-
vangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Slagboom 
Koningstraat: 
afstandsbediening

Bericht aan de 
abonnees van 
Tij-dingen(*)

Het verkeersveilig maken van en het tegengaan van 
het sluikverkeer in de Koningstraat heeft voor enige  
beroering gezorgd. De informatie die over deze aange-
legenheid in de pers werd verspreid, bleek daaren- 
boven niet steeds correct te zijn. Daarom wil het 
gemeentebestuur verduidelijken wat de stand van 
zaken is in dit dossier. 03
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Onze gemeente heeft nu 
beheersarcheoloog in dienst
Met Alexander Lehouck heeft ons gemeentebestuur thans officieel een beheersarcheoloog in dienst. Alexander 
Lehouck (32) was in Koksijde al sedert januari 2008 (eerst tijdelijk, later voltijds) projectarcheoloog voor het 
bodemonderzoek op de golfsite Hof ter Hille. Maar met ingang van 1 oktober is hij in contractueel verband voor 
onbepaalde duur aangenomen als gemeentelijk beheersarcheoloog.

Een beheersarcheoloog is o.m. de beheerder van een 
bodemarchief, d.w.z. alle archeologische resten die 
opgeslagen, en dus veilig, in de bodem rusten. Tot een 
bouwheer van plan is een constructie op te richten op 
een archeologisch interessante plaats.

Meldingsplicht
Dan bepaalt het archeologie-decreet dat de eigenaar 
en de gebruiker ertoe gehouden zijn de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden, 
te bewaren en te beschermen, en ze voor beschadi-
ging en vernieling te behoeden.
Alexander Lehouck: “De bouwheer is gebonden aan 
het principe van de meldingsplicht. Wie archeologische 
resten ontdekt of vermoedt gevonden te hebben dient 
dit volgens het decreet binnen drie dagen te melden. 
Dan is het de taak van de beheersarcheoloog om de 
mogelijke vondst te onderzoeken, en voorstellen te for-
muleren om de vondsten eventueel zelfs in situ, dus ter 
plaatse, te bewaren.
Alexander benadrukt dat deze archeologische zorg-
plicht evenwel geen kopzorg voor de bouwheer mag 

zijn! “Voorkomen is beter dan genezen. Hoe sneller de 
archeoloog bij de bouwprojecten betrokken wordt, hoe 
sneller hij kan handelen en hoe minder hinder de bouw-
heer ondervindt. Dit is bij voorkeur vòòr de aanvang 
van de werken, wanneer er bouwplannen gesmeed 
worden. Ik zal dus niet alleen moeten advies geven aan 
bouwheren, lokale en federale overheden, maar ook 
moeten registreren, documenteren en bestuderen”, 
aldus de enthousiaste archeoloog.

Middeleeuws bodemarchief
De nieuwe Koksijdse beheersarcheoloog is afkomstig 
uit Nieuwpoort en volgde humaniora aan het koninklijk 
atheneum in Veurne. Hij studeerde in 2001 aan de 
UGent af als licentiaat archeologie, met een eindver-
handeling over de middeleeuwse huizen in Veurne, die 
hij bestudeerde in het kader van de historische geogra-
fie en de stadsontwikkeling.
Vervolgens was hij verbonden aan de landbouwuniver-
siteit Wageningen en als wetenschappelijk medewerker 
aan de Universiteit Gent voor een doctoraatsonderzoek 
over verdwenen middeleeuwse landschappen in het 
kustgebied. Hij is dan ook gespecialiseerd in middel-
eeuwse archeologie van het kustgebied en is dus goed 
op de hoogte van het rijke archeologische erfgoed 
aan de Westkust en in Koksijde.

Zeldzame functie
Met deze contractuele aanstelling mag Koksijde zich 
op gelijke voet plaatsen met Oudenburg, waar ook al 
enige tijd een eigen gemeentelijke archeoloog aan 
de slag is. In West-Vlaanderen zijn er verder nog twee 
Intergemeentelijke Archeologische Diensten actief: de 
Archeologische Dienst Raakvlak voor Brugge en
Ommeland en Archeo7 voor de Zuidelijke Westhoek.

Voor info of melding van een archeologische 
structuur/vondst kan men dus voortaan terecht bij:
Alexander Lehouck, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan 8, T 058-53 39 58,
alexander.lehouck@koksijde.be.

Alexander Lehouck, sedert 1 oktober de eerste beheers- 
archeoloog van Koksijde.



Lezing en excursie: klassieke kunst!

De gratis lezing vindt plaats op 
zaterdag 20 november om 14 u. 
in “de gaanderij” in de Westhoek-
academie. Spreker is Jan Flori-
zoone, docent kunstgeschiedens 
aan de academie. Zijn lezing is een 
inleiding op de uitstap een week 
later, en gaat over het oriëntalisme 
of kunstenaars op weg naar het 
Oosten. Is het allemaal waar van 
die blanke slavinnen, opiumpijpen 
en oneindige woestijnen..?

Excursie in Brussel
De treinexcursie naar Brussel, op 
zaterdag 27 november, gaat in 
de voormiddag naar de afdeling 
van Grieken en Romeinen in het 
Museum voor Kunst en Geschiede-

nis. De verzameling bevat mooie 
voorbeelden van beeldhouwkunst, 
keramiek en mozaïek. Bijzonder is 
de maquette van de stad Rome. ’s 
Namiddags gaat de tocht verder 
naar het Oosten met bezoek aan 
de tentoonstelling “Oriëntalisme 
van Delacroix tot Kandinsky” in het 
Museum voor Schone Kunsten. In 
de 19de eeuw reisden veel Euro-
pese kunstenaars naar het Nabije 
Oosten op zoek naar bronnen van 
nieuwe inspiratie. Vreemde cultu-
ren, verhalen over haremvrouwen 
en exotische landschappen trok-
ken romantische jongelui aan. Ze 
kwamen terug met stof voor veel 
nieuw werk dat men op deze expo 
kan zien.

In het najaar organiseert de Westhoek Academie een inleidende lezing in de academie én een bezoek aan twee 
toptentoonstellingen in Brussel met als thema de klassieke kunst van Griekenland en Rome, en kunstenaars op weg 
naar het Oosten. Iedereen kan inschrijven. Het bijwonen van de lezing is niet noodzakelijk om de tentoonstellingen 
te bezoeken.

Aspe
Koksijde op 18 en 25 oktober kwam 
prominent in beeld tijdens afleverin-
gen van Aspe (VTM). Er werd o.m. 
opgenomen op het strand van Sint-
André. De productie was in handen 
van Skyline entertainment NV.

Dubbelleven
Van 14 tot 22 september werden 
enkele afleveringen van de 13-de-
lige serie Dubbelleven in onze ge-
meente ingeblikt. De reeks handelt 
over twee vrouwen die na de dood 
van hun partner ontdekken dat hun 
geliefde er een dubbelleven op 
nahield. Deze serie wordt in goede 
banen geleid door productiehuis 
Eyeworks van ereburger Erwin 
Provoost.

De Rodenburgs
Het gemeentebestuur verleende 
ook toestemming om opnamen te 
maken voor de serie De Roden-
burgs (VTM). Deze opnamen wer-
den gemaakt op woensdagnamid-
dag 13 oktober op het strand van 
Sint-André ter hoogte van de Giles 
Scotlaan.

Model in 1 dag
Vitaya vond Koksijde ook een idea-
le locatie om te filmen. Deze zender 
presenteert in het najaar de serie 
Model in 1 dag. Twee modelscouts/
fotografen gaan de uitdaging aan 
om in één stad binnen 8 uur van 
een “gewoon iemand” een foto-
model te maken. Beide scouts heb-
ben ieder hun eigen team met een 

stylist en een visagist. Ze zoeken dus 
een potentieel model “op straat”. 
Als die “ja” zegt, begint het serieuze 
werk: foto’s maken, beoordeling 
door een vakjury enz.
Er worden acht afleveringen ge-
maakt waarvan Koksijde er dus één 
sponsort (5.000 euro). Deze afleve-
ring speelt zich dus volledig in onze 
gemeente af. Vitaya engageert 
zich de gemeente positief in beeld 
te brengen.

Drie TV-stations in Koksijde

Info en inschrijven: 
Westhoekacademie, 
Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be, 
www.wak.koksijde.be

Na de maandenlange opnamen voor de reeks David blijken de TV-
stations een boontje voor film in Koksijde te hebben gekregen. In korte 
tijd werden/worden in Koksijde voor liefst vier TV-programma’s beelden 
geschoten: Aspe, Dubbelleven, De Rodenburgs en Model in één dag!



Koksijdenaar wint mobiele versterker
met foto op Erfgoeddag in Duinenabdij

Novi Monasterii belicht natuursteenfragmenten

De Koksijdse muzikant Stefaan Demoen heeft met de 
hierbij gepubliceerde foto een ‘internationale’ wedstrijd 
gewonnen van het tijdschrift Gitarist, verspreid in België 
en Nederland. Doel van de wedstrijd was een foto in-
zenden waarin men zich presenteerde als mobiel straat-
muzikant. De winnende foto werd op Erfgoeddag 2010 
in het mooie decor van de Duinenabdij genomen door 
An Dieleman, administratief medewerkster van de 
dienst Cultuur.

Het wedstrijdreglement bepaalde dat men zichzelf als 
mobiel muzikant moest bewijzen. De foto zelf mocht 
gefotoshopt worden, maar Stefaan Demoen zond de 
foto van An Dieleman onaangeroerd in. “De redactie 
feliciteerde mij met deze foto,” vertelt Stefaan, “een 
van de weinige niet kunstmatig geoptimaliseerde 
foto’s. De jury vond het kader en het concept in die 
mate uniek, dat men de eerste prijs dus toekende 
aan iemand met een luit, in gezelschap van een mid-
deleeuwse pater. Die pater is lekenbroeder Hubert, 
alias Koen Vandenberghe die verhalen uit de mid-
deleeuwen vertelt. Samen hebben wij een projectje, 
’t Narrenschip.”

Veelzijdig
Stefaan Demoen is geen onbekende in muziekland. 
Hij speelde 20 jaar met de folkgroep Ashels, ook veel 
in het buitenland, en nam 3 cd’s op. In Vlaanderen 
haalde hij de podia van droomlocaties zoals de Voor-
uit, Ancienne Belgique, de Gentse Feesten en enkele 
keren Dranouter. Zeven jaar naeen maakte hij in Oost-

duinkerke deel uit van het media-genieke Driekonin-
gen-trio met Jan Huyghe en Koen Vandenberghe.
Nu is hij vaak te zien en te horen met zijn eigen jazz-
formatie MoonWolf. Hij is een veelzijdig muzikant: 
gitaar, viool, klompviool, klarinet, doedelzak…
De prijs zelf is een gloednieuwe geluidsversterker van 
Roland (AC33) uit de volledig nieuwe lijn van instru-
menten en versterkers die functioneren op batterijen.

Luitspeler Stefaan Demoen, met deze foto winnaar van een 
mobiele geluidsversterking, en lekenbroeder Hubert tijdens een 
optreden op Erfgoeddag 2010 in de Duinenabdij. 
(Foto An Dieleman)

De bijdragen van het internatio-
naal colloquium (23-24 oktober 
2009) over architecturale steenfrag-

menten, werden gepubliceerd in 
het jaarboek van het abdijmuseum 
Novi Monasterii, volume 9. In het 
boek Architecturale natuursteen-
fragmenten. De bouwhistorische 
problematiek rond afbraak, opgra-
ving, consolidering en presentatie 
in lapidaria verzamelde stafmede-
werker wetenschappelijk onder-
zoek Harry van Royen 20 bijdragen 
van Vlaamse, Engelse, Franse en 
Duitse historici en archeologen. 
Naast de internationale voor-
beelden van wat multidisciplinair 
onderzoek van steenfragmenten 
kan opleveren, wordt ook baan-
brekend werk gepubliceerd over 
natuursteenbewerking in cisterciën-

zerabdijen op het Belgisch grond-
gebied. De abdijen van Orval en 
Aulne worden speciaal belicht. 
Tenslotte gaan 9 bijdragen volledig 
of gedeeltelijk over de Duinenab-
dij. Het geheel is een “fragment” 
van 390 pagina’s geworden met 
afbeeldingen in kleur. Dankzij het 
gemeentebestuur van Koksijde en 
de Vlaamse Gemeenschap wordt 
het boek aangeboden voor maar 
15 euro (port excl: voor België 5,70 
euro en voor de rest van Europa 
9,70 euro).
Info en bestellen: 
Nadine Vanhove, 
boekhouding@tenduinen.be of 
in het abdijmuseum.



Voor iedereen die al wat overweg kan met de muis en het 
toetsenbord. Eerste deel: teksten intikken, lettergrootte en 
lettertypes instellen, selecteren, kopiëren enz.
Tweede deel: feestelijke documenten en naamkaartjes maken, 
opdelen in kolommen, enz.
Op dinsdag 7, donderdag 9, donderdag 16 en 
vrijdag 17 december, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 20 euro.

Cursus Word basis

Basiscursus: hoe werkt 
een computer?
Ideale start voor een echte beginner en 
een goede basis voor wie een cursus 
Word en/of Internet overweegt.
Kennismaking met klavier, muis en com-
puter, eerste handelingen, teksten typen, 
verbeteren, bewaren, enz.
Kostprijs 15 euro.
Op maandag 29 november, 
maandag 6 en vrijdag 10 december,
van 13.30 tot 16 u.

VOOR ALLE CURSUSSEN GELDEN 
VOLGENDE REGELS:

• Inschrijven vanaf woensdag
3 november op de afdeling Beeld 
en Geluid (pas geldig na betaling)

• Men moet lid zijn van de bibliotheek 
(dit jaar kan dit gratis)

• Maximum 10 deelnemers per cursus, 
tenzij anders aangegeven

Netbibbing: digitaal netwerken in de bieb

Tentoonstelling “Stef Binst Prenten”

Binst maakte vooral illustraties bij arti-
kels over de bibliotheek-, archief- en 
documentatiesector in Bibliotheek- 
en archiefgids, het tweemaandelijks 
magazine van de vereniging.
Bibliotheken en archieven evolueren 
bijzonder snel. De wetgeving veran-
dert, maar de belangrijkste motor 
voor innovatie is ongetwijfeld de snelle 
technologische evolutie. Stef Binst 
heeft dertien jaar lang commentaar 
gegeven op deze ontwikkelingen. 
Deze tentoonstelling illustreert dus ook 
de veranderingen die de erfgoed- en 
informatiesector het voorbije decen-
nium doormaakten.
In zijn prenten speelt hij soms met 
de spanning tussen enerzijds de 
clichés en de vooroordelen over het 

beroep van bibliothecaris of archi-
varis en anderzijds met de realiteit 
waarin zij werken. De tekeningen 
zetten het “stoffige imago” van de 
informatieprofessional af tegen de 
technologische achtergrond waarin 
hij of zij werkt. Maar vaak kijkt Stef 
Binst gewoon met de blik van een 
verwonderde buitenstaander naar 
de informatiesector en geeft met een 
monkelend lachje zijn commentaar.
Gratis toegankelijk tijdens de ope-
ningsuren van de bieb: van maandag 
tot zaterdag elke morgen van 
10 tot 12 u./ op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagnamiddag van 
16 tot 19 u. / op woensdag- en zater-
dagnamiddag van 14 tot 17 u.

De gemeentelijke bibliotheek en de dienst Archief organiseren van 10 tot en met 27 november in de bibliotheek 
een tentoonstelling met als naam “Stef Binst Prenten’’ Stef Binst was van 1997 tot zijn plotse overlijden in 2009 de 
huistekenaar van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Sluitingsdagen
Op maandag 1, dinsdag 2 en 
donderdag 11 november is de 
bibliotheek gesloten.

Boeken en cd verkoop
Ook in komende herfstvakantie, 
van zaterdag 30 oktober tot en met 
zaterdag 6 november is er weer een 
boeken en cd-verkoop.

Gratis inschrijven
Ter gelegenheid van het feestjaar tien 
jaar bieb op het Casinoplein, kan men 
zich nog tot eind 2010 gratis laten 
inschrijven in de bibliotheek.



Huisvuilwagen met kraan en
dodehoekwaarschuwing

Het ledigen van de molokcontainers 
(ondergrondse afvalputten met een 
inhoud van 5.000 liter) gebeurde 
vroeger door een vrachtwagen met 
kraan én een vuilniswagen. Over de 
voordelen van het nieuwe voertuig 
laten we Koksijdenaar Martin Mol, 

managing director van Mol VDK 
uit Hooglede aan het woord: “De 
gloednieuwe vuilniswagen is uitge-
rust met een zware laadkraan met 
afstandsbediening, en een speciale 
trechter. Dat betekent dat die extra-
vrachtwagen van weleer niet meer 

ter plaatse hoeft te komen. Op die 
manier bespaart de gemeente tijd 
en brandstof en veroorzaakt ze ook 
minder verkeershinder. Ook voor 
de bedieners van het voertuig is de 
nieuwe werkmethode veel veiliger 
dan voorheen. De stuurcabine is 
zeer ergonomisch en comfortabel.”
Martin Mol benadrukt dat de nieu-
we vrachtwagen aan de strengste 
veiligheidsnormen voldoet. “Revo-
lutionair is het dodehoeksysteem! 
Van zodra er zich een dodehoeksi-
tuatie voordoet, klinkt in de cabine 
een signaal om de bestuurder te 
waarschuwen. Ook fietsers worden 
gewaarschuwd door knipperlichten 
op de zijkant van de wagen en een 
geluidssignaal. Dit is een systeem 
dat nog maar zelden op voertuigen 
werd geïnstalleerd!”, aldus de ma-
naging director.
Leverancier is Volvo Automobilia Zar-
ren. Onderaannemers zijn Mol VDK 
uit Hooglede (opbouw), Appelmans 
Lifting NV uit Gullegem (laadkraan) 
en AE Van de Vliet bvba uit Turnhout 
(weegsysteem). De gemeentelijke 
investering bedroeg 289.361 euro, 
btw in.

Op de gemeentelijke werf in Oostduinkerke nam de dienst Huisvuilophaling op maandag 20 september een nieuwe 
huisvuilwagen in gebruik die heel specifiek uitgerust is met systemen voor het ledigen van de grote molokcontainers. 
Ook is de machine uitgerust met een specifieke installatie om dodehoekongevallen te vermijden. Koksijde is de 
eerste gemeente van het land die over een voertuig met dergelijke gecombineerde toepassingen beschikt.

V.l.n.r. 1ste schepen Jan Loones, verantwoordelijke overheidsopdrachten 
Wesley Dorné, zaakvoerder Koen Fonteyne van Automobilia Veurne, burgemeester 
Marc Vanden Bussche, Managing Director Martin Mol, Luc Augustijn van Sales 
Automobilia Zarren, gedelegeerd bestuurder Patrick Appelmans, sectorhoofd 
Patrimoniumbeheer Stephan Wydooghe, Sales Executive Johan Pype van Mol VDK, 
ploegbaas huisvuilophaling Roland Coupillie en Ronny Kimp

KOKSIJDE (K)LEEFT!
ACTIE LOOPT TOT EN MET DECEMBER!

Wat moet je doen?
Kleef de K-sticker die je kwam afhalen op 11 september (Koksijde FEEST) 
of die je kocht bij de dienst Toerisme op een herkenbare plaats 
(auto, fiets, brievenbus,…), maak er een foto van en bezorg die aan de 
dienst Communicatie, Zeelaan 303 of digitaal via info@koksijde.be.

Wat kan je winnen?
Elke maand maak je kans op een K-adeaupakket met boeken, 
Koksijde K-way en muts!
Meer info: T 058 53 30 30

KOKSIJDE (K)LEEFT!
DECEMBER!

KOKSIJDE (K)LEEFT!
DECEMBER!

KOKSIJDE (K)LEEFT!

Kleef de K-sticker die je kwam afhalen op 11 september (Koksijde FEEST) 
of die je kocht bij de dienst Toerisme op een herkenbare plaats 
(auto, fiets, brievenbus,…), maak er een foto van en bezorg die aan de 
dienst Communicatie, Zeelaan 303 of digitaal via info@koksijde.be.

Elke maand maak je kans op een K-adeaupakket met boeken, 



N34 tweede en derde fase: Ster der Zee tot Oostendelaan

Openbare werken:
Stand van zaken

Het vervolg van het project wordt verdeeld in 4 fasen 
om de hinder voor de aangelanden zoveel mogelijk 
te beperken. Nochtans worden de zaagsneden in één 
keer over de vier volgende fasen uitgevoerd.
A)  Deel Koninklijke Prinslaan (Ster der Zee)-Bliecklaan: 

weer open voor het verkeer op 23 december.
B)  Deel Koninginnelaan (kruispunt niet inbegrepen)-

Kon. Prinslaan (Ster der Zee): aanvang op 
8 november, tot half december aanleg van de 
nutsnetten waarvoor enkel de zijkanten moeten 
uitgebroken worden. Tijdens de kerstvakantie weer 
toegankelijk voor het verkeer. De volledige opbraak 

is voorzien op 10 januari 2011. Einde van de werken, 
tegelijk met fase C, tegen eind maart 2011.

C)  Deel tussen Meesjesweg en Koninginnelaan (kruispunt 
inbegrepen): aanvang 10 januari 2011 en voltooiing 
eind maart 2011.

D)  Centrum Sint-Idesbald, m.a.w. deel tussen de 
Vanhouttelaan/Christiaenlaan-Meesjesweg/ 
Oostendelaan, en de aansluitende stukjes weg van 
de Strandlaan: tot half december. 
Opgelet: tussen 15 november en 26 november wordt 
het kruispunt volledig afgesloten en zal er geen door-
gaand verkeer mogelijk zijn.

Spoorvernieuwing tussen 
Oostduinkerke en 
Nieuwpoort-bad
De spoorvernieuwing is bezig (kant zuid) tussen de 
Paardenvissersweg tot een eind in Nieuwpoort-bad.
De omleiding: het verkeer komende van Oostduinker-
ke moet, ter hoogte van de Paardenvissersweg, over 
de sporen, naar de noordkant van de Albert I-laan, 
om zo naar de Kinderlaan te rijden. Het verkeer van de 
Kinderlaan, richting Oostduinkerke, komt op één vak. 
Deze omleiding geldt tot 7 november, dus de volledige 
herfstvakantie. Vanaf 8 november tot 23 december 
wordt de Kinderlaan volledig afgesloten.
In het voorjaar 2011 volgt op hetzelfde tracé de kant 
noord.

Overzicht van de overige fasen
• Vernieuwen van het noordspoor tussen de

Dorlodotlaan en IJslandplein (van 10 januari tot de 
paasvakantie 2011).

• Zelfde traject, kant zuid (van na de paasvakantie 
tot 15 juni 2011).

Ter Duinenlaan
De uitvoering begon op 1 september. Er zijn drie fasen.
• In de eerste fase wordt de volledige noordzijde uitgevoerd. De werf startte t.h.v. het Kerkplein en vordert 

richting Koninklijke Prinslaan. De aanleg van de rioleringen is bezig, zowel uitbreiding van de bestaande 
vuilriolering als de volledige vernieuwing van de regenwaterriolering. Het verkeer kan ongehinderd over de 
zuidzijde van de Ter Duinenlaan (kant cinema) rijden. Het doel is om de volledige noordkant af te hebben 
tegen Pasen 2011.

• In de tweede fase wordt de zuidzijde (kant cinema) uitgevoerd. Het verkeer zal in beide richtingen gebruik
kunnen maken van de nieuwe rijweg aan de noordkant. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk af-
stand van de zuidzijde afgewerkt te hebben tegen het bouwreces 2011.

• De aanvang van de derde fase (de volledige Markt en de Gladiolenlaan) is nog niet zeker. Vandaag wordt 
vooropgesteld om dit deel in september 2011 te starten in de hoop ermee klaar te zijn tegen eind 2011.

Pylyserlaan en 
Van Maldeghemstraat
De aanleg van het laatste deel riolering is nu 
bezig tussen Groenstraat en Zeelaan. Dat ging 
de voorbije weken vlot dankzij een gunstige 
grondwaterstand. In het overige gedeelte is men 
nu al bezig met de bovenbouw. Ook de werken 
op het kruispunt met de Zeelaan vorderen beter 
dan verwacht. Vandaar wordt alles in het werk 
gesteld om het kruispunt tegen de herfstvakantie 
weer te kunnen openen.
Omstreeks half november zal asfalt gegoten 
worden in de Pylyserlaan tussen de Jachtwakers-
straat en de Vissersstraat. Om de hinder voor de 
bewoners van de straten en domeinen aldaar 
(ten noorden van de Pylyserlaan) zoveel moge-
lijk te beperken, is steenslag aangebracht. De 
parkings van het gemeentelijk zwembad en het 
voetbalterrein blijven nog steeds bereikbaar via 
de Zeelaan (naast het tennisterrein).

Opgepast
Werken



Rioleringsdossier Strandjutterslaan en 
naburige straten in Oostduinkerke
De laatste fase is bezig. De aanleg van de riolering in de Mooi Verblijflaan, gedeelte tussen de G. Scottlaan en 
de Relaislaan, en het gedeelte Pirschlaan-Narcissenlaan, is begonnen. Direct daarna wordt de bovenbouw van 
beide straten aangelegd. Einde van de werken is voorzien tegen de herfstvakantie.

Diverse kleine werken
• Arthur Frerelaan en Schoonverblijfstraat
 Dit project omvatte de heraanleg van de bovenbouw (greppels en nieuwe asfalt). In de Frèrelaan werden 

de oude dallen van de voetpaden door nieuwe klinkers vervangen. Voltooiing omstreeks de herfstvakantie.
• Asfalt-bedekkingswerken Veurnevaartstraat

Eind augustus werd de asfaltlaag afgefreesd. 
De bestaande fundering werd hermalen en gestabiliseerd met cement. Door deze methode kon de hinder 
beperkt worden. Half oktober werd de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Dan rest enkel nog de afwerking van 
de berm.

• Aanleg Wilgendreef
Dit werk betrof het profileren met steenslag en het asfalteren van dit doodlopende weggetje in steenslag. 
Het asfalteren gebeurde half oktober. 
Dit projectje is dus ook afgewerkt.

ALLE INFO: www.koksijde.be/wegenwerken.  /  VRAGEN? N34@koksijde.be of T 058 53 34 35

Brons voor brandweer Oostduinkerke
op Belgisch Kampioenschap Survival
Op het recente Belgisch Kampioenschap 
Survival voor Brandweerploegen in Leopolds-
burg behaalde de ploeg van de brandweer-
post Oostduinkerke met Neal Baelen, Danny 
Durivault en Stefan Van Erkel een zuurverdiende 
3e plaats. Een tweede Oostduinkerkse ploeg, 
ook de jongste in het deelnemersveld, met 
Glenn Baelen, Pieter Dejonghe en John Wybo, 
behaalde de 9de plaats.

De ploegen moesten een parcours van 5 km 
in de snelst mogelijke tijd afleggen. De omloop 
lag bezaaid met een 15-tal praktische proeven, 
waarvan enkele in de bossen. Zo o.m. het ver-
plaatsen van een volgeladen aanhangwagen 
op een zeer oneffen terrein, het opstellen en 
afbreken van een blusopstelling tot zelfs enkele 
evenwichts- en behendigheidsoefeningen.

De post Oostduinkerke nam al enkele keren 
aan dit kampioenschap deel. “De juiste man 
op de juiste plaats in een hechte groep, met 
zo’n basispakket kan je veel bereiken. Zonder 
dit teamgevoel hadden we dit niet kunnen 
bereiken”, aldus Neal Baelen.

Een derde plaats op het Belgisch Kampioenschap Survival voor 
Brandweerploegen voor de ploeg van de brandweerpost Oostduinkerke 
met v.l.n.r. Stefan Van Erkel, Danny Durivault en Neal Baelen.



Onze inwoners zorgden eens te meer 
voor een gemeente vol bloemen...!

De jury was samengesteld uit ambtenaren van de 
groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, van het provinciebestuur en van ge-
meentebesturen. Ook land- en tuinarchitecten, leraars 
van tuinbouwscholen en personen uit de beroepssector 
maakten deel uit van de jury, samen 9 groepen van 3 
personen. Wie 65% behaalde won een prijs, d.w.z. bijna 
de meeste de deelnemers. Maar ook zij die geen prijs 
ontvingen dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin!
Samenvattend werden volgende prijzen uitgereikt: 
250 kamerplanten, 668 rozen (variëteit Rosa Floribunda 
Koksijde), 4.010 tulpenbollen, 2.613 narcissenbollen, 310 
vaste planten en 1.585 begoniaknollen, 295 hyacinten 
en 760 krokussen. Dat betekent dat in de lente van 
volgend jaar bij 194 deelnemers 7.920 bolgewassen in 
bloei zullen staan.
Aan elke aanwezige op de prijsuitreiking (ca. 150) werd 
een boek 60 jaar Bebloemd Koksijde geschonken.

Op 16 september werden 635 bloemenliefhebbers (van de 832 deelnemers) door het comité “Koksijde in de 
Bloemen” bekroond voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2010. Al deze mensen 
leveren een bijzondere 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 62ste maal) 
blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. Het gemeentebestuur is uiteraard 
verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.



A. Koksijde-dorp
Gevels (33 deelnemers):
1. Johnny Desmedt 87,67%;
2.  Raymonde Pieters, 83,33%;
3.  Hilda Cloet, 82,67%;
4.  Jacqueline Wulleman, 82,33%;
5.  Jean-Pierre Inghelram, 82%.

Grote tuinen (6 deelnemers):
1.  Hedwig Victor, 80,67%;
2.  Jean Thery 80%;
3.  René Meirlevede en
 Patrick Geryl, 79,67%;
5.  Hugo Steen 79%.

Middelgrote tuinen
(45 deelnemers):
1.  François Kesteman, 93%;
2.  G. Werner-Vandamme 88,33%;
3.  Margriet Vieren, 87%;
4.  Anne-Maria Somers 85%;
5.  Charles Vannecke 88,67%.

Kleine tuinen (48 deelnemers):
1.  Edgard Bogaert 92%;
2.  André Desaever, 85%;
3.  Jean-Marie D’Haenen, 84,67%;
4.  Roger Vanhoutte, 83,33%;
5.  Guy Marteel, 83%.

Hoeven (3 deelnemers):
1. Willy Ghyselen 78%;
2.  Johan Ghyselen 76%;
3.  Paul Beuselinck, 76%.

B. Koksijde-bad
Gevels (21 deelnemers):
1.  Annick Tryssesoone 90%;
2.  Sea Horse 88%;
3.  Rik Pype 87%;
4. C. Moerman en
 Guy Verfaille, 85%.

Grote tuinen (11 deelnemers):
1.  Flore Demol 79,67%;
2.  Margurite Desender 77,67%;
3.  Agnes Deroo 75,67%;
4.  Gaby Van Canneyt 75,33%;
5.  René Sesier, 70,33%.

Middelgrote tuinen
(95 deelnemers):
1.  Willy Desloovere 94%;
2.  Guido De Crem, 93,67%;
3.  Robrecht Halsberghe, 90,67%;
4.  Etienne Fremault, 90%;
5.  Wilfried Houbaert 85,67%.

Kleine tuinen (39 deelnemers):
1.  Johan Verest 95%;
2.  Leon Buyle, 88%;
3.  Jenny Goesaert, 87%;
4.  Rosette Seys, 86,67%;
5.  Willy Stragier, 84,67%.

C. Oostduinkerke-dorp
Gevels (12 deelnemers):
1.  Roger Sesier 86,67%;
2.  Hof ter Duinen 84,67%;
3.  Michael Rommelaere, 82,67%;
4.  Roger Verdievel, 81%;
5.  Frits Vandenbussche, 80,67%.

Grote tuinen (13 deelnemers):
1.  Denise Pylyser 85,33%;
2.  Albert Vandenberghe, 82%;
3.  Frans Decoodt, 82%;
4.  Paula Faes 79,67%;
5.  Dalle en IWVA, 77%.

Middelgrote tuinen
(107 deelnemers):
1.  Gilbert Desmedt 90,33%;
2.  Johny Maesen 88,67%;
3.  Roland Van Eessen 85,33%;
4.  Anna Goossens 83%;
5.  Luc Lansens 82,33%.

Kleine tuinen (48 deelnemers):
1.  Roland Supeene, 94%;
2.  A. Van Der Haegen 90%;
3.  Martelez, 88%;
4.  Laurent Delaeye en
 Pieter Dorné, 85%.

Hoeven (3 deelnemers):
1.  Georges Hubrechts 82,33%;
2.  Robert Derinck, 80,33 76%;
3.  Geert D’Hondt, 79%.

D. Oostduinkerke-bad
Middelgrote tuinen 
(76 deelnemers):
1.  Dirk Vereecken, 89,33%;
2.  Blanche Willaert 87,33%;
3.  Daniel Mahieu 85,67%;
4.  Lepiece, 85%;
5.  Adiel Vanhaecke en
 Rosette Lasat, 84,33%.

E. Sint-Idesbald
Gevels (1 deelnemer):
1.  Joseph Deman, 65%.

Grote tuinen (19 deelnemers):
1.  Jean Delestré, 84%;
2.  Pol Mouton, Valere Delbeke en 

Madeleine Loones, 82,67%;
5. Philip Vangheluwe, 81,33%.

Middelgrote tuinen
(89 deelnemers):
1.  Beatrice Golder 93,33%;
2.  Remi Hennaert, 86,33%;
3.  Roger Mortelez, 85%;
4.  Willy Vansteenland, 82%;
5.  Hanson en Herman
 Ghyselen, 81%.

Kleine tuinen (26 deelnemers):
1.  Marika Broucke 89,67%;
2.  Josiane Seys 85,67%;
3.  Raymond Eloy, 85,33%;
4.  Salvatore Costanzo, 84,67%;
5.  Anne Rops, 83,67.

F. Wulpen
Gevels (16 deelnemers):
1.  t Schiptje en
 Gerard Decoene, 85,67%;
3.  Pascale Baeselen, 85%;
4.  Edwig Debergh, 82%;
5.  Jean-Marie Sesier, 78%.

Grote tuinen (2 deelnemer):
1.  Dirk Marrannes, 73,67%;
2.  Ivo Cornelis, 70,33%.

Middelgrote tuinen
(9 deelnemers):
1.  Willy Montaine 91,33%;
2.  Paul Delie, 84,33%;
3.  Georges Van Dooren, 82;33%;
4.  Willy Moons, 82%;
5.  Guido Bultheel, 81%.

Kleine tuinen (6 deelnemers):
1.  Maggy Thirry 82,33%;
2.  Geert Decoene, 78%;
3.  Joseph Knockaert, 77,67%.
4.  Heidi Joos, 73,33%;
5.  Stefaan Pladys, 71,67%.

Hoeven (12 deelnemers):
1.  Luc Vandenberghe, 86%;
2.  Guido Lammerant, 83%;
3.  Ronny Rommelaere 80%;
4.  Jos Depotter, 77,67%;
5.  Dirk Pauwels, 75%.

Kandidaat-deelnemers voor de 
wedstrijd van 2011, de 63ste 
wedstrijd, mogen zich nu al gratis 
inschrijven bij Ward Leys, voorzit-
ter van het comité Koksijde in de 
Bloemen (Massartstraat 1 – 2/1, 
tel. 058 51 28 60), of bij één van 
de bestuursleden.



Inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval

  Zone 1 (rood)

toeristische zone bij de Zeedijk tot 
en met Koninklijke Baan / Albert 
I-laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag,
donderdag en zaterdag; Opgelet, 
belangrijke wijziging: sedert april 
zijn er op zondag geen ophalingen 
meer van restafval!

PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 10
november (opgelet: geen opha-
ling op donderdag 11 november 
Wapenstilstand) en donderdag 
25 november
Papier en karton: dinsdag
16 novemberr
GFT: elke dinsdag

  Zone 2 (groen)

centraal deel van de badplaat-
sen, strook onder Koninklijke Baan 
/ Albert I-Laan
Restafval: elke maandag.
Opgelet: geen ophaling op 
maandag 1 november (Allerheiligen), 
wel op dinsdag 2 november
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 10
november (opgelet: geen opha-
ling op donderdag 11 november 
Wapenstilstand) en donderdag 
25 november
Papier en karton: woensdag
17 november
GFT: elke dinsdag

  Zone 3 (blauw)

Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdag 12 en
26 november
Papier en karton: donderdag
18 november 
GFT: elke woensdag

  Zone 4 (oranje)

Koksijde-dorp en westelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
Koksijde-dorp tot aan Oostduin-
kerke-dorp)
Restafval: elke donderdag.
Opgelet: geen ophaling op 
donderdag 11 november 
(Wapenstilstand), wel op vrijdag 
12 november
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 10 en
24 november
Papier en karton: vrijdag
19 november
GFT: elke donderdag. Opgelet 
geen ophaling op donderdag 
11 november (Wapenstilstand), 
wel op woensdag 10 november

  Zone 5 (geel)

Wulpen en oostelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan 
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 10 en
24 november
Papier en karton: dinsdag
16 november
GFT: elke vrijdag

Begin 2010 werd de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even aanpassen: 
de ophalingen kunnen immers op een andere dag of een ander tijdstip plaatsvinden dan voorheen. 
U vindt alle correcte ophaaldata van uw zone terug in de afvalkalender.

Hou deze afvalkalender goed bij zodat u uw afval op de juiste dag aan uw deur plaatst. U vindt de data ook op de 
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be). Hieronder de ophaaldata voor november.

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling na 21 u. 
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en 8 u.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op dinsdag 2, donderdag 11, 
vrijdag 12 en zaterdag 13 november (+ wekelijkse sluiting op zondag 
14 november en maandag 15 november). Dus weer open op 
dinsdag 16 november. Containerpark uitzonderlijk gesloten op
27 november wegens cyclocross!



Winnaars bij de
“ik kyoto”-actie

Ecobouwers Opendeur: 6 tot 14 november

Het gemeentebestuur stimuleert de werknemers om duurzaam 
naar het werk te pendelen en nam dit jaar dus opnieuw deel aan 
“ik kyoto”, een campagne van Bond Beter Leefmilieu (BBL). 
Van 1 juni tot 16 juli bespaarden 52 personeelsleden van het gemeentebestuur 3.097 kg CO2 door van en naar het 
werk te stappen, fietsen, treinen, bussen of carpoolen.

Twee personeelsleden vielen in de Vlaamse prijzen: 
Diane Marvellie en Nele Vercoutter winnen respectie-
velijk een reischeque van Belgian Biking ter waarde van 
200 euro en een NMBS-reispas ter waarde van 30 euro. 

Iedere deelnemer ontvangt bovendien een leuke ‘ik 
kyoto’-sleutelhanger en een nietjesloze nietjesmachine. 
Deze duurzame nietjesmachine niet tot 4 bladen papier 
zonder nietjes. Er wordt een gaatje gemaakt en het 
vrijgekomen flapje houdt het papier samen.

Andere initiatieven
Naast de tijdelijke ‘ik kyoto’-campagne nam het ge-
meentebestuur in het verleden trouwens al een aantal 
andere initiatieven om duurzame mobiliteit bij het perso-
neel te stimuleren:
-  fietsvergoeding voor werknemers die de afstand
 van thuis naar het werk met de fiets afleggen
-  ter beschikking stellen van dienstfietsen voor
 dienstverplaatsingen
-  aanbieden van de cursus ecodriving 
 duurzaam rijgedrag)
-  voorkeur voor het gebruik van het openbaar vervoer 

of aanmoediging carpooling bij verre verplaatsingen
-  bijhouden van een mobiliteitsboekhouding waarbij de 

kilometerstand en het brandstofverbruik van de dienst-
wagens nauwlettend in het oog wordt gehouden

Info: Heidi Vollon, dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling, T 058 53 34 64, heidi.vollon@koksijde.be

De twee winnaressen, Diane Marvellie en Nele Vercoutter, 
en projectleidster Heidi Vollon op de prijsuitreiking van de 
“ik kyoto-actie” in gezelschap van burgemeester en 
schepenen.

Tussen 6 en 14 november organiseert Bond Beter 
Leefmilieu het evenement Ecobouwers Opendeur, tot 
voor kort bekend onder de naam Open Klimaathuizen. 
Tijdens deze opendeurdagen kan je gratis binnenkijken 
in meer dan 100 lage-energiewoningen. De eigenaars 
van de woningen verzorgen, al dan niet samen met 
hun architect, aannemer of installateur, de rondleiding 
in kleine groepjes (2 uur).
Men kan kiezen uit een brede waaier van woningen: 
bio-ecologisch, passief, strobalenwoningen en 
renovaties in de stad.
Er is dit jaar ook een reeks workshops duurzaam 
bouwen. Inschrijven is verplicht. Aanmelden op 
www.ecobouwers.be.



Expositie en quiz 
over Biodiversiteit!
2010 is het internationaal jaar van de biodiversiteit. Die biodiversiteit is de 
verscheidenheid van alle levende wezens. Van de kleinste bacterie tot het 
immense oerwoud, alles hangt op een of andere manier samen. Als de we-
reld een soort verliest, is dat helaas onherroepelijk. De huidige biodiversiteit 
is immers het resultaat van vele miljoenen jaren evolutie. Over dat thema 
loopt een tentoonstelling en een quiz!

Tentoonstelling
De expositie Biodiversiteit, alles hangt samen vertelt in 40 foto’s dat ook de mens deel uitmaakt van de biodiversiteit. 
De tentoonstelling is een realisatie van het Franse Noé Conservation, haar partners en de vijf Vlaamse provincies. 
Te bezichtigen van 20 november tot en met 20 december 2010 in het gemeentehuis.

Quiz
Neus in de voorbije nummers van Tij-dingen en doe mee aan onze biodiversiteits-quiz! Wie alle vragen goed
beantwoordt, maakt kans op de hoofdprijs: een zeiltocht voor vier personen naar het windmolenpark in zee.

1.  De ‘Blauwe zeedistel’ is een zeldzame plantensoort. Toch kan onze gemeente deze soort bekoren. 
Waar vind je deze plant?

 nabij de Abdijhoeve Ten Bogaerde    nabij het Duinenhuis in de Schipgatduinen    in het Hannecartbos

2.  De meeste medicijnen vinden hun oorsprong in de natuur. 
Waar wordt het actieve bestanddeel van onze aspirines uit onttrokken?

 uit de schors van de wilg    uit het stuifmeel van de berk

3.  Steenlopers tref je vooral langs de vloedlijn en op strandhoofden aan, op zoek naar voedsel. 
Tijdens welke schoolvakantie kan je ze er spotten?

 zomervakantie    kerstvakantie

4.  De kleine parelmoervlinder is een typische soort voor onze Westkust. 
Je treft hem veelal in de onmiddellijke nabijheid van een plant. Welke?

 duinviooltje    jacobskruiskruid    zeepkruid

5.  Door toedoen van de mens komen nieuwe soorten afkomstig van andere werelddelen gemakkelijk in 
onze zee terecht. Zo komt al decennialang een larve van een exotisch weekdier via ballastwater bij ons. 
De soort belemmert tevens de mossel– en oesterkweek. Welke soort is dit?

 muiltje    gewone tepelhoorn

6.  Na een tocht van duizenden kilometers vanuit Afrika, zoekt de boerenzwaluw het eigen nest op. 
Zelfde land, zelfde gemeente, zelfde boerderij, zelfde stal, zelfde balk boven dezelfde nagel.

 Wat staat er bovenaan het menu van de boerenzwaluw?
 regenwormen uit de omgeploegde akkers    vliegende insecten uit de stallingen

7.  Goede vissers, vissen op een duurzame manier. Enkel op die manier kunnen vispopulaties standhouden 
en kunnen de generaties na ons nog genieten van dezelfde soortenrijkdom. Wanneer soorten overbevist 
worden, hun habitat al te verstoord wordt of te jonge vis bevist wordt, komt de populatie in gevaar.

 Welke vissoorten staan binnenkort mogelijks op de lijst van verdwenen vissoorten?
 haring en koolvis    kabeljauw en tonijn

Deponeer je ingevulde formulier in de urne aan de balie van het gemeentehuis tijdens de expositie (20 november 
tot en met 20 december 2010) (één formulier per inwoner). Een onschuldige hand trekt uit de correcte antwoord-
formulieren de winnaars.
De prijzenpot is zeer (bio)divers gevuld met een zeiltocht voor vier personen naar het windmolenpark in zee, FSC-
gelabelde mezen- en vlinderkastjes, een kunstnest voor huiszwaluwen, een insectenhuisje, het boek ‘composteren 
en kringlooptuinieren’, een cd ‘Vogelzang’ en affiches van het Vliz met de meest typerende soorten aan onze kust.

Naam & voornaam  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon_______________________________________________e-mail  ______________________________________________________________________________________________
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Gemeente overweegt maatregelen
om zeehonden te behouden

Containerparken mogen niet lan-
ger oude en vervallen geneesmid-
delen aanvaarden (o.a. omwille 
van de privacy van de patiënt). 
Alle geneesmiddelen dienen dus 
kosteloos ingezameld te worden 
via de apotheker. Enkel oude en 
vervallen geneesmiddelen kunnen 
binnengebracht worden. Voedings-
supplementen, verzorgingsproduc-
ten enz. zijn geen geneesmiddelen 
en worden geweigerd.

Info: dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling (058 53 34 39) of de 
begeleidingscommissie (015 28 41 43 
of info@goedgebruik.be).

Oude geneesmiddelen enkel via apotheker

Ons gemeentebestuur wil zeker bijzondere 
inspanningen leveren opdat de zeehonden 
die zich al meer dan een jaar aan Ster der Zee 
bevinden, daar ook blijven (leven). Na overleg 
met vertegenwoordigers van het Instituut voor 
Natuurwetenschappen op 4 oktober overweegt de 
gemeente daartoe bepaalde maatregelen te nemen.

Voor ons Koksijdse strand zwemmen momenteel een 
20-tal zeehonden. Zeebioloog Francis Kerckhof zegt 
dat het 70 jaar geleden is dat er nog zoveel aan de 
Vlaamse kust waren. Begin de 20ste eeuw waren er 
wel duizend tot ze omstreeks 1965 vrijwel verdwenen 
waren door vervuiling en jacht. Vijfenveertig jaar later 
is de kwaliteit van het water sterk verbeterd en is de 
jacht verboden: twee mogelijke redenen waarom er 
nu weer een kleine groep zeehonden in Koksijde is.
Jammer genoeg stierven inmiddels al enkele exem-
plaren nadat ze verstrikt geraakt in warrelnetten en 
fuiken. Of ze worden op de vlucht gedreven door al te 
nieuwsgierige personen, of door loslopende honden.
Het gemeentebestuur wil in elk geval nagaan hoe 
de zeehonden beter beschermd kunnen worden. Er 
zijn diverse mogelijkheden: afbakenen met touwen 
van de zone waar de zeehonden komen zonnen, het 
bouwen van een platform op het strand waar bezoe-
kers de dieren met verrekijkers kunnen bewonderen, 
eventueel het leggen van strandnetten in de betrok-
ken zone verbieden.
Er is evenwel nog niets concreets beslist.



Tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 20 november 
nodigt de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkelng ieder-
een vanaf 9 u. uit om een handje te komen helpen in de 
Oostvoorduinen te Oostduinkerke (naast het kerkhof in de 
Geryllaan). Een mooi stukje natuur in de lente en de zomer 
betekent immers vaak werken in het najaar. Waar natuur-
lijke begrazing ontbreekt, moet het maaisel handmatig 
weggenomen worden willen we blijven genieten van 
waardevolle duinflora. Natuurliefhebbers (en vele vlinders, 
sprinkhanen, …) kunnen trouwens beamen dat de duinen 
achter en naast het kerkhof te Oostduinkerke enkele 
mooie botanische pareltjes herbergen.
Natuurpunt Westkust, de gemeente Koksijde en het 

agentschap voor Natuur en Bos willen alvast iedereen 
betrekken bij het beheer van het gebied, omdat je de 
natuur zo op een andere manier ontdekt. Als kers op 
de taart is er dit jaar een ludiek persmoment i.s.m. de 
provincie West-Vlaanderen (15 u. met gedeputeerde 
Guido Decorte en schepen Daniël Van Herck), een extra 
aanplanting van fruitbomen bij de Duinenabdij (om 16 u. 
met de bus er naartoe) en een receptie n.a.v. de onder-
tekening van het biodiversiteitscharter! Om 18 u. rijdt de 
bus terug naar de Oostvoorduinen.
Stevig schoeisel en eventueel regenkledij voorzien. Werk-
handschoenen en een verfrissend drankje zijn aanwezig.

Dag van de Natuur wordt 
Feest van de Natuur

Elektrische en elektronische apparaten die defect 
zijn, bevatten heel wat herbruikbare materialen. 
Bovendien worden deze apparaten, eens afgedankt, 
als gevaarlijk afval beschouwd. Daarom is het van 
belang om afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA) op een ecologisch verantwoorde 
manier te verwijderen. Bij aankoop van een nieuw 
toestel kan je het oude toestel aan de winkelier over-
handigen (zij hebben immers de aanvaardingsplicht) 
of kan je het oude apparaat kwijt op het container-
park. Met toestellen die nog werken, kan je terecht bij 
Kringloopwinkel West.
Alle ingezamelde toestellen worden afgevoerd voor 
recyclage, ontmanteld en op een ecologisch verant-
woorde manier verwerkt in samenwerking met Recu-
pel. De herwonnen materialen worden gebruikt om 
nieuwe producten te maken. Bepaalde types plastics 
en mineralen worden als brandstof in cementfabrie-
ken gebruikt. Ook verbranding met energierecupera-
tie is een manier om de afval te beperken.

Rookmelders
In geval van woningbrand kunnen rookdetectoren 
in huis levens redden. Ook deze materialen hebben 
echter een bepaalde levensduur. Oude (autonome) 
rookmelders kunnen gratis gedeponeerd worden in 
het containerpark in zwarte metalen vaten. In een 
verwerkingsbedrijf worden de rookmelders gesorteerd 
op basis van hun samenstelling.

Info: www.recupel.be.

Een tweede leven voor AEEA



De Vrienden der Blinden organise-
ren op zaterdag 18 december om 
20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk een 
mooi kerstconcert met het popu-
laire zangersduo Erik en Sanne. Dit 
uniek concert duurt 75 minuten en 
begint met een muzikaal hoog-
staand en stemmig voorprogram-
ma van Parfum Tzigane, de schit-
terende zigeunergroep van Erik en 
Sanne. Zelf brengen ze nadien op 
een ontroerende wijze kerstklas-
siekers als Stille Nacht en Susa Nina, 
en ze putten natuurlijk ook uit hun 
rijk repertoire.
Nummers als Franz (over het leven 
van Schubert), en Het huis dat tus-
sen rozen stond passen wonderwel 
in de sfeer van dit feeërieke ge-

beuren. Ook het recente werk uit 
de met goud bekroonde cd Ver-
trouwen valt telkens weer bijzonder 
goed in de smaak.
Het populaire duo wordt begeleid 
door Lulian Jantea, Roemeens 
virtuoos op accordeon en Jano 
Balazs uit Hongarije, die niemand 
ontroerd laat met zijn vioolspel. 
Ook Maartje de dochter van Erik 
en Sanne, was de voorbije jaren 
van de partij met een modern 
kerstverhaal en een paar liedjes.
Bovendien hebben Erik en Sanne 
het peterschap aanvaard over het 
opleidingscentrum voor blinden-
geleidehonden van Koksijde. De 
opbrengst van het concert gaat 
dan ook naar dit goede doel.

Info en kaarten: Vrienden der Blin-
den Koksijde en de dienst Toerisme 
(gemeentehuis Koksijde).

3 14 u., opening door OCMW-voorzitter Greta 
Suber-Delie en door burgemeester-Vlaams volks-
vertegenwoordiger Marc Vanden Bussche

3 14.15 u., optreden van Koen Vandenberghe met 
accordeonist Robert

3 15 u., muzikaal intermezzo door Luc Acke
3 16.15 u., optreden van Christoff en Lindsay
3 17.30 u., warm avondmaal (koninginnehapje 

met rijst) en muzikale omlijsting door Luc Acke
3 18.30 u., optreden van het personeel “Talent 

van Eigen Bodem”
3 19 u., dans en muziek met orgelist Luc Acke

Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar 
zijn op het feest welkom. Men dient wel ingeschre-
ven te zijn in het bevolkingsregister van Koksijde en 
daadwerkelijk te wonen in Koksijde of Sint-Idesbald 
of Oostduinkerke of Wulpen.
De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per 
persoon. Vanaf 3 november zijn kaarten uitsluitend 

in voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het 
Sociaal Huis (OCMW, Leopold II-laan 2 in Oostduin-
kerke) en aan de balie van de dienst Toerisme 
(gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde). Er worden 
geen persoonlijke uitnodigingen meer gezonden.

Kerstconcert met Erik en Sanne voor 
de Vrienden der Blinden

Twee dagen seniorenfeest!
In ons vorig nummer werd al gemeld dat het jaarlijkse seniorenfeest plaatsvindt op woensdag 17 november en don-
derdag 18 november. Het Sociaal Huis biedt in c.c. CasinoKoksijde op beide dagen hetzelfde programma aan, in 
presentatie van Johan Bouttery. Het feest begint om 14 u. (deuren open om 13 u.) en eindigt om 20 u.

    Gelieve met deze strook in te schrijven, uiterlijk op 15 november 2010. Maximum 2 kaarten per strookje. 

Naam & voornaam  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Geboortedatum  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Geboortedatum  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaart te wonen op bovengenoemd adres en wenst in te schrijven voor 
 woensdag 17 november, of     donderdag 18 november, en betaalt ….  x 10 euroIN
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De opbrengst van het concert met 
Erik en Sanne is bestemd voor blinden-
geleidehondencentrum van Koksijde.



De gemeenten Alveringem, Koksijde, Nieuwpoort en 
Veurne hebben de handen ineen geslagen om samen 
gezondheidsinformatie te geven tijdens vier infomomen-
ten in de vier organiserende gemeenten. Het initiatief is 
4-Health gedoopt. De infomomenten behandelen telkens 
één centraal thema. Hiervoor werden diverse sprekers 
uitgenodigd, geneesheren-specialisten, huisartsen van 
de streek en andere zorgverleners uit diverse disciplines.

Telkens is er mogelijkheid tot vraagstelling aan het 
sprekerspanel, via een invulstrookje dat u bij het onthaal 
krijgt. Elk infomoment wordt afgesloten met een drankje 
aangeboden door uw organiserende gemeentebestuur. 

De toegang is gratis, maar het is wel nodig uw aanwe-
zigheid te bevestigen via onderstaand telefoonnummer 
of e-mailadres.

Nieuwpoort: zorgplanning en  
levenseinde
Op donderdag 25 november om 14.30 u. in het 
centrum Ysara, en om 19 u. in de Stadshallen over 
“Vroegtijdige zorgplanning, vragen omtrent levensein-
de” met inleiding door schepen Greet Ardies-Vyncke.
Sprekerspanel: dr. Van Boeckel (huisarts en LEIF-arts), 
mevr. V. Coupez (Coördinator palliatieve thuiszorg & 
netwerk palliatieve zorg Oostende-Westhoek).
Info & inschrijven: sociaalhuis@nieuwpoort.be tel. 058 
23 98 49 of 0498 92 92 45

Koksijde: diabetes
Op dinsdag 30 november om 19.30 u. in de thea-
terzaal van c.c. CasinoKoksijde over diabetes met 

EHBO-cursus voor de Koksijdse Jeugd: 
kansen op toffe dienstverlenende job

4-Health organiseert 
vier medische voor-
drachten

Het gemeentebestuur wenst meer 
Koksijdse jongeren aan te spreken 
voor de vakantiejob van EHBO-hel-
per op het strand. De EHBO-helper 
zorgt voor eerste medische hulp-
verlening op het strand en op de 
openbare weg. Indien nodig roept 
hij een ambulance en/of dokter 
op. Daarnaast draagt hij zorg voor 

verloren kinderen en contacteert hij 
de politie indien nodig.
De bekwaamheidsvereisten om in 
deze functie te kunnen werken zijn:

3 geslaagd zijn in het 1ste jaar 
verpleegkunde of geneeskunde 
(bewijzen met een attest, gel-
digheidsduur attest 10 jaar), of

3 houder zijn van een diploma 
van verpleegkunde of genees-
kunde, of

3 houder zijn van een brevet van 
een EHBO-opleiding van min-
stens 24 uur, of

3 houder zijn van het brevet van 
een opleiding ambulancier

Er wordt vastgesteld dat geïnteres-
seerde kandidaten soms niet de 
kans krijgen om aan de vereisten 
te voldoen. Daarom wordt een 
cursus EHBO georganiseerd onder 
leiding van schepen Herwig Vol-
lon die in zijn hoedanigheid van 
geneesheer-specialist aan het Al-
gemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus 
in Veurne hiervoor de uitgelezen 
persoon is.
De voorwaarden om aan deze 
cursus deel te nemen zijn: in het 

bezit zijn van een diploma van 
hoger middelbaar onderwijs of 
laatstejaarsstudent middelbaar 
onderwijs.
Deze cursus, gespreid over maxi-
mum 32 lesuren theorie en praktijk, 
wordt georganiseerd op zaterda-
gen tijdens de maanden decem-
ber 2010, februari en maart 2011 
om (kot)studenten de kans te ge-
ven een gerichte cursus te volgen. 
De eindtoets over de verworven 
competenties zal plaatsvinden ten 
laatste eind april 2011.
Wie zich geroepen voelt bezorgt 
naam, adres, geboortedatum, 
rijksregisternummer, gevolgde stu-
dies en telefoon- of gsm-nummer 
aan hilde.dezutter@koksijde.be 
ten laatste tegen 18 november 
2010. Niet te lang wachten want 
het aantal plaatsen is beperkt ! 
Eventueel zal een intakegesprek 
gehouden worden.
De uitnodigingen met de data en 
de locatie zal aan de geselecteer-
de cursisten bezorgd worden.

Meer info: Hilde Dezutter, gemeen-
telijk vormingscoördinator, 058 53 
30 88, hilde.dezutter@koksijde.be.

(lees verder op blz. 27)



inleiding door schepen Herwig Vollon.
Sprekerspanel: dr. Cochez, dr. Deman, d. Neu, dr. Ver-
faillie (specialisten AZ Sint-Augustinus, Veurne), mevr. 
C. D’Hondt (diabetesverpleegkundige AZ Sint-Augusti-
nus Veurne) en een huisarts
Info & inschrijven: toerisme@koksijde.be tel.058 51 29 10

Veurne: hart- en vaatziekten
Op woensdag 8 december om 19.30 u. in het dien-
stencentrum De Zonnebloem over hart- en vaatziek-
ten met inleiding door schepen Denise Dolphen.
Sprekerspanel: dr. Van de Casseye (Belgische Cardio-
logische Liga) en een huisarts.
Info & inschrijven: zonnebloem@ocmw-veurne.be,  
T. 058 31 57 78

Alveringem: darmkanker
Op donderdag 16 december om 15.30 u. en 19.30 u. 
in zaal De Kwelle over darmkanker met inleiding door 

Schepen Martine Rabaey.
Sprekerspanel: prof. dr. Verslype (UZ Leuven), dr. 
Vandenbussche (AZ Sint-Augustinus Veurne) en een 
huisarts
Info & inschrijven: Kristien.delancker@publilink.be, tel. 
058 28 88 81

De gemakkelijke toegankelijkheid 
van vele gebouwen voor anders-
validen is nog in veel gevallen een 
dode letter, zowel bij bestaande ge-
bouwen als na nieuwbouw, zowel in 
de openbare als in de privé-sector. 
Het is dus van belang dat de ge-
handicapten, er blijven op hameren 
dat ook zij op een normale manier 
aan het maatschappelijke leven 

willen deelnemen.
In onze gemeente zijn er nog 
honderden plaatsen, gebouwen, 
panden enz. die een ingreep voor 
betere toegankelijkheid best ver-
dienen: hotels, restaurants, cafés, 
winkels, vrijetijdscentra, enz…
Als eigenaars of huurders voor de 
prijs in aanmerking willen komen, 
dan moeten ze kunnen aantonen 

dat in hun gebouw de faciliteiten 
voor andersvaliden aanzienlijk uitge-
breid zijn. Aan de 7de editie namen 
drie kandidaten deel: home Mathilde 
Schroyens in de Veurnelaan, de win-
kel Watch us in de Zeelaan en apo-
theek Romapharm in Koksijde-dorp.

De jury benadrukte na een plaats-
bezoek dat de drie kandidaten een 
zeer goede inspanning gedaan 
hebben. Na beraadslaging kende 
de jury de prijs eenparig toe aan de 
winkel Watch us, Zeelaan 178. Het 
betreft een nieuwbouw uit april-mei 
2010. Voor rolstoelgebruikers is de 
winkel vlot toegankelijk. Alles is ook 
overzichtelijk en duidelijk zichtbaar 
op rolstoelhoogte. Het was dan ook 
een gelukkige zaakvoerster, mevr. 
An Defraeye, die de prijs, 500 euro 
en een oorkonde, uit handen van 
burgemeester Marc Vanden Bus-
sche in ontvangst mocht nemen. 
Op de gevel en in de briefwisseling 
mag zij ook de vermelding gebrui-
ken “Laureaat Drempelprijs 2010 
gemeente Koksijde”

7de Drempelprijs voor “Watch us”
Het gemeentebestuur heeft de 7de Drempelprijs op maandag 20 september toegekend aan de zaak “Watch us” van 
zaakvoerder An Defraeye (Zeelaan 178). De Drempelprijs is initiatief van de gemeentelijke andersvalidenraad. De onder-
scheiding (500 euro en een oorkonde) gaat naar een eigenaar of huurder van privégebouwen met een openbaar karak-
ter, die zich verdienstelijk heeft gemaakt om hun gebouw echt toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

De 7de Drempelprijs werd gewonnen door mevr. An Defraeye van de zaak Watch us, Zeelaan 178. 
We zien haar op de foto in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche en schepenen, 
en het bestuur van de Koksijdse andersvalidenraad

(vervolg van blz. 26)



Op donderdag 
4 november speelt 
in JOC de PIT om 
14.30 u. de Neder-
lands gesproken 
tekenfilm Ice Age 
3. Eekhoorn Scrat 
gaat weer op zoek 
naar eikeltjes (en 

de ware liefde). Manny en Ellie zijn in verwachting van een kleine 
mammoet. Sabeltandtijger Diego vraagt zich af of hij door zijn 
vrienden niet te ‘soft’ is geworden en Sid de luiaard komt in de 
problemen wanneer hij een gezin wil stichten… Weer een mooi 
en grappig verhaal! Toegang 2,50 euro (frisdrankje inbegrepen). 
Reserveren: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Low Frequency en de PIT slaan opnieuw de handen in elkaar op 
zaterdag 20 november. Het resultaat is opnieuw een mix van gen-
res om u tegen te zeggen. Zowel in de zaal als in het jeugdhuis 
word je verwend met muziek. Een greep uit het aanbod: In het 
jeugdhuis de PIT spelen Vaulted Needles, Mook, Nls666, Xaeon…
In de zaal is topdj Limewax uit Oekraïne de headliner van de 
avond. Hij brengt drum ‘n’ bass van de bovenste plank. Andere 
dj’s zijn Teknic, 4TO1, Gonzo & Threat, YmicH en Proces.
Start om 19 u. Wie vòòr 21 u. komt betaalt 5 euro, daarna 7 euro.

Info: www.depit.be of www.facebook.com/themillevents.

Kinderfilm: Ice Age 3

In concert: The MILL XL 3

In concert:  
Rocky 12
Op zaterdag 13 november trekt de PIT 
vanaf 21 u. de kaart van lokaal rockta-
lent. Toegang 5 euro.
Sisterslammer bijt de spits af. De Muze 
is hun repetitiestek, dus spelen ze een 
thuismatch. Ambiance verzekerd en 
ondertussen kunnen de fans al heel wat 
nummers meezingen. Vanavond stellen 
ze hun nieuwe gitarist voor: Vinnie. Een 
voorproefje op www.myspace.com/
sisterslammer.
Just as June speelt ook in de eigen 
achtertuin. Ze waren al enkele keren 
in de PIT. Telkens een vol huis en dikke 
leute. Zij stellen ook hun nieuwe aan-
winst voor: bassist Steve. Beluister hen op 
www.myspace.com/justasjune.
Fenndango sluit de avond af. Deze 
band pendelt tussen Gent en Tielt. Hun 
vaste repetitiestek is wagon 3 van de 
lijn Gent-De Panne. Hun eerste demo is 
net uit. Luister via www.myspace.com/
fenndango.

Info: www.depit.be of  
jocepit@koksijde.be.

Genthology-Bart Verhelst

Het gemeen-
tebestuur zorgt 
voor vervoer op 
oudejaarsavond. 
Tussen 23 en 6 u. zal 
een bus pendelen 
tussen de verschil-
lende kernen van 
Koksijde: Koksijde-

dorp, Koksijde-bad, Oostduinkerke-dorp, Oostduinkerke-bad en 
Sint-Idesbald. In Tij-dingen van december zal de precieze uur-
regeling staan. Je kunt die opvragen bij de jeugddienst: 
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Busvervoer op oudejaars-
avond

Voor jongeren -26 jaar biedt het c.c. CasinoKoksijde zeer goed-
kope last minute-tickets voor culturele voorstellingen.
Info: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, www.casinokoksijde.be, 
058 53 29 99.

In het najaar vinden op 3 en 10 november 
opnieuw twee sessies plaats voor kleuters 
van 4 en 5 jaar. Het centrale thema is 
sprookjes. Alle Koksijdse ouders kregen 
een brief met meer uitleg in de bus.
Mocht je die niet hebben ontvangen en 
interesse hebben, contacteer dan de 
jeugddienst op jocdepit@koksijde.be of 
058 53 34 44. Vooraf inschrijven is zeker 
nodig!

Last minute-tickets

Kleuteranimatie  
in de PIT



De sportdienst en sportraad organiseren al voor het 
twaalfde jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het eerste 
tot het zesde leerjaar.
In de tweede reeks die loopt op de woensdagen 10, 
17 en 24 november staat basketbal op het program-
ma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, 
en van 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Voor de drie lessen is de prijs 4,50 euro (verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen). Vooraf inschrijven op de 
sportdienst, Hazebeekstraat 11 of via 
www.sport.koksijde.be.

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van 
de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 27 mei 
2011. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), 
kunnen dames en heren terecht in de sporthal van 
Koksijde-dorp voor volgend sportief programma: 
conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en 
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafel-
tennnis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegre-
pen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

Op donderdag 11 november organiseert Bloso de 
actie “Vlaanderen wandelt”. In onze gemeente kan 
men gratis deelnemen aan een Nordic Walkingtocht 
(enkel voor gevorderden) onder leiding van Greet 
Ostyn. De afstanden bedragen 10 en 14 km. Inschrij-
ven om 14 u inschrijven aan de startplaats ter hoogte 
van het Koningin Elisabeth Instituut, De Wittelaan 1 te 
Oostduinkerke.

Jeugdsportacademie

Sport- en senioren-
academie

Vlaanderen wandelt 
in Koksijde

Goed nieuws voor 
duivenliefhebbers
Bent u duivenliefhebber, maar mag of kan u 
door omstandigheden geen duiventil plaatsen, 
dan is er eventueel een oplossing voor het  
beoefenen van uw hobby.
Volgend jaar neemt de duivenvereniging De 
Verbroedering zijn intrek in het nieuw lokaal op 
het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. Daar 
kunnen duivenhokken geplaatst worden, als er 
zich voldoende liefhebbers aanbieden die thuis 
geen til kunnen plaatsen.
Belangstelling? 
Meld u dan bij de sportdienst die de aanvragen 
zal groeperen. T 058 53 20 01 of 
sportdienst@koksijde.be

Met 10.948 deelnemers mag het programma 
Sport aan Zee op de sportstranden van 
Koksijde een succes genoemd worden. 
De gemeentelijke sportdienst verzorgt 
tijdens de zomermaanden juli en augustus 
de sportanimatie en uitleendienst op de 
sportstranden van van Idesbald, Koksijde en 
Oostduinkerke.

De cijfers zijn als volgt 
verdeeld.
Sportstrand Sint-Ides-
bald: 1.194 deelne-
mers in juli en 2109 in 
augustus / Sportstrand 
Koksijde: 2.496 en 
1.733 / Sportstrand 
Oostduinkerke: 1.569 
en 1.847.
Beide maanden 
waren aan elkaar ge-
waagd: 5.259 sporters 

in juli en 5.689 in augustus. De populairste sporten 
blijven beachsoccer met 4.009, beachvolleybal 
met 3.074 en beachtennis met 2.014 deelnemers. 
Dagelijks gaven de monitoren ook een half uur 
conditiegymnastiek, en was er de mogelijkheid om 
basketbal, beachhandbal, frisbee, petanque, base-
ball, beachball, rugby enz. te beoefenen.
Niet alleen toeristen maar ook de plaatselijke jeugd 
vindt steeds meer de weg naar de activiteiten op 
het strand.
De dienst Sport pakte ook uit met eenmalige acties: 
op 23 juli de Massajogging (Beach Run) goed voor 
1.151 lopers, en op 25 augustus het eerste recreatief 
petanquetornooi op het Theaterplein met 30 trio’s.

Sport aan zee lokte 
10.948 deelnemers



Van woensdag 10 tot zondag 21 
novem ber: 26ste Koksijdse Zwemweek

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer besliste vorig 
jaar om de zwemweek af te voeren en te beperken tot 
één weekend. Onze gemeentelijke zwembaddirectie 
staat er echter op om de Koksijdse formule verder te 
laten plaatsvinden.

Om de drempel te verlagen heeft de organisatie met 
steun van de sponsors via bordenreclame en giften 
van de plaatselijke middenstand als extra stimulans 
een prijzenpakket samengesteld.

Iedere bezoeker komt in aanmerking om een presentje 
of hoofdprijs (o.m. fietsen) te bemachtigen.

Aan sociale toegangsprijzen geniet je van het 25-me-
terbad, het instructiebad, de kinderbaden, de vier 
duowhirlpools met verschillende aromakeuzes, de wild-
waterbaan die in verbinding staat met het verwarmde 
buitenbad. De glijbaan met sterrenhemel en afzonder-
lijke landingsplaats is een sowieso een attractie.

Voorzitter Freddy Beun van het Autonoom Gemeen-
tebedrijf Koksijde, het directiecomité en de leden 
van het AGB, schepen van Sport Dirk Dawyndt en het 
zwembadpersoneel hopen u te mogen verwelkomen.

Programma
Woensdag 10 november
Alle baden open. Geen tijdslimiet.
- 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.30 u.)

Donderdag 11 november
Alle baden open. Geen tijdslimiet.
- 8 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 19.30 u.)

Vrijdag 12 november
Alle baden open. Geen tijdslimiet.
- 8 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.30 u.)

Zaterdag 13 november
Alle baden open. Geen tijdslimiet.
- 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

De gemeentelijke dienst Zwembaden organiseert in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker van woensdag 10 tot en 
met zondag 21 november zijn 26ste Koksijdse Zwemweek. De “week” is uiteindelijk uitgebreid tot 12 dagen! Het ver-
lengde weekend vanaf woensdagnamiddag 10 tot zondag 14 november geeft het zwembad de gelegenheid om de 
welgekomen toeristen kennis te laten maken met het ruim aanbod.

De 
10-beurten-

kaart!
Een voordelige en niet-per-
soonsgebonden toegang! 

Of wat denk je van een 
abonnement (6 of 12 
maanden, individueel 

of per gezin)?



Zondag 14 november
Alle baden open. Geen tijdslimiet.
- ontbijtzwemmen vanaf 8 u., Info en inschrijven voor 

het ontbijtbuffet in de cafetaria T 058 51 60 03.
- 8 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.)
- 14 tot 18 u. (zwemmen tot 18.30 u.)

Maandag 15 november
- Geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad, instructiebad en whirl-

pools open, 4 aquaspinningtoestellen ter beschik-
king

- 16 u., alle baden open, baden verlaten om 19.30 u.

Dinsdag 16 november
- Geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad, instructiebad en whirl-

pools open, 4 aquaspinningtoestellen ter beschikking
- 14 u., cafetaria, namiddag voor andersvaliden
- 16 u., alle baden open
- 16 u., zwemmen 55+, promotie
- 19.45 u., kennismaking met de zwemclub Trapegeer
- 20.45 u., zwemmarathon leerlingen Hotelschool (tot 

22 u.)

Woensdag 17 november
- Geen tijdslimiet
- 8.30 u., 25-meterbad, instructiebad en whirlpools 

open, 4 aquaspinningtoestellen ter beschikking
- 13 tot 14.15 u., brevetzwemmen 400, 800 en 1500 

meter voor de Koksijdse lagere scholen, 1 euro
- 14.15 u., alle baden open
- 14.15 tot 16.30 u., de redder-duikers 40 Smd Heli 

brengen animatie
 Voor de 26ste editie kan het zwembad weer een 

beroep doen op de redder-duikers van het 40e 
smaldeel. Sedert 1984 waren ze elke woensdag-
namiddag aanwezig om de jeugd te trakteren op 
sensationele overlevingsoefeningen en -materialen.

- 19.30 u., training voor kandidaat-redders (zee & bloso)
- 20.30 u., training van de duikclub Guy Serville (info 

ter plaatse)

Donderdag 18 november
- geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad, instructiebad en whirl-

pools open, 4 aquaspinningtoestellen ter beschik-
king

- 16 u., alle baden open
- 18.45 tot 19.30 u., “Hoe overleef ik met gele jekker 

en broek een val in het water?”
 Voor alle garnaalvissers te voet en te paard hèt mo-

ment om jezelf te leren redden als je met jekker en 
broek in het water valt. Het reddersteam zorgt voor 
de opleiding en training. Met de nodige veiligheids-
maatregelen kan elke visser/kruier het uitproberen. 
De gele kledij wordt als reddingsmiddel gebruikt.

- 20 u., training van de duikclub Diepzeeduivels
 (info ter plaatse)

Vrijdag 19 november
- Geen tijdslimiet
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad, instructiebad en whirl-

pools open, 4 aquaspinningtoestellen ter beschik-
king

- 15.30 u., promotie aquagym 55+
- 16 u., alle baden open (vanaf 17.45 u. 25-meterbad 

bestemd voor zwemmarathon)
- 18 tot 18.45 u., zwemmarathon voor de Koksijdse 

lagere scholen
 Gedurende 45 minuten wordt met estafettes van 25 

meter, een zo groot mogelijke afstand gezwommen.
- 19 tot 19.30 u., zwemmarathons voor verenigingen 

(maximum 8 ploegen)
 Gedurende 30 minuten met estafettes van 25 m, 

een zo groot mogelijke afstand zwemmen. Het 
doorzakken na de geleverde prestatie hoort er ook 
al jaren bij.

- 19.45 u., training jeugd Trapegeer, maak kennis met 
deze recreatieve zwemclub

Zaterdag 20 november
Weekend van het Zwembad: promotiecampagne 
van het Instituut voor Sportbeheer
Alle baden zijn de hele dag open, geen tijdslimiet.

Zondag 21 november
Weekend van het Zwembad: promotiecampagne 
van het Instituut voor Sportbeheer
Alle baden zijn de hele dag open, geen tijdslimiet.

Het prijzenpakket werd samengesteld met de 
steun van het autonoom gemeentebedrijf 
Koksijde, het gemeentebestuur, 
de middenstand van Koksijde, Oostduinkerke, 
Sint-Idesbald, Wulpen, Westhoek en Westkust, 
de sponsors van de reclameborden.

Info: www.zwembaden.koksijde.be
T 058 51 27 08, F 058 52 08 77, 
E zwembaden@koksijde.be



GEBOORTEN
Achiel Vandendries
Veurne, 6 september
zoon van Klaas en van Liselotte 
Rombaut uit Koksijde

Noah Baes
Veurne, 7 september
zoon van Filip en van Karlien 
Dasseville uit Oostduinkerke

Floris Druwé
Veurne, 14 september
zoon van Jan en van Benedicte 
De Brant uit Oostduinkerke

Camille Deliens
Veurne, 17 september
dochter van Gauthier Deliens 
uit Oostduinkerke

Dolores Parmentier
Veurne, 19 september
dochter van Wesley en van An-
ne-Sophie Nuytten uit Koksijde

Mika Vieira de Lima
Veurne, 21 september
zoon van Joao Vitor en van Ine 
Kerkhof uit Oostduinkerke

Juul Vandenbussche
Veurne, 21 september
zoon van Kristiaan en Ilse Cha-
mon uit Koksijde

Gus Anseeuw
Veurne, 22 september
zoon van Nicolas en van Frenn 
Boogaerts uit Wulpen

Elias Mares
Veurne, 26 september
zoon van Manuel en van Muriel 
Beun uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

José Nowé en Marina 
Verstraete, beiden uit 
Koksijde (17 september)

Eileen Vanneste en 
Marijke De Hoon, beiden 
uit Koksijde (18 september)

David Trouillet en
Maria Astorino, beiden uit 
Koksijde (22 september)

Robijn Swyngedouw en 
Rosette Rosseel, beiden uit 
(24 september)

Guido Decaestecker uit 
Koksijde en Ingrid De Wae-
genaere uit Harelbeke 
(25 september)

Jan Vanhixe en Nancy 
Delanghe, beiden uit Koksijde 
(1 oktober)

OVERLIJDENS
Jeannine Verleene 
- 87 jaar
echtgenote van Hendrik Legein

Dina Verweirde - 66 jaar
weduwe van Frank 
Swertvaegher

Roger De Schrijver 
- 84 jaar

Jeanne Gyselen - 94 jaar
weduwe van Fernand Omwal

Marie Pralle - 73 jaar
echtgenote van Guy 
Vanderschelden

Michel Clarys - 87 jaar
weduwnaar van Jeanne 
Vermoote

Johan Van Peteghem 
- 56 jaar

Adriana Kempynck 
- 100 jaar
weduwe van Charles Hendrick

Albert Prévot - 88 jaar
weduwnaar van Gabriella 
Huylenbroeck

Fernand Bouhon - 79 jaar
echtgenoot van Lucienne 
Thiebaut

Yvonne Broux - 83 jaar
weduwe van Jean Pyls

Vera Schepens - 49 jaar

Willy Legrand - 78 jaar
echtgenoot van Huguette 
Viaene

Cathy Bourlez - 46 jaar

Marcel Vanderhaeghen 
- 75 jaar
echtgenoot van Simone Casier.

Leona De Deygere - 84 jaar
weduwe van Arthur 
Vanallemeersch

Raymond Naples - 87 jaar
weduwnaar van Denise Ilegems

Mariette Bonte - 75 jaar
weduwe van Carolus Sanders.

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Op 11 november is het 92 jaar geleden dat de wapens na meer dan vier jaar vreselijke oorlog zwegen. De Eerste 
Wereldoorlog liet diepe sporen na, ook in onze Westhoek en in Koksijde. Met de jaarlijkse 11-novemberplechtigheid 
wordt herinnerd aan de vele slachtoffers, zowel militairen als burgers, die gevallen zijn tijdens de twee wereldoor-
logen, maar ook aan alle slachtoffers van zinloos oorlogsgeweld overal ter wereld. Een thema dat nog brandend 
actueel is. Programma:
- 10 u., plechtige kerkelijke dienst in de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp
- daarna bloemenhulde op de militaire begraafplaatsen en aan het monument van de Koksijdse gesneuvelden op 

het Hegerplein
- 11.30 u., defilé op het Sint-Pietersplein met deelname van de gemeentelijke harmonie, de brandweerkorpsen en 

de vaandeldragers, uitreiking van eretekens en receptie in zaal ’t Oud Schooltje

Het Feest van de Dynastie met Te Deum vindt plaats 
op zondag 14 november om 10.30 u. in de Sint-Willibror-
duskerk in Wulpen. De dienst wordt beëindigd met een 
bloemenhulde aan het monument van de 4de legeraf-
deling in de Veurnekeiweg.

In het weekend van 13 en 14 november organiseert 
het feestcomité van Koksijde-dorp voor de 21ste keer 
het Hobbyfestival Gouden Handen. Het Hobbyfestival 
is gratis toegankelijk op zaterdag van 14 tot 18 u. en op 
zondag van 10 tot 18 u. Voor inlichtingen en/of inschrij-
vingen: 0486 40 29 28.

Herdenking Wapenstilstand

Gospelconcert op 
7 november

Te Deum

Hobbyfestival

Op zondag 7 november vindt in de OLV-ter-Duinenkerk 
om 19 u. een uitzonderlijk gospelconcert plaats. 
Een gelegenheidskoor van meer dan 100 zangers ver-
tolkt gospels, samen met de Amerikaanse gospelzan-
geres Lea Gilmore en combo. Dit uitzonderlijk concert 
is een initiatief van Damiaanactie in samenwerking 
met plaatselijke verenigingen. Toegang 15 euro.
Kaarten: paul.depondt1@telenet.be of T 058 51 49 20 
of via de koorleden van de meewerkende koren, de 
Standaardboekhandels, de diensten Toerisme van De 
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, de parochie-
secretariaten van de Westkust en de Dekenij Veurne.
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De voorbije maand in 
woord en beeld

Op maandag 27 september vond het jaarlijks gastronomisch banket van de Culinaire Orde van de Sint-Jacob-
smossel plaats in aanwezigheid van gouverneur Paul Breyne van West-Vlaanderen. Tijdens het buitengewoon 
kapittel werd kolonel-vlieger Bruno Havermans als nieuwe ridder in de orde geïntroniseerd. (foto: Marc Maes).

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zaterdag 25 september tijdens een massaal bijgewoonde 
ontvangst hulde gebracht aan de directie, leraarsteam en personeel van de Hotelschool Ter Duinen. In de media 
kreeg de school immers het label “beste hotelschool van Europa” opgekleefd. In heel Europa is er geen enkele 
hotelschool waarvan de oud-leerlingen meer Michelinsterren hebben verzameld dan… Ter Duinen. Genoeg reden 
dus voor een luisterrijke ontvangst!

MEER 
FOTO’S OP 
WWW.KOKSIJDE.BE/ 

FOTOALBUM
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Gemeenteraadsvoorzitter Luc 
Deltombe en evenementencoör-
dinator Jan Deramoudt waren 
in Sankt Wendel om praktische 
afspraken te maken rond de 
persconferentie op het WK 
Cyclocross 2011 in Sankt-Wendel 
over het WK Cyclocross 2012 
in Koksijde! Anders gezegd: op 
28 januari 2011 is een delega-
tie Koksijdenaars in het Duitse 
Sankt-Wendel om er het WK 
Cyclocross van 2012 in Koksijde 
voor te stellen… U ziet Jan en 
Luc links op de foto.

In de ontvangstruimte op de derde 
verdieping van het gemeentehuis 
hangt sinds kort een indrukwekkende 
herontdekte aquarel van 335 cm lang 
en 20 cm hoog van de kunstenaar 
Claude Lyr (1916-1995). Het werk toont 
een panorama van de Vlaamse 
kust van De Panne tot Knokke. Het 
gemeentebestuur had het genoegen 
de h. Pierre Morelle, stiefzoon van 
Claude Lyr in het gemeentehuis te 
mogen ontvangen. André Baert uit 
Koksijde, zittend tweede van rechts, 
zorgde voor de contacten.

Van 27 september tot 8 oktober liep in alle Koksijdse basisscholen een algemeen luizenonderzoek, 
met belangrijke financiële steun van het gemeentebestuur. Op een infomoment werd toelichting bij 
de campagne verstrekt in aanwezigheid van schepen van Onderwijs Herwig Vollon en het vrijwillige 
kriebelteam. Op de foto rechtstaand v.l.n.r. Daniël Heughebaert (arts CLB Westhoek), Lien Vanmaele 
(directeur CLB Westhoek), Annick Werkers (welzijnsraad), Lander van Hove (directeur gemeenteschool 
Koksijde), schepen Herwig Vollon, Steven Maes (directeur gemeenteschool Oostduinkerke) en Sofie 
Dewulf (gemeenteraadslid). Centraal staat Ilse Moncarey (Vrij CLB) en zittend Greet Rabaey (Vrij CLB). 
Nieuwe vrijwilligers die het kriebelteam willen vervoegen, wenden zich tot een schooldirectie.
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Ex-kastelein van het Estaminet In de 
Peerdevisscher en gewezen garnaalvis-
ser te paard Maurice Denecker heeft op 
dinsdag 12 oktober zijn Nekkerse Dagboek 
voorgesteld. In dat dik boek bundelt 
Maurice vele verhalen uit zijn boeiend 
leven, vanaf zijn kindertijd. De voorstelling 
gebeurde door radioman Ro Burms tijdens 
het jaarfeest van de Orde van de Paar-
denvisser. Het boek is te koop (20 euro) 
bij Maurice: Aloïs Boudrystraat 2b – bus 1 in 
Oostduinkerke (T 0475 52 25 57).

Zaterdag 9 oktober vond in de gemeen-
telijke openbare bibliotheek de officiële 
ingebruikneming plaats van de nieuwe 
zelfbedieningsbalies. Burgemeester Marc 
Vanden Bussche mocht onder het goed-
keurend oog van bibliothecaris Viviane Rys 
aan zijn schepenen demonstreren hoe het 
nieuwe systeem werkt!

Ook op dinsdag 12 oktober heeft het bestuur van de Orde van de Paardenvisser naar jaarlijkse gewoonte 
enkele nieuwe prominente figuren in de orde opgenomen. Het gaat om premier Yves Leterme, 
gouverneur Bernard Caprasse van de provincie Luxemburg, Stef Wauters (VTM) en Guy Lemaire (RTBF 
Télétourisme).



Edouard Van Lent (°Antwerpen) en Monique Van Israël (°Koekelberg) vierden op zaterdag 2 oktober hun gou-
den bruiloftsfeest. Ze huwden op 15 oktober in Jette. Edouard was boekbinder aan de bibliotheek van Jette, 
Monique was bediende bij Electrabel. Ze hebben een dochter en een kleinkind.

Echtpaar Van Lent-Van Israël
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Jacques Delsart (°Baisieux) en Ida-Marie Vanden Berghe (°Baudour) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Baudour 
(10 september 1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 
18 september in het gemeentehuis ontvangen. Jacques was bediende bij het ministerie van Defensie in Brussel, Ida-
Marie was verpleegster in Bergen. Ze hebben een zoon en een kleinzoon.

Echtpaar Delsart-Vanden Berghe

Echtpaar Tordeur-Maes

Op zaterdag 18 september was het de beurt aan de echtgenoten Henri Tordeur (°Halle) en Anna Maes (°Beersel) 
om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (20 september 1950, Beersel). Henri was lithograaf-carto-
graaf bij het Militair Cartografisch Instituut in Brussel. Anna beredderde het huishouden. Ze hebben een dochter en 
twee kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!



Roger Deruytter (°Veurne) en Simonne Vanspeybrouck (°Veurne) vierden eveneens op zaterdag 2 oktober hun gou-
den huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 27 september 1960 in Bulskamp. Roger en Simonne waren landbouwers 
aan de Brugsesteenweg. De jubilarissen hebben twee kinderen en een kleinkind.

Echtpaar Deruytter-Vanspeybrouck

Zaterdag 9 oktober was een gezellige feestdag voor het echtpaar Herman Legein (°Oostduinkerke) en Aline Baert 
(°Choisel, F) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Oostduinkerke, 8 oktober 1960). Herman 
was onderhoudsman van de bovenleidingen van de kusttram, Aline hield een kruidenierszaak open en was ook 
bediende in een tiercékantoor. Ze hebben twee zonen en zes kleinkinderen.

Echtpaar Legein-Baert
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Goud was er op woensdag 22 september voor het echtpaar Hector Ghysdael-Alice Delanghe. Hector (°Diksmuide) 
en Alice (°Oostduinkerke) huwden op 20 september 1960 in Oostduinkerke. Hector was metser en Alice zorgde voor 
haar groot huishouden. Ze hebben immers negen kinderen waarvan er zes kleinkinderen zijn.

Echtpaar Ghysdael-Delanghe



“Spaans proeven” in 5-art-regio!

5-art slotconcert: The Triplettes &
The Boogie Woogie Bugle Boys

Nieuwe programma-
brochure 5-art

Half november is Vlaanderen alweer 
toe aan de vijfde editie van de Week 
van de Smaak. Ook in de 5-art-regio 
staan heel wat activiteiten rond eten 
en eetcultuur op stapel. 

De Week van de Smaak in Vlaan-
deren wil zoveel mogelijk mensen 
samenbrengen rond smaak en 
eetcultuur in al zijn aspecten. Dit jaar 
nodigt Vlaanderen -als gastheer- 

Spanje mee uit aan tafel om smaak-
ervaringen en eetcultuur samen te 
beleven. Spanje is niet alleen mee 
Europees voorzitter in 2010, het deelt 
ook heel wat –tragische-, geschie-
denis met Vlaanderen, en is ook 
geweldig bezig met smaakcultuur.
Binnen onze 5-art-regio (Alverin-
gem, Veurne, De Panne, Koksijde 
en Nieuwpoort) staan tussen 10 en 
20 november zowat 20 activiteiten 

gepland rond Vlaamse en Spaanse 
eetcultuur. Lezingen, workshops, 
concerten… al dan niet met een 
hapje en een drankje om de eetcul-
tuur écht te beleven.
Alle activiteiten binnen de regio 
vindt u op de flyer (dienst Toerisme) 
of op de website www.5-art.be.

Het cultureel samenwerkingsverband 5-art sluit zijn cultureel jaar op 
vrijdag 10 december om 20 u. in centrum Ysara (Dienstweg Havengeul 
14, Nieuwpoort-bad) met een swingend concert van The Triplettes & 
The Boogie Woogie Bugle Boys in de stijl van de jaren ’30, ’40 en ’50. 
Deze groep brengt een volledig afgewerkte show in de grote Glenn 
Miller-traditie en met een vette knipoog naar The Andrew Sisters.
Bekende en minder bekende nummers staan op het programma. 
Beleef en proef de sfeer van toen met liedjes als Don’t Sit Under the 
Apple Tree, Boogie Woogie Bugle Boy, Bei mir bist du schön enz.
Drie geschoolde zangeressen staan in de frontlinie. Zij worden heldhaf-
tig bijgestaan door een pittig combo en vijf spetterende blazers o.l.v. 
de Gentse jazz-drummer en arrangeur Wim de Roeck.
De cultuurdienst heeft voor snelle beslissers 24 kaarten ter beschikking.

Info: T 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be

De nieuwe programmabrochure van 5-art is klaar. Deze brochure bundelt het 
aanbod aan podiumkunsten, tentoonstellingen en aanverwante activiteiten van 
de vijf genoemde steden en gemeenten van 1 oktober tot eind maart 2011. 
De lezer vindt er het programma van het c.c. CasinoKoksijde, het Centrum Ysara 
(Nieuwpoort), van Het Bedrijf (Oostduinkerke) en van de verenigingen van de 
regio, samen met een overzicht van regionale tentoonstellingen, openingsuren en 
contactgegevens van bibliotheken en musea.
De brochure is beschikbaar in de gebruikelijke verdeelpunten: cultuurdiensten, 
bibliotheken, diensten voor toerisme enz.
De activiteiten zijn ook opgenomen in de kalender van de website www.5-art.be. 
Aanpassingen aan het programma worden verder via de website meegedeeld.

Info: info@5-art.be
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Folkloristische Sint-Maartensstoet

Het Huis van Sinterklaas

Op woensdag 10 november vindt 
in Koksijde-dorp de 45ste jaarlijkse 
folkloristische Sint-Maartensstoet 
plaats. De kinderen komen weer 
massaal met hun uitgeholde bieten 
waarin brandende kaarsen grillige 
en grijnzende vormen op straten 
en gevels toveren. Er zijn lekkere 
Sint-Maartenskoeken en het vuur zal 
hoog oplaaien rond de brandstapel 
van Pietje Pek. Een feeërieke ge-
beurtenis waar droom en kinderlijke 
blijheid in verweven zijn.
De sint komt om 18 u. aan in de 
Zeelaan ter hoogte van het Heger-
plein. Eerst worden de uitgeholde 
bieten gekeurd met prijzen voor de 
10 mooiste.
De stoet vertrekt om 18.30 u. met 

o.m. volgende groepen: de ge-
meentelijke harmonie, de wagen 
Sint-Maarten, Sint-Maarten te paard 
en Zwarte Pieten met fakkels, de 
wagen met Pietje-Pek, de Berrewulf 
en een reusachtige Sint-Maartens-
koek, de Koksijdse kinderen. Start in 
de Zeelaan, korte wandeling door 
de straten, via Kerkstraat naar zaal 
’t Oud Schooltje. Daar wordt Pietje 
Pek op de brandstapel verbrand. 
De ommegang wordt besloten met 
de uitdeling van Sint-Maartenskoe-
ken in de zaal, waar ook de prijsuit-
reiking plaatsvindt van de mooist 
uitgesneden bieten.
Org.: feestcomité Koksijde-dorp in 
samenwerking met de dienst Toe-
risme.

Nauwelijks drie weken na het be-
zoek van Sint-Maarten, is zijn neef 
Sinterklaas ook van de partij. De 
legendarische bisschop van Myra 
is in Koksijde op woensdag 1 en 
zaterdag 4 december, in zijn Huis 
van Sinterklaas op het Theaterplein 
in Koksijde-bad.
Op beide dagen vertrekt Sinter-
klaas met zijn Zwarte Pieten om 
14 u. aan de parking Malgré Tout 
(t.h.v. De Poort) voor een optocht 
in de Zeelaan. Daarna zal de Sint 

plaatsnemen op de troon in het 
Sinterklaashuis op het Theaterplein. 
Alle kinderen kunnen tot 16 u. bij 
hem terecht om hun verlanglijstje 
en tekening voor 6 december af 
te geven. De kinderen krijgen met-
een snoep, maar het gevraagde 
speelgoed wordt in de nacht van 
5 op 6 december thuis gebracht…

Randanimatie
Op woensdag 1 december 
verzorgt de Ketnet Band om 15 

u. een gratis optreden op het 
Theaterplein. Veronique Leysen 
(Ketnet-wrapster en Amika-actri-
ce) en haar Ketnet Band-vrienden 
brengen een 75 minuten durende 
wervelende kidsshow met alle hits 
van Sinterklaas en van andere 
kinderidolen.
Op zaterdag 4 december is er om 
16.30 u. een Sinterklaasshow in de 
feestzaal van c.c.CasinoKoksijde.

Een week lang Halloween!
Zaterdag 30 oktober - 
woensdag 3 november
-  Spookhuizen in Sint-Idesbald (parking Kerkepan-

nezaal, Strandlaan en Zeedijk)

Zondag 31 oktober
-  18 u., Sint-Idesbald, Grardplein, jurering van 

mooiste pompoen en het origineelste kostuum
-  18.30 u., optreden van El Fuerté Kids
-  19 u., 10de grote Halloweenstoet met heksenver-

branding aan de Kerkepannezaal op het einde 

-  21 u., zaal Witte Burg (Oostduinkerke), start van de 
6de Spooknacht, een griezeltocht langs een ge-
heim parcours van ca. 16 km (vooraf inschrijven 6 
euro bij de dienst Toerisme, deavond zelf 8 euro)

Woensdag 3 november
- 19 u., Zeedijk (Sint-Idesbald), Halloweenspektakel 

met vuurzuilen en vlameffecten, grote vuurwerkshow
 
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,  
F 058 53 21 22, www.koksijde.be,  
toerisme@koksijde.be
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Presentatrice Soetkin Ureel en twee 
Vlaamse muziekgroepen brengen 
op vrijdag 12 november om 20 u. in 
c.c. CasinoKoksijde het oorlogs-
programma William’s Journey. Een 
unieke voorstelling met beklijvende 
momenten, een muzikaal eerbe-
toon aan twee Vlaamse soldaten 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

William’s Journey is het verhaal van 
twee Vlamingen die, gelokt door een 
gouden toekomst, begin vorige eeuw 
emigreren naar Canada. In Europa 
pakken zich donkere wolken samen 
en een oorlog is onafwendbaar. De 
jonge Vlamingen besluiten terug te 
keren naar de Vlaamse klei als vrijwillig 
soldaat bij het Canadees leger. Eind 

oktober 1917 neemt hun eenheid deel 
aan de slag van Passendale. Zoals dui-
zenden makkers sneuvelen ze in deze 
gevechten.
The Passchendaele 1917 Orchestra 
brengt met dit multimediaal stuk een 
eerbetoon aan de vele jonge mannen 
die in de Westhoek sneuvelden. On-
dersteund met authentiek beeldma-
teriaal en muziek van The Swigshift en 
het Guido Piccard Ensemble vertelt 
presentatrice Soetkin Ureel een waar 
gebeurd verhaal over emigratie vanuit 
Vlaanderen en over WO I.
De Westhoek was het strijdtoneel van 
WO I. De loopgravenoorlog werd voor 
vele jonge Britse, Canadese, Vlaamse 
en Franse soldaten dagelijkse realiteit 
en uiteindelijk ook hun graf. De slag 

van Passendale is zowat de bekendste 
veldslag uit deze oorlog, waarbij in 
honderd dagen aan beide zijden in to-
taal een half miljoen doden, gekwets-
ten en vermisten te betreuren vielen.
Tickets 14, 12 of 10,5 euro.

Die goeie opa en de goeie oude 
tijd… Wie hoorde als kind geen ver-
halen over hoe vroeger alles anders 
(en beter?) was. Theatergezelschap 
Schemering en Hans brengen in 
“Oelewapper” senioren en kinderen 
dichter bij elkaar.

In deze muzikale theatervoorstelling 
vertelt Hans Van Cauwenberghe het 
verhaal van een jongen en zijn opa die 
samen in de tuin werken, ver weg van 

de boze wereld. Zij werkten uren samen 
op hun landje, spittend en wiedend en 
de tere plantjes verzorgend. In die we-
reld was het voor hen niet altijd gemak-
kelijk leven. Als opa op het einde van zijn 
leven een soort balans opmaakt, vertelt 
hij aan zijn kleinzoon: “Je kunt mensen 
niet dwingen van je te blijven houden. 
En dat is natuurlijk goed. Maar soms is 
het ook jammer.”
Een mooie en ontroerende vertel-
ling voor kinderen vanaf 7 jaar en hun 

(groot)ouders. Deze voorstelling vindt 
plaats op zaterdag 27 november om 
14.30 u .in het revalidatieziekenhuis en 
RVT de KEI in Oostduinkerke. Maak er 
een plezante en ontroerende middag 
van met opa en oma, mama en papa 
en de (klein)kinderen. Tickets kosten 5 
euro en kunnen gereserveerd worden 
op de locatie of in het cultureel centrum.

Donderdag 16 december: 
champagnehuis Taittinger 
en kerstsfeer in Reims

-  Twee opstapplaatsen wegens wer-
ken in de Zeelaan: om 6.30 u. op de 
parking van de OLV-ter-Duinenkerk in 
Koksijde-bad; om 6.50 u. op de par-
king Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke

-  snelweg naar Frankrijk, ontbijtstop bij 
Urvillers

-  ca. 10.30 u., aankomst in Reims, 
hoofdstad van de champagnemu-
seum

-  geleid bezoek aan het champag-
nehuis Taittinger, in 1734 door Pierre 
Taittinger opgericht. Het huis is nog 
steeds in handen van de familie en 
wordt bestuurd door Claude Taittin-
ger.

- 12 u., naar het centrum van Reims 
voor vrije lunch, tijd om te genieten 
van het kerstdorp met 125 chalets op 
de Place d’Erlon op wandelafstand 
van de kathedraal.

- 15 u., busrondrit doorheen de cham-
pagnevelden in de prachtige omge-
ving van de Montagne de Reims.

- 16 u., bezoek aan een kleinere cham-
pagneboer met proefgelegenheid

- 18 u., terug naar huis met halte om 
19 u. bij Urvillers, weer thuis omstreeks 
22.30 u.

- Prijs per persoon: 40 euro (busreis, 
ontbijtje, bezoek en “une coupe de 
champagne” in het huis Taittinger + 
bezoek en proeverij kleinere cham-
pagneboer, gids en drinkgeld)

Programma onder voorbehoud. De 
VVV noch de gemeente kunnen 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
onvoorziene omstandigheden in geval 
van overmacht.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, 
erika.leuridan@koksijde.be

William’s Journey: beklijvend verhaal
over Vlaamse Canadezen in Passendale

Opa, schud eens met je wilde, grijze haren

Zin in een dagje uit..?



NOVEMBER 
01 maandag
Halloween Spookhuizen 10-18 
u
Sint-Idesbald, centrum, Strandlaan –  
G. Grardplein / zie Tij-dingen blz 39

02 dinsdag
Sint Hubertusviering 10.45 u
Sint-Idesbald, Strandlaan, Sint-Idesbalduskerk  
Info dienst Toerisme 

Halloween Spookhuizen  
10-18 u
Sint-Idesbald, centrum, Strandlaan – 
G. Grardplein / zie Tij-dingen blz.39

03 woensdag
Halloween Spookhuizen 
10-21 u
Sint-Idesbald, centrum / zie Tij-dingen blz 39

Kindernamiddag Theater Top: 
Kleine Arthur, Grote Koning 
14-15.30u
Koksijde, ’t Oud Schooltje
Info dienst Toerisme

Geleide wandeling ‘bomen-
wandeling … hoe herken je in 
de herfst kalende bomen en 
struiken?’ 14.15 u
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad, ingang 
Hannecartbos (Mariapark)
Info dienst Toerisme

Halloweenspektakel + vuur-
werk – zie Tij-dingen blz 39
19 u
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum

Film ‘A single man’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets c.c. CasinoKoksijde

04 donderdag
Lezing door de heer Paul 
Vaernewyck 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal, boven 
Bibliotheek
Armoede en sociale uitsluiting
Belgisch netwerk armoedebestrijding
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org.: UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info M. Mortier, mmortier@base.be 

Kinderfilm ‘Ice Age 3’ 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, jeugdhuis de Pit, 

Kursaallaan
Inkom: € 2,50 (drankje inbegrepen). 
Info Jeugddienst

05 vrijdag
Jo Arend Orchestra – 
Tribute to Joe Dassin 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Inkom: € 8
Info dienst Toerisme

06 zaterdag
Tweedehandsbeurs 
kinderartikelen 13-17 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Info Gezinsbond Oostduinkerke
Info & inschrijvingen Eric en Katrien Decroos,
T 058 52 12 81

Geleide wandeling in 
natuureservaat Doornpanne 
met aandacht voor fauna 
en flora 14 u
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info Bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

Open Museumdag: museum 
gratis toegankelijk 14-18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan 8/Verbouwelaan
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

M² 20 u
Cie EA EO M² ( 8+)
Fascinerend en humoristisch circus
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

07 zondag
Voordracht erfenisrecht, door 
Rosaline Mouton 10 u
Sint-Idesbald, Taf Wallet, Veurnelaan 109,
VOC grote zaal
Info Magda Denys, voorziter ViVa – SVV,
T 058 51 41 47
Gratis inkom

Gospelconcert met 
Lea Gilmore 19 u
Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,

Kerkplein 2
t.v.v Damiaanactie.
Info en kaartenverkoop dienst Toerisme

08 maandag
Geleid bezoek aan het 
gemeentehuis 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, Gemeentehuis, Zeelaan 303
Organisatie: Neos Koksijde
Info Judith Ranson, T 058 51 40 60 of Jeannine 
Nowe, T 058 51 33 01

Agenda
doorlopend

 Elke vrijdag
Markt
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan 
Info: dienst Toerisme 

 Elk weekend
West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Luchtdoop of initiatievlucht

Vorming Plus
Pannestraat 142, Veurne,  
T 058 31 14 94, F 058 31 14 94,  
westhoek@vormingsplus.be;  
www.vormingplusoostendewesthoek.be

Mindfulness
Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal, 
boven Bibliotheek
Cursus door Ria Verplancke
€ 120 (syllabus inbegrepen)
6 maandagen van 13.30 tot 16 u (8, 15, 
22 en 29 november – 6 en 13 december)

Mindfulness
Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal,  
boven Bibliotheek
Cursus door Patrick Van Hecke 
(psycholoog, directeur van Zenior – 
vormingsdienst voor 50 plussers)
€ 60
4 dinsdagen van 13.30 tot 16 u  
(9 – 16 – 23 en 30 november)

 13/11  
JazzClass Series
Cursus door Frederik Goossens, docent 
conservatorium Gent
€ 25 (syllabus en ticket radioKUKAorkest 
38/12 inbegrepen)
4 dinsdagen van 10 tot 12.30 u (13, 20, 
27 november en 4 december)

 17/11  
Paulus, Constantijn, 
Patrick en Clovis
Cursus door Dr. Antoon Naert
€ 59
Org.: Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd, 
T 058 51 36 00
Woensdag 13,20 en 27 oktober en 10,  
17 en 24 november, van 14 – 16 u

 ZA 30/10 - ZA 6/11  
Koksijde-aan-Zee
Bibliotheek
Boekenverkoop
Info: bibliotheek



09 dinsdag
Voordracht: de zorg van een 
menswaardig levenseinde 
18.30 u
Rondleiding in Funerarium Kesteloot te Veurne 
Prijs leden Markant Sint-Idesbald, € 8, inkom 
niet-leden: € 12
Info Lena Proot, T 058 51 51 37 of
jacques.proot@skynet.be 

10 woensdag
Sint-Maartenstoet, 
zie Tij-dingen blz. 39 18.30 u
Koksijde-dorp, L. Hegerplein

Film ‘El secreto de Sus Ojos’ 
20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

11 donderdag
11 novemberherdenking – 
zie Tij-dingen blz 32 10 u
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk

12 vrijdag
Herdenkingsmis voor 
overleden leden 11 u
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Nadien broodjesmaaltijd in de Kerkepannezaal
Info Hedwig Donceel T 058 51 75 43

The Passchendaele 1917 
Orchestra/William’s Journey
Muziektheater 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

13 zaterdag
Hobbyfestival – 
zie Tij-dingen blz 32 14-18 u
Koksijde-dorp, zaal voor vloersporten en 
sporthal

Maaike Cafmeyer & Nele 
Bauwens. Wat heeft u belet 
te komen? 20 u
Vlaamse musiccomedyshow
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

Cie De Goesting – 
omtrent Jeanne
Monoloog rond Jeanne Panne 
met live muziek 20.30 u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a
Info c.c. CasinoKoksijde en Het Bedrijf

14 zondag
Sint Hubertusviering 10-13.30 u.
Oostduinkerke
- 10 u., Sint-Niklaaskerk, H. Mis
- 10.45 u., zegening van paarden, honden, 

ruiters
- 11.15 u., Sint-Hubertusoptocht met de
 jachthoornblazers te paard uit Lembeek
- 13.30 u., Sint-Hubertus eet- en drinkfestijn in 

manège Ter Duinen
Org.: CWR Club Westhoek Ruiters

Anita Daldini & Michaël Boel – 
Mon Petit Chopin
Concert met vertellingen over 
Georges Sand & Frédéric 
Chopin 11 u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, Leopold II-
Laan 9a
Info c.c. CasinoKoksijde en Het Bedrijf

Hobbyfestival – 
zie tij-dingen blz 32 10-18 u
Koksijde-dorp, zaal voor vloersporten en 
sporthal

Geleide wandeling in Ter Yde, 
Hannecart 14 u
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel
Info VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

16 dinsdag
Federatiequiz voor VVVG-
leden over 5 onderwerpen 
14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal Sint-Idesbald
Info Roge Claes, T 058 51 03 93
Organisatie Vlaamse Seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

17 woensdag
Seniorenfeest – 
zie Tij-dingen blz 25 14 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

30 jarig bestaan van Neos 
14.30 u
In Domein Vossenberg te Hooglede, met op-
treden van Freddy Birset, Marijn De Valck 
en Johny Voners
‘Les compagnons de la chanson’
Organisatie: Neos koksijde
Info Judith Ranson, T 058 51 40 60
Jeannine Nowe, T 058 51 33 01

Film ‘Ajami’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

18 donderdag
Seniorenfeest – 
zie Tij-dingen blz 25 14 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

19 vrijdag
Ultima Thule/Stukken van 
Mensen 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Tragikomedisch figurentheater
Info & tickets c.c. CasinoKoksijde

20 zaterdag
Lezing door Jan Florizoone 
over het oriëntalisme ‘Kun-
stenaars op weg naar het 
Oosten. Is het allemaal waar 
van die blanke slavinnen, 
opiumpijpen en oneindige 
woestijnen? 14 u
Sint-Idesbald, WAK, Veurnelaan 109
Info Westhoek Academie Koksijde,
T 058 53 27 00
westhoekacademie@koksijde.be
www.wak.koksijde.be 

Issa Mbaye Diary Sow 
(Be/Senegal)
Doumale La musique De Issa 
Sow 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Bezwerende wereldmuziek
Info c.c. CasinoKoksijde

21 zondag
Lezing Zestig, een dagboek 
14 u 
(Actueel Denken en Leven Westhoek)
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
€ 50/seizoen
Info c.c. CasinoKoksijde

24 woensdag
Eucharistieviering 
Nadien seniorenreceptie in 
feestzaal Witte Burg
Inschrijvingen bij Nelly 
Mahieu, Schepensstraat 8, 
Oostduinkerke 10 u
Oostduinkerke-dorp, Sint-Niklaaskerk
Info SOW Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 65 00

Geleid bezoek aan het 
Concertgebouw in Brugge 
14.30 u
Koksijde
Vertrek Koksijde, station om 13.03
Deelname: € 5 (gids inbegrepen)
Info & Inschrijving Hedwig Donceel
T 058 51 75 43
Organisatie: Vlaamse Seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

Film ‘troubled Water’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde



25 donderdag
Reisreportage ‘de Zijderoute 
in centraal Azië’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Org. Herman Rabaey i.s.m. Davidsfonds

26 vrijdag
‘Iran, de derde revolutie’, een 
causerie door Dirk Tieleman, 
VRT journalist 20 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Info & organisatie Davidsfonds Koksijde en 
Oostduinkerke-Wulpen, paul.depondt1@
telenet.be  

27 zaterdag
Cyclocross –Internationale 
Vlaamse Duinencross 9-17 u 
Koksijde
www.veloclubkoksijde.be

Excursie naar Brussel ‘Alle 
wegen leiden naar Rome en 
elders’ 
Sint-Idesbald, Westhoek Academie Koksijde, 
Veurnelaan 109
Voormiddag: bezoek aan de afdeling van 
Grieken en Romeinen in het Museum voor 
Kunst en Geschiedenis. Namiddag: bezoek 
aan de tentoonstelling ‘Oriëntalisme van 
Delacroix tot Kandinsky’ in het Museum voor 
Schone Kunsten
Info & organisatie Westhoek Academie 
Koksijde, T 058 53 27 00
westhoekacademie@koksijde.be
www.wak.koksijde.be 

TG Schemering en Hans
Oelewapper (7+) 14.30 u
Naar het theater met je (over)grootouders! 
Oostduinkerke-aan-Zee, De KEI
Info c.c. CasinoKoksijde

Tom Dice 21 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde
Organisatie: Kiwanis Veurne

De Queeste en ’T Arsenaal – 
Kinderheil
Aangrijpend theater over 
kindermishandeling 20.30 u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a
Info c.c. CasinoKoksijde en Het bedrijf

Info: Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 
T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

Info & tickets: 
c.c. CasinoKoksijde  

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.koksijde.be

Info: 
Het Bedrijf

T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

LEGENDE

Tentoonstellingen

 29/10 – 07/11/2010
Anne Vandendaele 
(wandtapijten en textielkunst)
Elke dag 15 – 18 u
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Info dienst Toerisme 

 19-28/11/2010
Marie-Berte Leunen 
(schilderkunst)
Elke dag 15 – 18 u
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Info dienst Toerisme

 02/10-30/11
Michael Samuel Lucifer 
vandorpe (schilderkunst)
Open: weekends en herfstvakantie: 
10-12 & 14-16.45 u
Oostduinkerke-aan-Zee, galerie Welnis

 Tot kerstvakantie januari 2011.
Sint-Idesbald, P. Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42
Het museum Paul Delvaux presenteert dit seizoen 
naast de vaste collectie drie unieke tentoonstel-
lingen die zich verdiepen in het oeuvre van de 
kunstenaar:
- Herinneringen aan de Noordzee
- Thema: Delvaux en de Antieke Wereld
- Zoom
Info Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

 11/09 – 09/01
Tijdelijke tentoonstelling 
‘vogels in vogelvlucht’
Sept. & schoolvakanties: ma. – zat.: 10-12 & 14 
– 17 u; zon- en feestdagen: 14 - 17 u.
Okt., nov. & dec.: vrij. & zat.: 10 – 12 & 14 – 16 
u; zon- & feestdagen: 14 – 16 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, 
Doornpannestraat 2
Info bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, rika.driessens@iwva.be , 
www.iwva.be 

 November
Johan Ghesquiere, keramiek, 
Izegem
Zondag en maandag gesloten
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Info Lievino, T 058 51 18 05, lievino@lievino.be 

 10/11 – 27/11
Tentoonstelling 
‘Stef Binst – Prenten’
Open: gedurende openingsuren Bibliotheek
Koksijde-aan-Zee, bibliotheek
Info bibliotheek Koksijde

	 Tot 1 juni 2011
Tentoonstelling 
‘Gebleven op Iseland’
Oostduinkerke-dorp, Nationaal visserijmuseum
Info T 058 51 24 68



UURROOSTER
09u15   NIEUWELINGEN
   
10u15  Wereldbeker UCI JUNIORES
   
11u30  Wereldbeker UCI U23
   
13u30  Wereldbeker UCI DAMES
   

15u00  Wereldbeker UCI Elite Heren
   VLAAMSE DUINENCROSS

TOEGANG  Toegang: 15 euro
   Voorverkoop: 13 euro
   Kinderen tot 12 jaar gratis

INLICHTINGEN 
www.veloclubkoksijde.be
 
VOORVERKOOPPUNTEN 
VVV kantoren Koksijde 
Sportdienst Koksijde

KBC presenteert:

Vlaamse
Duinencross
Koksijde 
Zaterdag 27 november 2010   

Kom met de kusttram van de
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TOEGANG

VOOR 

INWONERS!




