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Getijden oktober
dag hoogwater laagwater

do 1 03.31 en 15.51 10.27 en 22.53
vr 2 04.18 en 16.39 11.12 en 23.38
za 3 05.09 en 17.32 11.57
zo 4 06.07 en 18.34 00.25 en 12.47
ma 5 07.12 en 19.42 01.19 en 13.47
di 6 08.20 en 20.55 02.21 en 14.57
wo 7 09.37 en 22.23 03.33 en 16.20
do 8 10.58 en 23.34 05.08 en 17.45
vr 9 11.55 06.18 en 18.40
za 10 00.21 en 12.36 07.05 en 19.23
zo 11 00.58 en 13.10 07.42 en 19.59
ma 12 01.30 en 13.42 08.14 en 20.31
di 13 02.02 en 14.12 08.41 en 20.59
wo 14 02.31 en 14.41 09.08 en 21.27
do 15 02.59 en 15.10 09.37 en 21.57
vr 16 03.27 en 15.39 10.09 en 22.29
za 17 03.56 en 16.12 10.43 en 23.03
zo 18 04.30 en 16.49 11.18 en 23.40
ma 19 05.08 en 17.32 11.57
di 20 05.54 en 18.26 00.23 en 12.48
wo 21 06.58 en 19.49 01.26 en 14.09
do 22 08.36 en 21.17 02.45 en 15.25
vr 23 09.52 en 22.27 03.55 en 16.34
za 24 10.55 en 23.25 05.04 en 17.45
zo 25 10.48 en 23.15 05.14 en 17.46
ma 26 11.34 en 23.59 06.09 en 18.35
di 27 12.18 06.56 en 19.21
wo 28 00.44 en 13.02 07.41 en 20.04
do 29 01.28 en 13.47 08.24 en 20.48
vr 30 02.13 en 14.33 09.08 en 21.32
za 31 03.00 en 15.21 09.52 en 22.17

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf zondag 25 oktober opgegeven in winteruur.

Gemeente info

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

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

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

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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

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

Colofon
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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 5 euro (ab. tot eind 
2015) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen –tot eind 2015”

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

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

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Tweedeverblijven
Het Hof van Cassatie heeft 
een arrest geveld in de 
juridische kwestie over een al 
dan niet rechtmatig geheven 
tweedeverblijfbelasting in 2007. 
Ons gemeentebestuur handhaaft 
alvast zijn overtuiging dat de 
heffing correct ingesteld werd, 
en verduidelijkt uitgebreid zijn 
standpunt.

Recordoester
Eind augustus vonden de kinderen 
van een Luxemburgs koppel op het 
strand van Knokke een gigantische 
lege oesterschelp van liefst 38 cm 
lang. Onderzoek wees uit dat het 
om de allergrootste oester gaat ooit 
aangetroffen. Hij staat nu te kijk in 
Navigo-Nationaal Visserijmuseum.

Subliem Koket Koksijde
Met kantjeboord negenduizend 
bezoekers werd de tweede editie 
van Koket Koksijde – Floralia een 
groot succes. Jules Verne achterna 
nam het bloemenfestival in het 
gemeentehuis met enige fantasie 
een duik Twintigduizend mijlen onder 
zee. Kleur en klank, met bloemen 
versierd zeeleven… een evocatie van 
hoog niveau. Geniet nog even na 
met woord en beeld!

Halloween
Met de herfstvakantie is Sint-Idesbald 
de plaats van afspraak voor al wie 
van Halloween houdt. Het zal er 
niet ontbreken aan pompoenen, 
spatten en spoken. Ook op andere 
plaatsen wordt Halloween duchtig 
gevierd. Alle info in de bijzondere 
programmabladzijde.
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In memoriam…

architect Hendrik Vermoortel
Na een slepende ziekte overleed op 29 augustus in Vladslo architect Hendrik Vermoortel op 65-jarige 
leeftijd. De overleden architect had een band met onze gemeente. Met diverse projecten drukte hij in de 
laatste jaren zijn stempel op de bebouwde omgeving en architectuur in Koksijde.

Hendrik Vermoortel was in 1978 stichter van het architectenbureau  
BURO II, dat in 2011 fusioneerde met het Brusselse ARCHI+I, goed voor  
120 medewerkers en vestigingen in Roeselare, Brussel, Gent en Rijsel.
In zijn architectuur streefde Hendrik Vermoortel naar een perfecte 
harmonie tussen de belevingswaarde, de sociaal-maatschappelijke, de 
bouwtechnische en de economische waarde. Hij was ook een gezagvolle 
promotor van duurzame architectuur. Met zijn bedrijf Buro won hij diverse 
prijzen, o.m. de World Architecture Festival award in 2008 voor een project in 
China en in 2009 voor het ecologisch resort Mero Beach op Dominica. 

Koksijde
Ook ons gemeentebestuur had het voorrecht enkele keren te kunnen 
samenwerken met architect Hendrik Vermoortel en zijn team van Buro II. 
Dat was o.a. het geval voor de bouw van de kleuterklassen van beide 
gemeentelijke basisscholen, eerst in Koksijde en enkele jaren terug nog 
in Oostduinkerke waar hij een passiefbouw ontwierp met speelruimte op 
het dak. Rode draad door beide ontwerpen is het gesmaakte concept 
van de centrale polyvalente zaal en de klasjes die rond die centrale ruimte 
ingepland zijn.
Naast de kleuterscholen heeft Buro II ook de zaal ’t Oud Schooltje in 
Koksijde-dorp ontworpen. met de aanpalende sociale woningen. Ook het 
woonzorgcentrum Dunecluze werd in opdracht van Bejaardenzorg KEI vzw 
door Buro II ontworpen, net als tal van een- en meergezinswoningen.
Bij het heengaan van architect Hendrik Vermoortel houdt ons gemeentebestuur eraan zijn echtgenote en 
kinderen zijn oprechte gevoelens van deelneming aan te bieden.

Online genieten 
van de stranden
Onze gemeente telt twee gloednieuwe webcams 
mét bewegende beelden. Met de bestaande 
webcams komt de teller op zeven. Via de www.
koksijde.be/webcams hebt u van thuis uit een mooi 
zicht op onze stranden.
De nieuwe beelden vallen in de smaak. Ook bij onze 
noorderburen. Zo zond mevr. Edith Dongelmans uit 
Valkenswaard volgend bericht: “Goedemorgen, 
complimenten voor de nieuwe webcam van 
Koksijde. Wat is die mooi geworden, in een woord 
prachtig. Een waar genoegen om naar te kijken. 
Hartelijk dank, met vriendelijke groet.”
Op deze webpagina kunt u ook de webcams 
van de KYC, ‘t SYCOD, Windekind en ’t Zoet Genot 
raadplegen.
Tip: indien “connecting” blijvend op het scherm 
verschijnt, gewoon dubbelklikken.

Wijlen architect Hendrik 
Vermoortel en burgemeester 
Marc Vanden Bussche bij 
de ondertekening van het 
Guldenboek ter gelegenheid 
van de voltooiing van een Buro 
II-project.



De burgemeester aan het woord

September was een drukke maand op diverse vlakken. Ons bestuur werd enerzijds geconfronteerd met het 
arrest van het Hof van Cassatie over de belasting op tweede verblijven, en anderzijds was er het fenomenale 
bloemenfestijn Koket Koksijde – Floralia dat voor de tweede keer een weergaloos succes werd.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Koket Koksijde – 
Floralia was een voltreffer, een bloemenfestijn om u tegen 
te zeggen!”

T-d: “Het Hof van Cassatie oordeelde de belasting 
op tweedeverblijven 2007 als ten onrechte 
geheven?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik kan hierover 
zeer kort zijn. Ten gronde is er geen discussie. De 
taks is verschuldigd en blijft verschuldigd. Door ons 
krachtig investeringsbeleid zorgen we ervoor dat de 
woningen van de tweedeverblijvers in waarde stijgen. 
In dit nummer staat een uitgebreid artikel over het 
standpunt van de gemeente. Ik nodig iedereen om 
dat artikel eens aandachtig te willen lezen.” (Nvdr: zie 
blz. 6 en 7)

T-d: “Koket Koksijde – Floralia was weer een schot in 
de roos?”
Burgemeester: “Ja, we mogen terugblikken op een 
schitterende editie in het thema van het diepzeeleven. 
Ik twijfel er niet aan dat onze inwoners en bezoekers 
met volle teugen genoten hebben van de prachtige 
taferelen en de unieke bloemencreaties die de 
medewerkers als echte kunstenaars uit hun vaardige 
handen getoverd hebben. Dat wordt overvloedig 
bewezen door de cijfers: liefst 8.890 mensen hebben 
Koket Koksijde – Floralia met een bezoek vereerd. Ik 
heb niet anders dan lovende woorden gehoord. Dat 
sterkt natuurlijk onze hoop om van het bloemenfeest 
een echte traditie te maken zoals de bloemenstoet 
vroeger ook was. Er zijn nog zoveel thema’s die met 
bloemen uitgebeeld kunnen worden. Het bestuur 
wil dan ook een groot dankwoord richten aan alle 
mensen die tot dat resultaat bijgedragen hebben 
onder leiding van hoofd groendienst Ides Leys en 
bloemenartiest Jo Pattyn.”

T-d: “Een woordje over de werken in de Zeelaan?”
Burgemeester: “De werken in hartje Koksijde-bad zijn 
inmiddels een maand bezig. We kunnen helaas geen 
omelet bakken zonder eieren te breken. We proberen 
de hinder tot een minimum te beperken. Duimen op 
een vlotte samenwerking met alle partners zodat 
we kunnen uitkijken naar een prachtige nieuwe 
winkelstraat!” (Nvdr: zie blz. 8)

T-d: “In het begin van de oktober is er het Bal van 
Burgemeester en Bestuur?”
Burgemeester: “Zeker! Iedereen is uitgenodigd op 
zaterdag 3 oktober tot dit feest in c.c. CasinoKoksijde. 

De opbrengst gaat volledig naar het Medisch 
Pedagogisch Instituut in de Pylyserlaan. Een prachtige 
organisatie, met een druk draaiend internaat. 
Er zitten heel wat kinderen die alle aandacht 
en geborgenheid, en elke steun verdienen. De 
medewerkers van het MPI zorgen daar dagdagelijks 
voor. Ondanks de actuele wereldwijde problemen 
moeten we ook aan onze Koksijdse kinderen denken.” 
(Nvdr: zie blz. 4)

T-d: “Hoe vordert uw boek over Koksijde en de regio 
in de Eerste Wereldoorlog?”
Burgemeester: “De teksten zijn klaar, de fotokeuze is 
volop bezig. De voorstelling in c.c. CasinoKoksijde, 
voorzien op dinsdag 10 november daags voor de 
jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand, nadert 
dus met rasse schreden. Over het programma en de 
mogelijkheid tot aankoop van het boek zullen de 
lezers alles kunnen vernemen in de volgende editie 
van Tij-dingen. Tot slot wil de mensen oproepen om 
zeker eens te surfen naar www.koksijde.be/webcam! 
Daar kunnen ze vanachter hun computerscherm 
genieten van onze mooie stranden. Een virtueel 
bezoekje zeker waard!”

Ik nodig graag iedereen uit om op 
zaterdag 3 oktober naar het Bal van 
Burgemeester en Bestuur te komen.

We proberen de hinder in de Zeelaan tot 
een minimum te beperken.



Na arrest Hof van Cassatie

Gemeentebestuur handhaaft
belasting op tweede verblijven
In 2007 betwistten enkele eigenaars voor de rechtbank de gemeentelijke taks op tweede verblijven. Ze 
vonden die belasting niet correct omdat de eigen inwoners geen aanvullende gemeentelijke belasting op 
de personenbelasting betalen. Hogerop kwam de zaak ook voor het hof van beroep en recent ook voor het 
Hof van Cassatie. Ook die rechtbank heeft nu geoordeeld dat de belasting ten onrechte zou geheven zijn.

In onderstaande nota wenst de gemeente de 
nodige duiding te geven bij het arrest van het Hof 
van Cassatie en haar visie op de nog hangende 
geschillen.

Inwoners dragen ook bij
Het Hof van Cassatie heeft in twee arresten van 
3 september 2015 de voorziening verworpen die 
de gemeente Koksijde had ingesteld tegen twee 
arresten van het Hof van Beroep van Gent waarbij 
de belasting op de tweede verblijven van de 
gemeente Koksijde strijdig werd bevonden met het 
grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel.
In essentie werd door de gemeente Koksijde 
aangevoerd dat er wel een redelijke verantwoording 
is voor de verschillende behandeling van de 
eigenaars van een tweede verblijf en de eigen 
inwoners van de gemeente die niet onderworpen 
zijn aan een aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting omdat de eigen inwoners 
door hun hoedanigheid van gedomicilieerden via 
de bedragen die de gemeente ontvangt uit het 
Gemeentefonds reeds een bijdrage leveren tot de 
uitgaven die door het belastingreglement worden 
geviseerd.

Deze argumentatie berust volgens het Hof op een 
onjuiste rechtsopvatting nu het de Vlaamse overheid 
is die bijdraagt tot deze vorm van financiering.

Enkel aanslagjaar 2007
Het Hof oordeelt verder dat de overige argumenten 
die de gemeente Koksijde aanvoerde om het verschil 
in behandeling te verantwoorden niet werden 
aangevoerd voor het Hof van Beroep zodat het Hof er 
geen acht kon op slaan (nieuw middel).
Vooreerst moet worden benadrukt dat de arresten 
van het Hof van Cassatie louter en alleen betrekking 
hebben op individuele belastingaanslagen voor het 
aanslagjaar 2007 die gebaseerd zijn op een oud 
belastingreglement dat niet van toepassing is op de 
huidige aanslagen en alleen rechtsgevolgen hebben 
voor de partijen in dit geding.
De huidige aanslagen zijn gevestigd op basis van 
een meer recent belastingreglement op de tweede 
verblijven dat niet werd aangevochten en dus 
onverkort en rechtsgeldig van toepassing is en blijft, 
ongeacht de tussengekomen cassatiearresten.
De bepalingen en de verantwoording van dit 
belastingreglement zijn anders dan die van het 
oude belastingreglement en het is niet aangetoond 



dat dit belastingreglement de toets van het 
gelijkheidsbeginsel niet zou doorstaan.

Geen compensatie, wel taks op weelde
Het Openbaar Ministerie wees er in zijn schriftelijke 
conclusie in de zaak F.13.0125.N op dat de 
beslissing van het Hof in deze zaak niet zonder 
meer kon worden geëxtrapoleerd naar andere 
belastingenreglementen op tweede verblijven die 
op een andere wijze worden verantwoord dan 
als een compenserende heffing omwille van de 
gemeentelijke dienstverlening, nl. als een belasting op 
weelde, die veruitwendigd wordt nu men naast zijn 
hoofdverblijfplaats nog over een bijkomend verblijf 
beschikt, en waaraan zowel inwoners als niet-inwoners 
zijn onderworpen.

Verantwoord onderscheid
Verder blijkt uit de schriftelijke conclusie van 
het Openbaar Ministerie in deze zaak dat 
de appelrechters bij hun toets van het oude 
belastingreglement op tweede verblijven aan het 
gelijkheidsbeginsel mogelijks te ver zijn gegaan. 
Zij konden immers gezien de visie van het Hof van 
Cassatie ter zake van de gemeente Koksijde niet 
eisen om het bewijs te leveren dat tweede verblijven 
effectief meerkosten inzake veiligheid meebrengen. 
Het effectief bestaan van dergelijke kosten ligt immers 
voor de hand en lijkt zeker niet onlogisch of onredelijk, 
hetgeen volgens het Hof van Cassatie volstaat als 
objectieve verantwoording voor een onderscheiden 
behandeling.
De nieuwe raadslieden van de gemeente Koksijde 
zullen op het voormelde alleszins wijzen in de thans 

nog hangende geschillen.

Tweedeverblijftaks ook voor eigenaar-inwoners
Voorts wordt aangestipt dat de belasting op de 
tweede verblijven ook geen onderscheid maakt 
tussen inwoners en niet-inwoners gezien deze 
belasting ook verschuldigd is door inwoners die 
een tweede verblijf bezitten op het grondgebied 
van de gemeente Koksijde. Er is dus geen sprake 
van een schending van het gelijkheidsbeginsel of 
discriminatie.

Conform omzendbrief
Bovendien houdt de gemeente ook rekening met de 
omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/01 van 10 
juni 2011 van de Minister van Binnenlands Bestuur 
die toestaat dat gemeenten een belasting tweede 
verblijven heffen waarbij een tarief beneden de 1.000 
euro als gematigd kan worden beschouwd. Het tarief 
in de gemeente Koksijde ligt beneden deze 1.000 
euro en is dus conform met deze omzendbrief.

Belasting blijft bestaan
De gemeente Koksijde wenst te benadrukken dat 
zij, omwille van het voormelde, de belasting op 
tweede verblijven onverminderd zal blijven vestigen 
en verdedigen en dat zij ter zake kordaat zal blijven 
optreden bij de behandeling van huidige en 
toekomstige bezwaren en juridische procedures.
Hoe dan ook kan er geenszins sprake zijn van enig 
recht op terugbetaling voor aanslagen waartegen 
niet tijdig beroep werd ingesteld. De definitieve 
aanslagen zullen onverminderd door de gemeente 
worden ingevorderd.

Vacature rattenbestrijder (m/v)
Het bestuur van de Polder Noordwatering Veurne gaat over tot de oprganisatie van een examen, in het 
Nederlands, voor de aanwerving van een contractueel rattenbestrijder.

Profiel:
U bent in hoofdzaak verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten en bruine ratten in en langs de 
onbevaarbare waterlopen op een deel van het grondgebied van de Polder Noordwatering Veurne (delen 
van Lo, Zoutenaaie, Lampernisse, Nieuwkapelle, Oudekapelle).

Bijkomende taak is het signaleren en bestrijden van invasieve plantensoorten.

-  U kunt de gepaste bestrijdingsmaterialen aanmaken en opstellen.
-  U bent bestand om gedurende meerdere uren in ”weer en wind” te werken in 

en langs waterlopen door velden en weiden.
-  U hebt relevante werkervaring.
-  U bezit een rijbewijs B.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, moeten uiterlijk op 14 
oktober 2015 ingediend worden t.a.v. Polder Noordwatering Veurne, Oude 
Vestingstraat 1 in 8630 Veurne of op polder@noordwatering.be

Selectieprocedures aan de gemeente
De gemeente plant in het najaar verschillende selectieprocedures voor tewerkstelling. Informatie over deze 
procedures is van 12 tot 26 oktober uitgebreid te lezen op www.koksijde.be/vacatures. Volledige publicatie 
te bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.



Wekelijkse markt 
tijdelijk op Marktplein
Zoals al gemeld in het nummer van september 
vindt de wekelijkse vrijdagmarkt ten gevolge van 
de werken ter vernieuwing van de Zeelaan, tijdens 
de uitvoeringsperiode van het project plaats op het 
Marktplein.
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Kids Corner
Beautiful Freak
Canoen Optics
Press Shop
Outlet Fashion Team
Victory

Plasman
Madex
De Fruitmand
Immo Europe
Lenaers reizen
Essential
Slagerij P. Dubois
Viruss
Francesco Forgione
Inconnue
Ambrosius

Hypnos
Croissants & Co
La Mouscronnoise
Frituur Gigie
Saumon d'Or
Pillini
De Kelle
Bakkerij Leterme
Standaard Boekhandel
De Westhoek
Kruidvat

Leonidas
Maury
ForMen
Artiflora
Gerry Weber
Gibsy
Apotheek Saelen
Cricket & Co
Slagerij Erik
De Rubault

Eastern Star
Croissantline
Brax
Quattro
Kariss

Sea Horse
Tante Jessy
Chill Out

Do-Re-Mi
Charles Brown
De Block
Rufus

London Shop
Paris Londres
Press Shop
Bamelis
Ozee
Vanheule
Bart Smit
Penel Cado
Santos Palace
Chalets de Bains

Handelszaken Zeelaan

BNP Paribas Fortis
Albert
Paris Londres
New Jump
Bel & Bo
Le Broutteux
Australian Homemade
Servimo

Zeelaan tussen Westendestraat en Koninklijke Baan

Neptune
Immo Verkoop
St Catherine
Outlet store
Speranza
The Gatsby
Atento
Horizons Lointains
Slagerij Moerman
Karissma
EKO
Audass
Notredame
Select
Santos Palace
Slagerij Fernand
Ga International
Viva

Bewegwijzering handelaars
tijdens werken in de Zeelaan

Om de bereikbaarheid van 
de handelaars in de Zeelaan 
tijdens de werken zo maximaal 
mogelijk te houden is een 
circulatieplan met de kleuren 
groen, rood, blauw, geel en 
paars ontwikkeld.
Voorbeeld: wie een 
handelszaak in de rode zone 
wenst te bezoeken, moet de 
rode wegwijzers volgen.
Aan de zijstraten van de 
Zeelaan worden grote borden 
met de namen van de 
handelszaken per kleurenzone 
vermeld.
Flyers met dit plan zijn 
beschikbaar bij de handelaars, 
het gemeentehuis, de 
toeristische dienst, de 
bibliotheek. 
Parkeren gebeurt het 
gemakkelijkst in de 
ondergrondse parking 
Centrum. Gratis voor minder 
dan één uur. Vanuit deze 
parking is de Zeelaan 
gemakkelijk te voet te bereiken.
De planning van de werken 
staat op www.koksijde.
be/zeelaan. Er verschijnt 
regelmatig een nieuwsbrief 
met de stand van zaken van 
de werken. Wenst u deze te 
ontvangen, dan kan u zich 
inschrijven via de al gemelde 
link. Vragen, opmerkingen, 
suggesties,… kunt u zenden 
naar wegenwerken@koksijde.be. 



Maarkedal schenkt onze gemeente 
kopieën uit het archief Noterman

Hilloné Noterman zag op 2 juni 1872 het 
levenslicht in Etikhove als zoon van Leo 
Noterman en Mathilde Germeyns. Hij koos 
voor een opleiding aan de militaire school en 
maakte carrière in het Belgische leger.
Op 12 september 1914 kreeg zijn eenheid, het 
5de linieregiment, de opdracht de Dijle over te 
steken, het gehucht Molen in Rotselaar in te 
nemen en de Duitse stellingen aan te vallen. 
Hij raakte hierbij zwaargewond en werd naar 
het militair hospitaal in Antwerpen afgevoerd. 
Later, bij de ontruiming van Antwerpen, werd 
hij overgebracht naar het Roland Garros-
hospitaal in Londen en nog later naar King 
Albert’s hospital.

Commandant van enclave
Ondanks zijn zware verwondingen, bleef hij 
zich in Londen voor zijn vaderland inzetten. Op 
17 juni 1916 trouwde hij er met Diane Dewyn, 
een Belgische vluchtelinge die met haar 
moeder in Engeland verbleef.
In 1917 werd Hilloné Noterman benoemd tot 
commandant van Birtley-Elisabethville, een Belgische 
enclave waar ongeveer 6.000 gevluchte Belgen en zieke 
of gewonde Belgische soldaten woonden en werkten in de 
plaatselijke munitiefabriek. Na een aantal benoemingen in 
Rouen, Aken en Eupen werd hij op 1 juni 1930 op pensioen 
gesteld. Hij eindigde zijn carrière als generaal-majoor.

Naar Oostduinkerke
Tot 1946 woonde het echtpaar in Sint-Pieters-Woluwe. 
Ondertussen hadden ze in 1926 in Oostduinkerke de villa 
La Cagna gebouwd (huidige generaal Notermanlaan 8). 
Na het herstel van de oorlogsschade namen ze er eind 
1946 definitief hun intrek. De kinderen van Oostduinkerke 
werden er elke Pasen door het echtpaar uitgenodigd voor 
een grote paaseierenraap in de tuin van de villa en in de 
aanpalende duinen.

Schenkingen
Op 24 juni 1952 overleed generaal Noterman totaal onverwachtwaarna zijn weduwe Diane Dewyn een 
belangrijke schenking deed aan de gemeenten Oostduinkerke en Etikhove (deelgemeente Maarkedal). 
De villa La Cagna en een beurs van 100.000 frank (waarvan de rente tot op vandaag moet dienen om de 
kinderen van het 6de leerjaar van alle Koksijdse basisscholen een woordenboek cadeau te doen), schonk ze 
aan Oostduinkerke. Ook Etikhove kreeg 100.000 frank om de jaarlijkse rente ervan te besteden aan de fanfare 
De Bijenkorf en aan de gemeenteschool.

Gen. Notermanlaan
Onder begeleiding van de fanfare De Bijenkorf, werd in Oostduinkerke op 28 augustus 1955 de Generaal 
Notermanlaan ingehuldigd. Diane Dewyn nam in september 1957 haar intrek in het klooster van Etikhove, 
waar ze enkele weken later op 2 november 1957, stierf. Het echtpaar ligt begraven op de gemeentelijke 
begraafplaats van Oostduinkerke (blok B, rij 6, graf 9).

Na een aantal contacten tussen Maarkedal en Koksijde, heeft ons gemeentebestuur op 24 augustus het 
gekopieerde archief van Hilloné Noterman en een reeks digitale foto’s in ontvangst mogen nemen. 
De doos met archiefstukken, brieven, officiële benoemingen, condoleances,… werd teruggevonden bij 
recente werken aan het archief van Maarkedal.

Gemeentesecretaris Mark Didier en ereburgemeester Peter 
Thienpont van Maarkedal schenken archiefstukken over 
generaal Noterman aan onze gemeente vertegenwoordigd door 
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, archivaris Caroline Beele en 
medewerkster Dorine Vansteertegem.

Het echtpaar Hilloné Noterman-Diane Dewyn.



Verborgen parels in de bib:
verwendag op 10 oktober

Mark Tijsmans leest voor

Gebeten door strips

Literair aperitief: Annelies Verbeke

Kamishibai: verhalen komen tot leven

Verwendag - Op zaterdag 10 oktober wordt de bibliotheekweek feestelijk ingezet 
met een verwendag. U wordt die dag verwelkomd met een drankje, versnapering 
en een cadeautje voor wie wat leent.
Favoriete boek - Duid uw favoriete boek aan met de Verborgen parel-sticker. 
Zo ontdekken andere lezers uw favoriet werk en ontdekt u zelf wellicht nog meer pareltjes. 
Ook het bib-team merkte zijn pareltjes met de sticker. Ontdek ook de TOP 25 Verborgen Parels van de 
Vlaamse bibliotheken. Stem mee! Eind oktober kunt u de Best of van de TOP 25 digitaal lezen in een gratis 
app, een cadeautje van de bib. Info: www.verborgenparels.be.

Artistieke duizendpoot Mark Tijsmans leest voor in de bib op verwen-zaterdag 
10 oktober van 10.45 u. tot 11.30 u. Hij fluistert u zelfs persoonlijk strelende 
pareltjes van teksten in het oor.

Mark Tijsmans schrijft jeugd- en kinderromans, (o.a. het Wiet Waterlanders-drieluik) 
al speekt hij zelf veel liever over familielectuur, omdat zijn boeken ook prima door 
volwassenen gelezen kunnen worden. Hij won al twee keer de prijs van de Kinder- 
en Jongerenjury Vlaanderen.
Tijsmans is ook acteur. Hij was tien jaar commissaris Wilfried Pasmans in de Eén-reeks 
Flikken. Eerder vertolkte hij drie jaar lang de rol van Bennie De Taeye in Thuis. Hij kan ook 
uitstekend zingen want hij zong hoofdrollen in Vlaamse musicals zoals Peter Pan, Romeo 
en Julia, Camelot, Marie-Antoinette, Warhorse,… Voor zijn rol als Harrie in de productie 
Mama Mia! ontving hij een Vlaamse musicalprijs. Kijk eens op www.marktijsmans.be.

Houdt u van strips én dieren? Op Werelddierendag 4 oktober zet de bib strips met dier(en) in de hoofdrol 
in de spotlight. Vaak maken ze allerlei spannende of grappige avonturen mee. Maak in het bekroonde 
Blacksad kennis met een grote zwarte privédetective met snorharen, die in het Amerika van de jaren vijftig 
jacht maakt op ongedierte. Door dieren te gebruiken als hoofdpersonages, krijgen de figuren meteen elk 
een eigen karakter. Zo wordt het politiekorps bevolkt door (waak)honden, terwijl onderwereldfiguren meestal 
als reptielen of amfibieën afgebeeld worden. Een aanrader! Daarnaast staan ook toppers zoals 
De kat, Sugar: leven als kat en Maus in de kijker.

Annelies Verbeke is op zondag 18 oktober om 10.30 u. te gast in de bib. 
Interviewer Jooris van Hulle gaat met haar in gesprek. In haar recente roman 
Dertig dagen voert Annelies Verbeke de lezer mee naar de stilte en de rust van 
de Westhoek. Hoofdfiguur Alphonse is huisschilder en luistert naar de verhalen 
die zijn klanten hem in vertrouwen vertellen. Een magistrale roman waarin 
heden en verleden in elkaar haken.
Annelies Verbeke won met haar debuutroman Slaap de Debuutprijs 2004. Daarop volgden romans als 
Reus en Vissen redden en de bundel kortverhalen Groener gras. Inschrijven in de bibliotheek (2 euro).

Voor ouders, grootouders, onthaalmoeders, leerkrachten,… voor iedereen die kinderen graag wil verwennen 
met een leuk verhaal, biedt de bib Kamishibai aan, een Japanse vertelvorm die zich afspeelt in een klein 
theatertje waarin grote tekeningen passen. De verteller verschuift de tekeningen en vertelt ondertussen 
het verhaal dat op de achterzijde van de prenten te lezen is. Zo komt een verhaal tot leven. Ideaal voor 
kinderfeestjes! In de bib vindt u een leuke collectie vertelplaten. De medewerkers staan steeds klaar met 
de nodige tips.

Marc Tijsmans  
(foto Marleen Peeters)



Boekenzot voor de bib

Cursussen in de bibCatwalk in de bib

Zestig jaar verbroedering
Koksijde-Bad Schallerbach

In zitting van 17 augustus ging de gemeenteraad meerderheid tegen 
minderheid akkoord met de aankoop (4.500 euro) van het bronzen 
beeldhouwwerk Boekenzot van Piet Florizoone. Het beeld zal bij 
de gemeentelijke openbare bibliotheek geplaatst worden.
De Impuls-fractie stemde tegen omdat er geen advies was van de 
cultuurraad. Schepen van Cultuur 
Jan Loones antwoordde dat er wel informeel overleg met de cultuurraad 
geweest is en dat het werk nu gekocht moet worden.

Amateurfotografie voor reflexcamera - Dinsdag 10, 
donderdag 12, dinsdag 17 en donderdag 19 nov.r, 
van 13.30 tot 16 u. Prijs 20 euro voor 4 lessen.
Word - Donderdag 12, vrijdag 13, maandag 16 en 
dinsdag 17 nov., van 13.30 tot 16 u. Prijs 20 euro voor 
4 lessen. De pc’s van de bib worden gebruikt.
Foto’s bewerken in Picasa – Op zaterdag 14, 21 en 
28 nov., van 14 tot 16.30 u. Prijs 15 euro voor drie 
lessen, breng uw eigen laptop.
iPad - Maandag 16 en dinsdag 17 nov., van 9.30 u. 
tot 12 u. Prijs 10 euro voor 2 lessen. Breng uw eigen 
iPad mee.
Workshop portable app’s en open source - Dinsdag 
24 en donderdag 26 nov., van 9.30 u. tot 12 u. -2 
lessen. Prijs 10 euro. Breng uw eigen tablet mee.

Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven 
vanaf donderdag 8 oktober aan de balie. U moet 
lid zijn van de bib. Breng uw identiteitskaart mee. U 
betaalt via de betaalautomaat (die geen biljetten 
hoger dan 10 euro aanvaardt). Meer info over de 
(toekomstige) cursussen van de bib op 
www.bibliotheek.koksijde.be

Oktober is modemaand in de bib. Laat u daar 
dus onderdompelen in de fashionwereld. Mode 
is van alle tijden. Dit wordt perfect weergegeven 
in het boek In en uit de mode: 2000 jaar 
modevormgeving van Karin Schacknat. En wat 
te denken van de Belgische modeontwerpers? 
Verschillende wereldsterren dragen kledij 
gemaakt door een Belg. Het boek Mode: 
Antwerpen Academie 50 biedt een overzicht 
van deze ontwerpers die aan de befaamde 
Antwerpse Modeacademie afstudeerden. 
Misschien kan het levensjaar van Coco Chanel 
u inspireren? Bekijk dan zeker de miniserie Coco 
Chanel die genomineerd werd voor filmprijzen.

Volgend jaar zijn Koksijde en Bad Schallerbach (Oostenrijk) zestig 
jaar met elkaar verbroederd. In het kader van deze viering richt 
comitévoorzitter Luc Deltombe een oproep aan alle Koksijdenaars 
die ooit in Bad Schallerbach zijn geweest om hun contactgegevens 
via brief of mail te bezorgen aan secretaris Greta Cambier, 
Houtsaegerlaan 33 in Koksijde of gcambier@telenet.be. U wordt 
dan persoonlijk van het programma in wording op de hoogte 
gehouden.

OPROEP



Paarden worden kunstenaars…

Een en ander was een idee van het kunstcollectief 
A Dog Republic in samenwerking met het 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. “Toen de 
kunstenaars van A Dog Republic hoorden over de 
garnaalvissers waren ze meteen gecharmeerd. 
Hoe visser en paard samenwerken, één met 
de natuur, vonden ze erg inspirerend. Die 
wisselwerking tussen mens, dier en natuur is een 
constante in het werk van A Dog Republic waar je 
vaak honden en zelfs eenhoorns terugvindt. 
Ik ben uitermate trots dat onze garnaalvissers 
op deze manier deel zijn van het parcours van 
Beaufort 2015”, aldus schepen van Cultuur en 
Erfgoed Jan Loones.
Zondagmorgen 30 augustus, bij laag tij, maakte 
één paard het kunstwerk. Het stapte een parcours 
af op het strand van Oostduinkerke en maakte op 
die manier een strandtekening… De brandweer 
was aanwezig met een ladderwagen van 
waaruit alle ingeschreven belangstellenden het 
paardenzandplan in beeld konden brengen, 
tot de vloed het tijdelijke kunstwerk voor altijd 
vervaagde en uitveeg.

In het kader van de Kunsttriënnale Beaufort 2015 met thema “Buiten de grenzen” werden de paarden 
van de garnaalvissers op zondag 30 augustus even tot kunstepaard gepromoveerd. De garnaalvissers 
te paard, door UNESCO eind 2013 erkend als mondiaal immaterieel cultureel erfgoed, zijn al vaker 
vereeuwigd in kunstwerken. Dat ze thans zelf een kunstwerk creëerden is echter een primeur.

Recht en bestuur in de stad en
de kasselrij Veurne tot 1800
Op uitnodiging van de Regio Westkust van Familiekunde Vlaanderen verzorgt historicus Jan Van Acker op 
zondag 11 oktober om 10 u. in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke een voordracht over 
recht en bestuur in de stad en de kasselrij Veurne tot 1800.

Wie genealogisch of historisch onderzoek verricht in het Veurnse, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met 
de bestuurlijke organisatie en de overheidsinstellingen van de regio in die tijd: hoe ze functioneerden, wat ze 
vertegenwoordigden enz. Ook het rechtssysteem was anders dan nu.
Van eind 11de eeuw tot eind 18de eeuw waren in Veurne en Veurne-Ambacht schepenen en andere 
wethouders actief. Zij stonden in voor recht, bestuur én de uitvoering ervan. Dat is niet uniek: het Ancien 
Régime kende nu eenmaal geen scheiding der machten, zoals wij die kennen.

Maar Veurne heeft in Vlaanderen wel een heel eigen evolutie 
meegemaakt. Met keurheren die strenge strafrechtspraak 
uitoefenden. Met schepenen die enkel binnen de stad 
bevoegdheden konden uitoefenen. Met wethouders 
die vanaf 1586 voor de stad en voor de kasselrij samen 
verantwoordelijk waren, en die stilaan steeds meer tot een 
clubje vooraanstaande families behoorden.
Jan Van Acker is specialist inzake de regio en de stad in 
het Ancien Régime. Hij doorspekt zijn lezing met praktische 
voorbeelden en tips voor wie op genealogisch vlak met die 
organen geconfronteerd wordt.
Gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden, graag inschrijven op 
stekelorum@telenet.be.



Collectiebeheerder Kaat Vandoorne koestert de 
reuzenoester met instemming van de collega’s van 
het Nationaal Visserijmuseum An en Linda Legein, 
wnd. directeur Ineke Steevens, technicus Danny 
Vanthournhout en Ann Dujardin.

Marc en Susan Lechat met hun dochters Alice en 
Clémentine en de recordoester op de vindplaats.

Alice en Clémentine Lechat, dochters van de Luxemburgse toeristen Marc en Susan, vonden op woensdag 
26 augustus op het strand van Knokke nabij het Zwin een langgerekte lege oesterschelp van 38 cm lang. 
Ze namen contact op met het Natuurcentrum van het Zwin en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 
Het bleek de schelp te zijn van de allergrootste oester ooit aangetroffen. Het exemplaar werd toegevoegd 
aan de expo Oesterpassie in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke.

In het VLIZ werd het vermoeden bevestigd dat de vondst 
een uitzonderlijk groot, nooit eerder gezien exemplaar van 
de Japanse oester crassostrea gigas betrof. De schelp is 
mogelijks 25 jaar oud en liefst 38 cm lang, dat is 2,5 cm 
groter dan het laatst bekende wereldrecord.

Gigantische exogeen
De Japanse oester werd in de jaren zestig vanuit het 
Verre Oosten in Nederland ingevoerd. De kweek van 
de autochtone Europese platte oester had het immers 
moeilijk na de strenge winter van 1963 en ten gevolge 
het optreden van de Bonamia-parasiet. Om aan de 
marktvraag te voldoen werd geëxperimenteerd met 
diverse uitheemse soorten, waarvan de Japanse oester 
de meest succesvolle bleek. Intussen neemt de Japanse 
oester of “creuse” (vaak ook onder de marktnamen 
Bretoense of Zeeuwse oester) zowat 95% van de 
marktvraag voor zijn rekening.
De aanwezigheid van de Japanse oester bleef echter niet 
beperkt tot de kweekbedden in Zeeland. Geleidelijk aan 
veroverde de soort de kusten van de Noordzee om zich 
begin de jaren negentig ook aan onze kust te vestigen.

De grootste ooit
Jan Seys, mariene bioloog van het VLIZ: “De gevonden 
schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren 
uit onze contreien, en kan op basis van de groeiringen 
geschat worden op een leeftijd van wel 25 jaar. Dit komt 
wonderwel overeen met de periode van vestiging aan 
onze kust. Normaliter halen Japanse oesters in onze regio 
slechts 8 à 15 cm. Het is dus een echte oma-oester.”
Zeer waarschijnlijk gaat het bovendien om de grootste 
Japanse oester ooit waargenomen. Het Nederlandse 
natuurcentrum Ecomare meldde in maart 2014 op zijn 
website de vondst van een 35,5 cm grote levende 
Japanse oester in de Deense Waddenzee.

Hermafrodiet
De Japanse oester is thans een algemene verschijning 
aan onze kust. Het wezen begroeit heel wat hard substraat 
(havenmuren, strandhoofden, sluisdeuren, boeien, schelpenbanken,…) tot op maximaal 15 à 40 m diep. Als 
jong oestertje hecht ze zich met de onderste schelp vast aan deze ondergrond om daar dan wel dertig jaar 
oud te worden. Ze kan ook uitgestrekte riffen vormen van op en door elkaar groeiende schelpen.
De soort houdt van relatief zachte temperaturen. Om zich te kunnen voortplanten is een watertemperatuur van 
minimum 18°C gedurende minstens 4 à 8 weken nodig. Japanse oesters zijn tweeslachtig, ze beginnen hun 
leven als mannetje, om bij gunstige temperatuur en voedselomstandigheden van geslacht te veranderen. Eén 
wijfjesoester kan wel 100 miljoen eitjes vrijmaken, die in het water bevrucht geraken. De hieruit voortkomende 
mini-larfjes drijven 2 tot 4 weken mee met de stroming en ontwikkelen een eerste schelpje, waarna ze zinken 
en zich vasthechten.

In afwachting van de officiële bevestiging van een record door het Guinness World Records boek is de oester 
sedert 1 september tot 22 november als actueel curiosum te bezichtigen op de expo Oesterpassie in het 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke.

Wereldrecordoester van 38 cm  
te kijk in Nationaal Visserijmuseum



In Trefpunt op Focus:
Onroerenderfgoedgemeente en laatste fase werken Zeelaan

De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 14 oktober na het nieuws van 18 u. In deze aflevering zetten 
we Koksijde als Onroerenderfgoedgemeente in de kijker. We staan even 
stil bij de laatste fase van de werken in de Zeelaan en er is extra aandacht 
voor de verhuis van de wekelijkse vrijdagmarkt naar het Marktplein. 
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link 
http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Open repetitiedag bij Gemeentelijke Harmonie

Beauvarletkoor werkt aan Messiah van Händel

Boekenbeurs met traditie

Zowel de harmonie als het instaporkest Aerofoon houden 
een open repetitie. Al wie een instrument bespeelt mag 
daar vrijblijvend aan deelnemen. Uiteraard zijn ook 
toeschouwers van harte welkom. Een ideale gelegenheid 
om kennis te maken met de vereniging die in 2015 
overigens vijfenzestig kaarsjes mag uitblazen! De dag 
wordt afgesloten met een mini-concert, waarin de ’s 
namiddags aangeleerde werken gespeeld worden.
Bent u die dag verhinderd, maar wel geïnteresseerd? 
Kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie in lokaal 
Noordduinen (Helvetiastraat 47). De harmonie repeteert 
elke vrijdag van 20 tot 22 u., Aerofoon elke zaterdag van 
17 tot 18 u.
Info: www.kghk.be of harmonie@kghk.be.

Het Beauvarletkoor Koksijde eindigt het feestjaar van zijn 40-jarig bestaan op 
zaterdag 26 december om 20 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk met de 
uitvoering van het oratorium Messiah van G.F. Händel in een bewerking van 
W.A. Mozart.
De uitvoerders zijn: Beauvarletkoor Koksijde, Arenbergkoor Leuven en Vagantes 
Morborum Brugge voorbereid door hun respectievelijke dirigenten Griet De Meyer, 
Lou van Cleynenbreugel en Korneel Bernolet die met zijn orkest Apotheosis ook 
de algemene leiding voor zijn rekening neemt.
De solisten zijn sopraan Amaryllis Dieltiens, mezzosopraan Nicola Wemyss, 
tenor Guy de Mey en bas-bariton Norman Patzke.

Op de beurs is een grote variatie aan boeken te vinden: peuter-, kleuter-, kinder-, 
jeugdboeken, stripverhalen, allerhande hobbywerken, informatieve en naslagwerken, 
volwassenenlectuur, posters en gelegenheidswenskaarten. De beurs opent op vrijdag 
2 oktober om 18 u. met om 18.30 u. een lezing door jeugdschrijver Luc Embrechts. 
Uiteraard zijn ook alle kinderen welkom. Na de voorstelling is de bar open. Op 
zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de beurs doorlopend open van 10 tot 18 u. 
De toegang is gratis.

De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert van vrijdag 
2 tot zondag 4 oktober in zaal Witte Burg de 34ste editie van zijn ondertussen 
gerenommeerde boekenbeurs.

De jaarlijkse open repetitie- en familiedag van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde vindt 
plaats op zaterdag 24 oktober van 14 tot 18 u. in de Kerkepannezaal.



Doden spreken is het onderwerp van het tweejaarlijks colloquium van het 
Abdijmuseum ten Duinen, van woensdag 21 tot vrijdag 23 oktober op Ten Bogaerde. 
Diverse thema’s over onderzoek op skeletten en de manier waarop mensen werden 
begraven komen er aan bod. Ook zal gesproken worden over de onderzoeken op 
de inhoud van het reliekschrijn van de zalige abt Idesbald. Ondertussen staat vast 
dat dit skelet onmogelijk van Idesbald kan zijn. Toch draagt het onderzoek bij aan de 
kennis over de Duinenabdij en aan het onderzoek zelf op stoffelijke resten.
De middeleeuwse Duinenabdij was de grootste cisterciënzerabdij van Vlaanderen. In 
de 13de eeuw telde de gemeenschap een 370-tal monniken en lekenbroeders. Het 
archeologisch onderzoek legde op de site meer dan 1.200 graven bloot. Dit grote 
aantal goed bewaarde skeletten op één locatie uit een specifieke periode 
(12de-16de eeuw) was meteen een van de grootste collecties in zijn soort in 
Noordwest-Europa. De geraamten uit Koksijde worden nu vooral bewaard in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Ze worden er nog steeds bestudeerd 
door fysisch antropologen, wetsdokters en studenten uit alle werelddelen.
Prijzen voor Koksijdenaars: 60 euro voor het volledige programma, 2,50 euro voor de openingslezing op 
woensdag om 19.30 u., 60 euro voor de donderdag of vrijdag, 30 euro voor een halve dag. Inschrijven tot 
15 oktober via nadine.vanhove@koksijde.be of 058 53 39 51.
Info en volledig programma op www.tenduinen.be 

In Castel Fiertel, het toegangshuis tot het Abdijmuseum ten Duinen, werd 
in samenwerking met brouwerij Huyghe onlangs een degustatiepunt 
gerealiseerd. Daar worden de vier Sint-Idesbaldbieren op professionele wijze 
voor een exclusieve degustatie aangeboden. De bezoeker krijgt eerst een 
thematische rondleiding in het museum, met fijne weetjes over abdijbieren 
in het algemeen en de Sint-Idesbald in het bijzonder. Aansluitend worden 
de vier Sint-Idesbaldbieren gepresenteerd: blond, bruin, rousse en tripel.
Degustaties worden georganiseerd voor groepen van 10 tot 20 personen. 
Koksijdenaars betalen enkel de prijs van de degustatie (4 euro pp), 
en de vergoeding voor de gids die de degustatie inleidt en begeleidt 
(50 euro per groep).

Strips leveren een bijdrage aan de perceptie, de beeldvorming 
van het verre of nabije verleden. Lezers vergeten vaak dat veel 
stripauteurs bijzonder veel tijd en onderzoek verrichten naar de 
periode waarin ze hun verhalen plaatsen. Nochtans hecht niet 
iedereen evenveel belang aan een exacte historische juistheid 
en precisie van de decors. Soms mengen auteurs verschillende 
elementen door elkaar of wijzigen ze de opeenvolging van 
de gebeurtenissen. Maar ook die strips dragen bij tot de 
beeldvorming.
Op dinsdag 17 november volgt de derde lezing Van Censprent 
tot Graphic Novel in bibliotheek van Koksijde. Deze reeks is een 
realisatie van de samenwerking Westhoekbibliotheken.

Proef het Idesbaldbier in
het Abdijmuseum ten Duinen

Lezing Historische strips

Doden spreken: 7de Internationaal
Colloquium Abdijmuseum ten Duinen

In de rand van de expo Abdijen en strips, verhalen in beeld verzorgt Dirk Vanclooster, directeur van het 
Abdijmuseum ten Duinen, drie lezingen. De tweede vindt plaats op dinsdag 13 oktober om 19.30 u. 
in de Veurnse bibliotheek (Sint-Denijsplaats).



Koket Koksijde – Floralia: vier dagen subliem bloemenfeest!
Achtduizend achthonderd negentig verwonderde en enthousiaste bezoekers (zonder de kinderen die 
gratis toegang genoten), dat is het schitterende resultaat van de tweede editie van Koket Koksijde – 
Floralia van vrijdag 11 tot maandag 14 september op het Theaterplein en in het gemeentehuis. Hoofd 
groendienst, ontwerper en bezieler Ides Leys, de achttien meesters-floristen en de vele medewerkers 
kijken bijzonder tevreden en terecht trots terug op een sublieme uitvoering.

Jules Verne achterna nam de tweede Koket 
Koksijde – Floralia in het gemeentehuis met 
enige fantasie een duik twintigduizend mijlen 
onder zee. Met kleur en klank werd het decor 
een caleidoscoop van paradijselijk leven in 
de oceanen: vissen, koralen, zeesterren en 
kwallen, prinselijk getooid met bovenaardse 
baarden van Mozes, orchideeën, rozen, snijgroen, 
planten allerhande… onder de hoede van 
bloemenkunstenaar Jo Pattyn en zijn medewerkers. 
Op het Theaterplein stonden dan weer achttien 
strandcabines in een duinlandschap, door 
evenveel floristen prachtig met bloemencreaties 
opgesmukt.

Enkele cijfers
In totaal werden 18.129 stuks bloemen, snijgroen en 
planten gebruikt. Daaronder o.a. 5.390 rozen, 1.080 

anjers en 1.380 chrysanten. De raadzaal Kokpit 
werd versierd met 1.500 bloemen die samen een fel 
rood-oranje zwevend bloemwerk vormden.
Om de duintjes op het Theaterplein te creëren werd 
725 ton zand aangebracht over een oppervlakte 
van 710 m².
In het totaal waren er voor de opbouw van het 
evenement een 35-tal medewerkers van de 
groendienst betrokken. Daarnaast hebben ook 
diverse medewerkers van de gemeentelijke technici 
aan de opbouw deelgenomen door het opzetten 
van de decors, het verven ervan, het aanbrengen 
van teksten en pijlen voor het parcours.
De hoofdcoördinatie was in handen van Ides 
Leys, chef groendienst, bijgestaan door 3 naaste 
medewerkers.
Koket Koksijde – Floralia vindt om de drie jaar 
plaats. Uitkijken wat het thema in 2018 zal worden…

Een algemeen zicht op het atrium van het gemeentehuis, herschapen in een zee van bloemen. Bijna negenduizend 
kijklustigen passeerden de revue.



Koket Koksijde – Floralia: vier dagen subliem bloemenfeest!

Het college van burgemeester en schepenen, raadsleden, andere 

prominenten van de gemeente, Mieke Garnaal en eredames, 

bloemenkunstenaar Jo Pattyn en algemeen coördinator Ides Leys (links) 

bij de opening van Koket Koksijde – Floralia 2015.

Bebloemde zeesterren en vissen, meesterlijke bloemsierkunst…

Op het 
Theaterplein 

stonden 
achttien met 

bloemen, 
getooide 

strandcabines 
in een 

duinlandschap. 

Ook de ingang 

naar het 
bloemenfeest 

was mooi 
versierd dankzij 

leraars en 

leerlingen van 

het Provinciaal 

Technisch 

Instituut Campus 

Tuinbouwschool 

Kortrijk.

Kleurrijke taferelen op de tweede editie van 
Koksijde Koket – Floralia 2015.



Alloo bij de lokale politie
Als u vanop de eerste rij wilt meebeleven wat er zich allemaal afspeelt in de politiezone Westkust, dan moet 
u vanaf donderdagavond 15 oktober kijken naar Alloo bij de lokale politie op VTM. De politie Westkust 
schittert er in 10 verschillende afleveringen naast PZ Gent en Rupel.
In de PZ Westkust gaat Luk Alloo op pad met wijkinspecteur Ronny Moerman, Stefan Neuser en Davy Esther 
van het VIP-team, met Céline De Coninck en Franky Coulier van de Steundienst en met Kurt Proot en Brend 
Schillewaert van de Verkeersdienst. Ze zorgen zeker voor een lach en een traan.

Oostvoorduinweiden krijgen facelift

De Vlaamse kust is getekend door verstedelijking, nivellering 
van veel duinen tot akkers, verlaging van het grondwaterpeil 
door drainage en verruiging van de begroeiing met 
dominante grassen en struiken. Daardoor kregen de 
natuurlijke habitattypes “vochtige duinvallei” en “grijs 
duin” en de zeldzame soorten kruipend moerasscherm en 
rugstreeppad het moeilijk. Dankzij de natuurherstelwerken 
zullen de leefomstandigheden voor beide soorten 
verbeteren. Deze voor de duinen typische natuurlijke 
levensgemeenschappen, plant- en diersoorten gedijen 
immers uitsluitend op arme, zuivere zandbodems.

Duinpannen en weidepoelen
Het projectterrein bestaat vooral uit vlakke zandige weiden die door tientallen jaren bemesting met humus 
en nutriënten verrijkt is. Tot de tweede helft van de 19de eeuw zag je hier lage, zacht-golvende duintjes en 
duinpannetjes. Dat beeld moet dankzij de werken op termijn terugkomen.
De huidige banale graszode wordt samen met de bovenste bodemlagen verwijderd. Daarna wordt een 
deel van de onbegroeide zandvlakte uitgegraven tot op het niveau van de grondwatertafel om er een 
vochtige duinpan te herstellen. 
Op verscheidene plaatsen worden ook poelen gecreëerd. In de toekomst zullen in deze herstelde natuur 
wandelingen met natuurgidsen georganiseerd worden.

Met Europese steun
Deze natuurherstelwerken gebeuren in het kader van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE (Flemish And North 
French Dunes Restoration), dat getrokken wordt door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de 
Franse overheidsinstellingen Conservatoire du Littoral en Département du Nord. De kustduinen tussen het 
Franse Duinkerke en het Belgische Westende vormen immers een van de bekendste duingebieden van 
continentaal Europa. 
Het project in de Oostvoorduinen kost 75.050 euro, waarvan 50% komt van het LIFE-fonds van de Europese 
Unie en 50% van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.
Info: www.lifeflandre.be.

Op 1 september begonnen in het gewestelijk natuurdomein Oostvoorduinen-oost in Oostduinkerke 
belangrijke natuurherstelwerken. Het Agentschap voor Natuur en Bos herstelt er op ca. 2 ha o.a. bijzondere 
habitats zoals een vochtige duinpan en grijs duin (vastgelegde duinen met kruidvegetatie).

V.l.n.r. Davy Esther, Ronny Moerman, Franky Coulier, Céline De Coninck, Luk Alloo, Brend Schillewaert en Kurt Proot. 
Stefan Neuser kon er niet bij zijn.

Er is weer toekomst voor 
de rugstreeppad in de 
Oostvoorduinweiden



Werken Koksijdesteenweg
en Dorpstraat Oostduinkerke

Infovergadering aanleg fietspaden
Albert I-laan tien dagen uitgesteld

Op 7 september begonnen in de in de Koksijdesteenweg tegenaan 
Oostduinkerke-Dorp bekabelingswerken in opdracht van Eandis. Daar wordt 
het hoogspanningsnet uitgebreid van de Ganzestraat t.e.m. het kruispunt van 
de Toekomstlaan/Leopold II-laan. Deze werken zullen tot eind oktober duren.

De eigenlijke werken vinden plaats in het fietspad aan de noordzijde van de Koksijdesteenweg. Een eerste 
fase tussen de Ganzestraat en de Declerckstraat is al achter de rug.
De tweede fase loopt van 1 tot 31 oktober. In die periode is geen verkeer toegelaten in de Koksijdesteenweg-
Dorpstraat tussen de Declerckstraat en het kp Toekomstlaan/Leopold II-laan. Plaatselijk verkeer is wel 
toegelaten in de Koksijdesteenweg tussen Ganzestraat en Declerckstraat
Gedurende de volledige uitvoeringsperiode is er plaatselijk verkeer toegelaten in de Koksijdesteenweg 
tussen Koksijde-Dorp en de plaats van de werken.
Het verkeer van Oostduinkerke naar Koksijde-Dorp wordt omgeleid via de Leopold II-laan en de Albert I-laan.

Aangezien de Vlaamse overheid de aanbesteding voor de aanleg van fietspaden langs de Albert I-laan 
tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort nog steeds niet goedgekeurd heeft, werd de infovergadering van 
donderdag 17 september in c.c. CasinoKoksijde uitgesteld. De nieuwe datum wordt vastgelegd op dinsdag 
27 oktober om 18.30 u., eveneens in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste weetjes, vorderingen, enz. over dit project? Schrijf dan in 
op de digitale nieuwsbrief “fietspaden Albert I-laan”. De meest recente info belandt dan rechtstreeks in uw 
mailbox. Hoe inschrijven? 
Ga op de gemeentelijke webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. Daar kunt u zich inschrijven op de 
nieuwsbrief “Fietspaden Albert I-laan”. Eens geregistreerd ontvangt u een mail met actuele info. Bent u al 
geabonneerd op Koksijdse nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink “Nieuwsbrief openbare werken: Fietspaden 
Albert I-laan” aan.

Sluiting loketten in het station
Vanaf 1 oktober zal het loket van het station Koksijde gesloten zijn. De NMBS acht een rechtstreekse dienst 
aan het loket niet langer houdbaar gezien het geringe aantal reizigers dat zich tot het loket wendt.

De Spoorwegen benadrukken nochtans dat de kwaliteit van de 
dienstverlening hierdoor niet zal verminderen. Om een vervoerbewijs 
te kopen, kan de reiziger blijven kiezen uit diverse distributiekanalen:
-  De verkoopautomaten zijn 24/24 h. en 7/7 d. ter beschikking om 

biljetten te kopen en abonnementen te verlengen. Men kan er 
ook terecht voor een ruim gamma aan andere producten, bijna 
evenveel als het aanbod aan de loketten.

-  Via de site www.nmbs.be kan men biljetten kopen en een 
abonnement verlengen dankzij een beveiligd betalingssysteem.

-  Via Mobile Ticketing (op m.nmbs.be of via de NMBS app) kan men 
op elk moment en waar men ook bent, een ticket kopen.

De NMBS vestigt er ook de aandacht op dat de sluiting van de 
loketten in Koksijde-station geen enkele invloed heeft op het 
treinaanbod. Dezelfde treinen zullen in het station aankomen en 
vertrekken.
Sowieso blijft het stationsgebouw met de andere diensten (bar, 
wachtruimte en toiletten) altijd open voor het publiek. Koksijde heeft 
nog maar een paar jaar geleden in een nieuw station geïnvesteerd. 
Het gebouw is ook zo ingericht dat het zonder loket functioneel kan 
zijn.

Het loket in station Koksijde sluit op 
1 oktober. De andere diensten (bar, 
wachtruimte, enz.) blijven open.



Zeewierenwandeling – Zondag 4 okt. van 14 tot 
16.30 u. / zeewieren zijn onbekende groenten / Op 
de wandeling snuisteren naar zeewieren, soorten 
bekijken en meer vernemen over de levenswijze 
en hun culinaire en andere toepassingen / in het 
Duinenhuis nadere kennismaking met de vondsten 
bij een drankje / vertrek Elisabethplein, 2 euro (max. 
25 deelnemers) / inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17 / combineer deze wandeling met de 
kookworkshop op dinsdag 6 okt.

Kookworkshop zeewieren -  Dinsdag 6 okt. om 19 u. 
/ zeewier is  een vergeten  oergroente die bij geen 
enkele maaltijd zou mogen ontbreken / verneem 
meer over het zeewieraanbod in natuurwinkels en 
gespecialiseerde zaken / verwerking van een paar 
soorten in eenvoudige receptjes om thuis voort te 

experimenteren / 
lesgeefster Marjan 
Janssens /  
10 euro, inschrijven 
op duinenhuis@
koksijde.be,  
058 52 48 17 / 
combineer met 
de zeewieren-
wandeling op 
zondag 4 oktober.

Gratis infoavond Cursus Natuurgids - Woensdag 
7 okt. om 19 u. / wilt u uw enthousiasme voor de 
natuur met anderen delen, volg dan de cursus 
natuurgids / op deze infoavond alle info over de 
cursus in het Duinenhuis van 14 nov. tot 1 okt. 2016, 
elke zaterdag van 9 tot 12 u., volledig programma 
op www.duinenhuis.koksijde.be / cursusgeld  
220 euro, studenten -25 j. 180 euro, natuurgidsen 
die de cursus voor de tweede maal volgen  
100 euro / contact: CVN West-Vlaanderen,  
anke.desender@c-v-n.be, 050 82 57 26, of  
Educatief Centrum Duinenhuis (058 53 30 97) of 
nathalie.haentjens@koksijde.be.

Yogawandeldag -  Zaterdag 10 okt. van 9 tot 
14 u. / lange yogales en stevige wandeling op het 
strand en door de duinen na picknick onderweg / 
zowel voor beginnende als ervaren yogi o.l.v. Sigrid 
Rondelez / breng mee: matje, dekentje, kussen en 
picknick, losse kledij, regenjas en stevige schoenen 
/ prijs 10 euro / inschrijven via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.

Nacht v/d Duisternis: avondwandeling en 
sterrenkijken - Zaterdag 10 okt. onthaal vanaf 19 u., 
start wandeling (anderhalf uur) door de donkere 
Schipgatduinen om 20 u. aan het Duinenhuis / 

gidsen exploreren 
voor u de 
wondere wereld 
van natuur, 
nachtdieren, 
sterren en 
hemellichamen 
/ daarna verse 
soep op het 
dakterras van 
het Duinenhuis 
/ mogelijkheid om een kijkje nemen in de 
Sterrenjutter / in het Duinenhuis diezelfde 
nacht voorstelling van een planetarium van 
de sterrenhemel / prijs 2 euro (incl. soep en 
stokbrood), ter plaatse inschrijven.

Wolf-sporen in bib en duin - Zie Halloween-
programma, blz. 38.

Wolfspoten maken - Zie Halloweenprogramma,  
blz. 38.

Herfstkleuren in de Schipgatduinen - Woensdag 
4 nov. / start om 14 u. Elisabethplein, wandeling 
tot 16.30 u. / De blauwe zeedistels tonen 
nu hun stekelig Brugs kantwerk, vele bessen 
kleuren de Schipgatduinen / kennismaking met 
najaarsbessen / met natuurgids Marjan Janssens / 
Na de wandeling een kop warme chocolademelk 
in het Duinenhuis / inschrijven (2 euro) via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Kaarsen en bodyscrub - Dinsdag 20 okt., 19 u. 
/ maak o.l.v. Erika Leuridan een leuke kaars met 
natuurlijke ingrediënten (bijenwas, natuurlijke  
kleur- en geurstoffen) / ook een heerlijke bodyscrub 
met amandelen maken / prijs 8 euro (max. 15 
deelnemers) / inschrijven vóór 13 oktober via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Natuurlijke huishoudproducten - Donderdag 
29 okt. van 19 tot 22 u. / met herboriste Katrien 
Bonnez volgende zaken maken: een toiletreiniger, 
een afwasmiddel en een natuurlijk alternatief 
voor vochtige 
doekjes, alles op 
basis van natuurlijke 
ingrediënten / prijs 17 
euro (inwoners 12,50 
euro) / inschrijven via 
www.vormingplusow.
be of 058 31 14 94 / 
org. i.s.m. foto’s

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



Nieuw Algemeen Politiereglement (2)

Regelgeving over honden

Honden aan de leiband
Hondenbaasjes moeten hun hond op het openbaar domein in Koksijde 
steeds aan de leiband houden. Dus ook op het strand. De leiband staat 
symbool voor de sterke band met het baasje en draagt bij tot de veiligheid. 
Hondenpoep altijd en overal opruimen.
Hondenpoep moet u altijd opruimen. Op de stoep, op het strand of 
in de graskant. Overal. De gemeente bouwde de voorbije jaren een 
fijnmazig netwerk uit met hondenpoepbuizen naast de traditionele 
openbare straatvuilnisbakjes zodat u op ruim 90% van ons grondgebied 
uw hondenpoepzakje binnen de driehonderd meter in vogelvlucht kwijt 
kunt (als u het intussen al niet thuis hebt kunnen deponeren in uw eigen 
vuilnisbak). Uw zakje dumpen in de goot, in de straatkolk enz. is absoluut 
verboden.
Honden op het strand
U kan het jaar rond in drie zones op ons strand wandelen met uw hond. 
Samen zijn deze zones goed voor 40% van de totale lengte van het Koksijdse strand:
-  vanaf het Lucionplein in Sint-Idesbald tot aan de gemeentegrens met De Panne (ca. 500 m)
-  tussen de Vredestraat-Elisabethplein in Koksijde en Sint-André (Gilles Scotlaan) (ca. 1.250 m)
-  tussen de Fairybankhelling (Odk) tot aan de Westenwindhelling (Groenendijk) (ca. 1.400 m)
In de andere zones geldt een verbod op toegang met honden tussen 1 juni en 15 september. 
Deze verbodsperiode werd wat ingekort in vergelijking met vroeger.

Het nieuw algemeen politiereglement (APR) van onze gemeente werd 
in april 2015 door de gemeenteraad goedgekeurd. Tij-dingen belicht 
in afleveringen de belangrijkste bepalingen van dit nieuwe APR. In dit 
tweede artikel maakt de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling u wegwijs 
in de regelgeving over honden.

Climate Express naar Parijs
Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats met als doel een nieuw globaal 
akkoord bereiken om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook de klimaatbeweging 
blaast verzamelen en geeft het startschot voor de onderhandelingen met een gigantische klimaatmars 
op zondag 29 november in Parijs. Onze gemeente vaardigt een Koksijdse delegatie af naar deze top. Op 
een duurzame manier, gewoon per fiets. In drie tot vijf dagen. Geprikkeld? Bezorg uw gegevens via milieu@
koksijde.be die u op de hoogte houdt.

Sterrenwacht

Stap ook in oktober binnen in de 
sterrenwacht op het dakterras van 
het Duinenhuis. De lokale afdeling 
Sterrenjutters van de Vlaamse 
Vereniging voor Sterrenkunde 
verwacht u op donderdag 8 okt. 
van 20 tot 22 u. Gratis toegang. 
Ook tijdens de Nacht van de 
Duisternis is de Sterrenjutter 
geopend (zie blz. 20).

Vleermuizen

Eind augustus vond de Europese 
Nacht van de Vleermuis plaats. 
Dat was meteen de perfecte 
aanleiding voor de groendienst 
om met Natuurpunt Westkust 
en de dienst Mil&DO de bomen 
rond het Abdijmuseum in te 
klimmen en er kasten voor 
vleermuizen te hangen.



Vorig jaar startte de seniorenadviesraad in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(Cervo-Go) cursussen voor volwassenen. In oktober beginnen weer twee reeksen: Android Tablet/
Smartphone enerzijds en iPad/iPhone anderzijds.

1. Cursus Android Tablet/ Smartphone
In 13 lessen leert u allerlei tips en tricks om het beste uit 
uw Tablet/Smartphone te halen: surfen, mailen, foto’s en 
filmpjes bekijken, en ook de haast onuitputtelijke 
Android-toepassingen.
Start op maandag 12 oktober (tot 25 januari), elke 
maandag van 9 tot 11.30 u. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld 
en 24,99 euro voor het cursusmateriaal.
2. Cursus iPad/iPhone
In 13 lessen leert u o.m. surfen, e-mailen, video’s bekijken, 
e-books lezen, tijdschriften lezen, muziek beluisteren en 
andere specifieke toepassingen. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de multimediatoepassingen van de iPod.
Start op woensdag 7 oktober (tot 27 januari), elke 
woensdag van 9 tot 11.30 u. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld 
en 0 euro voor het cursusmateriaal.
Voor beide cursussen - Lessen in zaal De Brug van het Sociaal Huis. Cervo-Go heeft geen Androids of iPads 
ter beschikking, breng uw eigen toestel mee.
Ter info - De lessen worden gegeven ter aanvulling van de eerdere lessen in de bibliotheek. 
Wie nog geen voorkennis heeft is ook welkom, lessen op maat door ervaren docenten die al jaren aan 
Cervo-Go verbonden zijn.
Inschrijven: enkel rechtstreeks bij cvo Cervo-Go: www.cervogo.be of 058 41 51 61

Energie
-  zuinig omgaan met energie en premies voor 

energiebesparende maatregelen
-  een energielening voor energiebesparende maatregelen 

aan een vaste rentevoet van 2% (of 0% indien u tot de 
doelgroep behoort, o.a. verhoogde tegemoetkoming)

-  besparen op uw energiefactuur via groepsaankopen
Aangepaste, veilige woning
-  het aanpassen van uw woning met bijhorende premies, 

vb. een ligbad vervangen door een inloopdouche
-  hulpmiddelen die de zelfredzaamheid bevorderen
-  valpreventie (i.s.m. Logo)
Diensten die thuiswonen helpen: thuiszorgdiensten en 
klusjesdienst
Toch verhuizen? Mogelijkheden op de sociale huurmarkt
Napraten en mogelijkheid tot vraagstelling met koffie.
Gratis deelname, wel vooraf inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42.
Voor alle vragen rond wonen en energie:
-  Woonloket Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 (di, do en vr van 13.30 tot 16 u., 
-  na afspraak in woonhuis NieKo, Zeelaan 24

Bijzonder cursusaanbod voor senioren:
Android Tablet/Smartphone en iPad/iPhone

Liever langer thuis wonen
De seniorenadviesraad en Woonhuis NieKo organiseren een infonamiddag over Wonen voor senioren op 
donderdag 22 oktober om 14 u. in zaal Witte Burg. Iedereen wil zolang mogelijk in de vertrouwde woning 
blijven. Maar vaak is de woning niet langer aangepast aan de gezinssamenstelling of mobiliteit. Hoe dit 
wel kan wordt op de infonamiddag besproken. Diverse items komen aan bod.



Genieten en meezingen
met liedjes van toen en nu!

Muziek in tijden van beroering

Burenonline.be: netwerksite voor buren

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis presenteert op vrijdag 23 oktober van 
14 tot 17 u. in zaal Witte Burg een zangprogramma met liedjes die senioren graag 

horen en meezingen: Vlaamse klassiekers, Franse chansons, Engelse liedjes 
uit de oorlogsjaren, liedjes die men zelf mag aanvragen, kortom liedjes 

vol herinnering! Elke aanwezige krijgt een tekstboekje, zodat het 
mogelijk is uit volle borst mee te zingen. Marc Van Renne begeleidt 
op gitaar en piano. 
Toegang: 2 euro; koffie en taart inbegrepen.
Inschrijven bij projectcoördinator Samen Zorgen 
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19.

C.c. CasinoKoksijde organiseert op zondag 4 oktober om 
15 u. in het c.c. in samenwerking met het Sociaal Huis en de 
seniorenadviesraad een concert met Caesar’s Nose die een 
programma over de muziek uit WO I brengt, muziek die het voor 
een stuk mogelijk maakte om de hel mentaal te overleven. Ook 
muzikaal was WO I immers de werkelijke start van de twintigste 
eeuw. De lokale traditionele muziek evolueerde toen naar 
chanson, music-hall en variété. De laatste nieuwe melodieën uit 
Parijs en Londen werden universeel verspreid. In Amerika gistte 
de populaire muziek in een nieuwe vorm, nl. jazz die met de 
oorlog naar Europa zou overkomen.
Veel nummers zullen voor het publiek herkenbaar zijn o.a. Are 
you lonesome tonight (Roy Turk en Lou Handman, 1926), het 
Gents Vliegerke enz.
Na de voorstelling biedt het gemeentebestuur een kop koffie 
en een lekker stuk taart aan. Tickets kosten 12 euro (5 euro voor 
wie een IGO of leefloon heeft, met inschrijving vooraf).
Meer info op www.casinokoksijde.be of bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Burenonline ontstond vanuit het idee dat veel buren 
elkaar niet kennen. We zouden ze moeten kennen 
maar iedereen is te druk bezig en het is moeilijk om 
hulp of advies te vragen zonder de buur lastig te vallen. 
Burenonline werkt anders dan Facebook en LinkedIn, het 
gaat niet om vrienden of collega’s, het gaat over buren. 
Het is een beveiligde website waar alle leden moeten 
bevestigen dat ze in die buurt wonen. U kunt dus gerust 
zijn: alle berichten worden enkel getoond in een gesloten omgeving. Ooit een ladder willen lenen? Iemand 
zoeken om het gras te maaien? Er zijn zoveel manieren waarop buren elkaar kunnen helpen. Wanneer 
buren communiceren wint iedereen! Ook het gemeentebestuur kan berichten posten voor een buurt/
deelgemeente.

met de steun van

Burenonline.com is een gemakkelijke manier om online 
met buurtbewoners te communiceren om zo op de 
hoogte te blijven van wat er in uw omgeving gebeurt. 
Het is bovendien volledig gratis.



Deze ontmoetingsnamiddagen met film vinden plaats op volgende locaties:
-  op 13 oktober in Koksijde-Bad om 14 u. in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek
-  op 30 oktober in Koksijde-Dorp om 14 u. in ’t Oud Schooltje 
-  op 27 november in Sint-Idesbald om 14 u. in de Kerkepannezaal
-  op 8 december in Koksijde om 14 u in de Gasterie (ingang park Abdijmuseum Ten Duinen)
Toegang: 2 euro, koffie en taart inbegrepen. Graag een week vooraf inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt. 
Deze activiteiten lopen in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.
Contact: projectcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 19.

Bent u 65-plusser, zwanger of hebt u 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte 
van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op 
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat u zich 
best vaccineren vanaf half oktober. Zo hebt u de beste 
kans om in de winter geen griep te krijgen.
Met een vaccin verkleint u de kans dat u griep krijgt. 
Gebeurt het toch, dan bent u minder ziek en zijn er 
minder complicaties. Bovendien vermindert de kans dat 
een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert.
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Voor wie in een woonzorgcentrum verblijft 
is het gratis. 
Meer info op www.griepvaccinatie.be.

Slaap neemt een derde van ons leven in. Maar wat is slaap 
eigenlijk? Waarom slapen mensen? Een goede nachtrust is 
cruciaal om zich overdag fysiek en mentaal lekker te voelen. 
Wie slecht slaapt voelt zich moe en futloos, is prikkelbaar en 
snel emotioneel. Maar hoeveel slaap hebben mensen nodig? 
En wat is een gezonde nachtrust? Veel mensen hebben 
slaapproblemen of lijden aan slaapstoornissen. Slaapmiddelen 
doen vaak meer kwaad dan goed. Deskundigen geven op de 
infonamiddag op een aangename en medisch verantwoorde 
wijze uitleg en antwoorden op vragen.
Toegang 2 euro (drankje incl.), inschrijven bij seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10.

Filmvoorstelling KOKSIJDE tussen 1945 en 1965

Ontmoet mensen uit je buurt

Prik beschermt u tegen griep

Infonamiddag over slaapproblemen

Op dinsdag 13 oktober, vrijdag 30 oktober, 27 november en vrijdag 8 december organiseert het project 
Samen Zorgen van het Sociaal Huis vanaf 14 u. een boeiende ontmoetingsnamiddag voor senioren. 
Er wordt een film gespeeld: KOKSIJDE tussen 1945 en 1965! De ideale aanleiding om samen met 
leeftijdsgenoten herinneringen op te rakelen uit uw jeugdjaren!

Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen griep. Bescherm u tegen de ziekte en haal vanaf half oktober uw 
griepprik bij uw huisarts. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het 
vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk in het najaar zal overheersen.

met de steun van

De seniorenadviesraad presenteert samen met de West-Vlaamse Apothekersvereniging op donderdag 
15 oktober om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde een infonamiddag over slaapstoornissen, slaapproblemen en 
slaapmedicatie.



Het Sociaal Huis organiseert vanaf oktober ontmoetingsdagen voor senioren. 
Woont u in Koksijde en komt u graag eens onder de mensen om nieuwe 
contacten te leggen, gezelschapsspelen te spelen, creatief te zijn, te breien 
of om gewoon gezellig samen te zijn? Kom dan zeker naar de nieuwe 
ontmoetingsdagen!

Als de soep bijna op is en de kinderen honger hebben, kan men wat water bij 
de soep doen, tot er geen soep meer is en alleen maar water overblijft. Mensen 
en kinderen die in armoede leven, voeren dagelijks strijd om te overleven…

De eerste ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 15 oktober van 14 tot 16 u. in zaal de Brug van het 
Sociaal Huis. Enkele enthousiaste vrijwilligers werken eraan mee. Voor de kleine bijdrage van 2 euro krijgt u 
ook koffie, thee, water en cake.
De volgende ontmoetingsdagen zijn dan de donderdagen 29 oktober, 12 en 26 november, 3 en 
17 december, telkens van 14 tot 16 u. Vanaf januari 2016 vinden deze namiddagen telkens plaats op 
de tweede en de laatste donderdag van de maand.
Deze activiteiten lopen in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.
Info: annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 30, Ter Duinenlaan 34

Op zaterdag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, wordt wereldwijd 
stil gestaan bij mensen die in armoede moeten leven. Ook in Koksijde zetten 
mensen zich dagelijks in, in de strijd tegen armoede. Denk maar aan Kledijbank 
Camino, Voedselbank Witte Vogels… Jaar na jaar zien deze organisaties het 
aantal aanvragen stijgen. Ook het Sociaal Huis probeert samen met diverse 
gemeentediensten, om mensen en kinderen in armoede weer aansluiting met de 
maatschappij te laten vinden.
Om de Werelddag van Verzet tegen Armoede in de kijker te zetten, deelt ATD 4de Wereld aangelengde soep 
uit op de markt van Koksijde op vrijdag 16 oktober op het Marktplein. In het Sociaal Huis kan men terecht 
voor meer info rond armoede en wat u als inwoner kan doen.
Later organiseert het Sociaal Huis een tentoonstelling en een info-avond over armoede.

Trouw aan een stevige traditie plaatst 
het Sociaal Huis in november weer de 
Koksijdse senioren in de kijker. Een van de 
hoogtepunten in het programma is uiteraard 
het tweedaags seniorenfeest op woensdag 
18 en donderdag 19 november. Dan wordt 
twee keer eenzelfde programma met muziek, 
maaltijd, dans en ambiance aangeboden.
Vorig jaar genoten liefst vijfhonderd senioren 
van sprankelende shows met Steve Ryckier, 
Mayke Vanes en Luc Acke. In november 2015 
biedt het Sociaal Huis een goed gevuld 
programma met buikspreker Mister Boullart, 
Dirk Bauters met zangers Vanessa Chinitor en 
tussendoor pianist-orgelist Glenn Degeselle. 
‘Talent van Eigen Bodem’ zorgt traditiegetrouw 
voor de afsluit van deze gezellige namiddag.
Het volledig programma verschijnt in 
Tij-dingen van november. Kaarten vanaf 3 november in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.

Ontmoetingsmomenten voor senioren

Zaterdag 17 oktober:  
Werelddag van Verzet tegen Armoede

Seniorenfeest op 18 en 19 november

met de steun van



VZW’s zoeken sociale vrijwilligers

VZW Thuisoppas
Deze vzw organiseert oppas bij chronisch 
zieken, ouderen en personen met een 
beperking in de regio Oostende-Veurne-
Diksmuide. Om de dienstverlening nog beter 
te kunnen garanderen richt Thuisoppas een 
oproep tot nieuwe vrijwilligers.
Als vrijwilliger houdt u de zieke, bejaarde of 
mindervalide medemens gezelschap en bent 
u zorgzaam aanwezig. U biedt hulp bij kleine 
zorgtaken en indien gewenst kunt u ook samen 
wandelen. U ontvangt een onkostenvergoeding 
en u bent verzekerd. De vzw organiseert vorming 
en u wordt begeleid en ondersteund door 
professionele krachten.
U kunt bij Thuisoppas aan de slag: in eigen 
omgeving, aangepast volgens uw mogelijkheden, 
tijdens uw beschikbare vrije tijd. Thuisoppas verwacht: een discrete houding en respect, een sociale 
ingesteldheid, enkele uren van uw vrije tijd.
Info: vzw thuisoppas Cirkelstraat 8 in Oostende, 059 55 40 51, thuisoppas.oostende@cm.be, www.oppasvzw.be

WZC Noordduin
Het woonzorgcentrum Noordduin is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag een handje zouden 
willen helpen bij het openhouden van het koffiehuis en het ondersteunen van het animatieteam. 
Wie daarvoor interesse heeft kan WZC Noordduin contacteren via Noordduin.Kela@staff.armonea.be 
of 058.59.28.00

Diverse zorginstanties richten een oproep tot vrijwilligers om af en toe sociale en andere bijstand te 
verlenen aan mensen die oud, ziek of mindervalide zijn.

Vrijwilligers van onze gemeente zetten zich reeds in voor vzw 
Thuisoppas. Ze zoeken versterking en zullen u met open armen 
ontvangen.

Dichtbundel van Lutwine De Cocker
Koksijde, verrijkend rijmend…
Lutwine De Cocker uit onze gemeente schrijft veel en graag gedichten. Recent is haar grote droom 
werkelijkheid geworden: de publicatie van Koksijde, verrijkend rijmend, een verzameling gedichten 
die allemaal te maken hebben met het vele moois dat onze gemeente bieden heeft. De verzen gaan 
vergezeld van sterke foto’s van Lambert Derenette.

Lutwine (56): “Na jaren dichten ben ik erg blij met mijn eerste dichtbundel. Mijn gedichten zwierven wel 
al een tijdje rond via e-mail en andere bronnen waarop ik veel respons kreeg. Maar stilaan wilde ik meer 
en groeide het verlangen naar een bundel, waarin ook artistieke foto’s zouden staan die de inhoud van 
de gedichten nog meer beklemtonen. Dat is gelukt dankzij de op maat gemaakte foto’s van Lambert 

Derenette. Het eindresultaat mag er zijn.
Lutwine hoopt met haar boek poëzie dichter bij de 
mensen te brengen. Koksijde, verrijkend rijmend, volkse 
gedichten is dus een ontdekkingstocht voor inwoners 
en toeristen die even stilstaan bij al het moois in onze 
gemeente.
Lutwine is niet aan haar proefstuk toe. Eerder bracht ze 
al twee kinderboekjes uit: De familie Piepers, Darkie en 
Rosette. Een derde boekje Zara en Zita zit in de pen.
Koksijde, verrijkend rijmend telt 28 gedichten en kost 20 
euro, te koop bij Lutwine De Cocker, Zeelaan 128 en bij 
Lambert Derenette, Strandlaan 73, alsook in NAVIGO 
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke en in het 
Abdijmuseum ten Duinen.

Lutwine De Cocker en Lambert Derenette presenteren 
de dichtbundel Koksijde, verrijkend rijmend.

OPROEP



Vervoer nodig na het uitgaan?
Kom je taxicheques halen…

In concert: Rock ’n roll

Najaarsprogramma 
de PIT

Halloween-party

In concert:  
Back to the Future 3

Vanaf vrijdag 2 oktober mogen Koksijdse jongeren geboren tussen 

1999 en 1990 (m.a.w. tussen 16 en 25 jaar) een pakje taxicheques 

afhalen bij de jeugddienst. Elk pakje is 30 euro waard. Daarmee kunnen 

ze zich in het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen met een 

Koksijdse taxi huiswaarts laten rijden.

De gemeente vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te vermijden dat de cheques ongebruikt in de kast 

blijven liggen. Elke gebruiker krijgt dus een geschenk van 25 euro. Breng je identiteitskaart mee en een 

officieel document waarop je adres staat. De voorraad is beperkt.

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

Op zaterdag 17 oktober is de PIT om 20 u. het decor voor een 

ouderwetse rock ’n roll avond. Drie bands laten de rock-harten 

sneller slaan. Toegang drie euro.

• Los Tres Supermanes - Rocktrio, gebogen en getogen in de 

Westhoek. Vol overgave brengen ze een mix van rock, surf 

en garagerock. Sterk beïnvloed door de sixties. Hun sound 

is authentiek, hun instrumenten vintage en hun muziek 

aanstekelijk dansbaar.
•	GGlory	- Oostduinkerkse Rock ’n roll met drie geheime 

ingrediënten zonder dagverse garnalen, maar toch om 
gegarandeerd van te 
smullen.
•	 Eleven-O-Seven 
- Vijf jonge gasten 
uit Aalst die punk 
vermengd met rock ‘n 
roll spelen. Nu nog in 
de PIT maar binnenkort 
op de grotere podia, 
want ze wonnen 
al verschillende 
muziekwedstrijden.
Info: www.de.pit.

Het najaars-
programma van 
de PIT staat in 
een overzichtelijk 
boekje, daar te 
bekomen. Voor 
jongeren van 16 
tot 18 jaar doet 
de PIT iets extra’s. 
Lees er alles over op www.depit.be of op 

facebook. Op www.depit.be of 

www.facebook.com/joc.depit staan ook alle 

activiteiten.

Op zaterdag 31 oktober zijn griezels 

voor één keer meer dan welkom 

in de PIT ter gelegenheid van de 

Halloweenfuif. Wie zich verkleedt, 

krijgt een gratis drankje. Aanvang 

om 21 u., gratis toegang.
Info: www.de.pit.

Alle goede dingen verdienen een vervolg en daarom 

organiseert de PIT op vrijdag 2 oktober om 21 u. de 

derde editie van dit muziekspektakel. Teknic en Gonzo 
hebben de beste regionale 
dj’s uitgezocht om een 
combinatie van hardcore, 
techno, drum ‘n’ bass en 
acid in elkaar te mixen. 
Andere optredens door 
Threat, Process, Second 
Vision en Xaeon. Dj NDM 
sluit de avond af. Toegang 
3 euro.
Info: www.depit.be
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Taxi MNC   0475 680 311

Taxi Patrick/Viking 0475 717 946

Westdrive  0475 749 663 

 

Enkel geldig tijdens weekends, vakanties en op feestdagen van 

20 tot 07 uur.
Geldig tot 31.08.2016 

Te gebruiken als betaalmidel voor een taxirit met een taxi 

van één van bovenstaande bedrijven.

Joeri STEKELORUM

gemeentesecretaris
Marc VANDEN BUSSCHE

burgemeester
Koksijde



Jeugdaanbod in herfstvakantie
samengebracht in één folder

Koksijde rouwt om het overlijden
van Bernard Van De Kerckhove
Op 74-jarige leeftijd is stichter en koersdirecteur Bernard Van De Kerckhove uit De Panne op 14 september 
overleden. Zijn naam blijft verbonden aan de voorjaarswedstrijd Driedaagse De Panne-Koksijde, waarvan 
hij in 1977 de bezielende stichter was.

De herfstvakantie vindt plaats van dinsdag 2 tot en met vrijdag 6 november. 
Diverse gemeentelijke diensten organiseren in die week een bijzonder aanbod 
voor kinderen en jongeren. Om dit aanbod gemakkelijk toegankelijk te maken 
voor ouders maakte de gemeente een folder waarin alle mogelijkheden 
overzichtelijk gebundeld staan. Voor ouders is het dankzij die flyer eenvoudiger 
om een keuze uit het rijke aanbod te maken.
Volgende mogelijkheden zijn in de folder samengebracht: de kinder- en 
jongerenstages op Koksijde Golf ter Hille, het sportkamp van de gemeentelijke 
sportdienst en de buitenschoolse kinderopvang in de Speelplekke. De folder 
ligt klaar aan de balie van het gemeentehuis en bij de dienst Toerisme.

Bernard Van De Kerckhove had in december 
een operatie ondergaan die nadien met 
complicaties gepaard ging, waarna hij in een 
kunstmatige coma werd gehouden. Het mocht 
evenwel niet baten.
De grondlegger van de Driedaags De 
Panne-Koksijde was als jongeman zelf een 
verdienstelijk beroepsrenner. Hij won twee ritten 
(1964 en 1965) in de Ronde van Frankrijk, en 
was zelfs enkele dagen geletruidrager in 1965. 
Verder won hij een rit in Parijs-Nice (1964), in de 
Dauphiné (1964) en een etappe in de Ronde 
van Luxemburg (1966). Ereplaatsen behaalde 
hij o.a. in Gent-Wevelgem (tweede in 1965), 
Kuurne-Brussel-Kuurne, Bordeaux-Parijs, de 
Amstel Gold Race en de Omloop Het Volk. In 
1971 stopte hij met koersen.

Driedaagse
Na zijn rennerstijd bleef hij actief in het wielermilieu, als stichter van de Driedaagse De Panne-Koksijde in 
1977 in een organisatie van KVC Panne Sportief waarvan hij voorzitter was.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dit overlijden is een zwaar verlies. Bernard heeft ons zoveel 
koersvreugde bezorgd. Hij scheerde hoge toppen als renner. We kregen met de leerlingen van het college 
van de Panne zelfs verlof toen hij de gele trui droeg in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast was hij uiteraard 
de bezieler van de Driedaagse De Panne–Koksijde, een topevenement voor onze Westkust. Voor mij staat 
Bernard Van De Kerckhove voor koers en Vlaamse kermis. We zullen hem missen! Ik wens zijn familie en de 
organisatie van de Driedaagse De Panne-Koksijde heel veel sterkte toe.”
Schepen van Sport Dirk Dawyndt: “Voor mij is een monument gestorven. Als kind was ik supporter van hem 
als wielrenner. Hij reed bij alle toppers van zijn generatie, wie kan dat zeggen? Later als schepen van Sport 
leerde ik hem kennen als grondlegger van de driedaagse. We hebben altijd zo goed kunnen samenwerken. 
Het was een zeer professionele en loyale organisator. Hij heeft van de Driedaagse De Panne-Koksijde een 
merknaam gemaakt. Hij voerde promotie voor De Panne én voor Koksijde. Hij had een heel sterk koersinzicht. 
We zijn een atleet, een sterke koersdirecteur en loyale man verloren. Veel sterkte aan de nabestaanden.”

Opvang 

en kampen
voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar

Herfst 2015

Info 
Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

B-8670 Koksijde

T +32(0)58 51 29 10

toerisme@koksijde.be

www.koksijde.be

 www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke

 www.twitter.com/gem_Koksijde

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Leeftijdsgroepen

Bernard Van De Kerckhove, burgemeester Marc Vanden Bussche 
en schepen van Sport Dirk Dawyndt bij de start van de ENECO-
tour, in 2013 Koksijde.



Buiten met de jeugd!

Zelfvertrouwen voor kinderen

Natuurwerkgroep De Zeevonk organiseert voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 16 jaar één zaterdagnamiddag per maand 
een leuke en leerrijke activiteit in verband met de rijke natuur 
aan onze Westkust. Verdeeld in vijf leeftijdsgroepen trekt de 
bende van De Zeevonk met de natuurschoenen aan naar 
buiten om het bos, de duinen, het strand enz. te verkennen.
De uitvalsbasis van de Zeevonk is De Korre (Koningsplein in De Panne) en de eerstvolgende activiteiten 
vinden plaats op 3 en 24 oktober van 14 tot 17 u.
Info: www.dezeevonk.be, Ann Maertens (058 41 41 91). Inschrijven ook via deze site.

Het Huis van het Kind organiseert in de herfstvakantie een driedaagse cursus om het zelfvertrouwen van 
kinderen (8-12 jaar) te vergroten. Tijdens de cursus leren ze hoe beter om te gaan met opmerkingen van 
anderen, hoe hun zelfvertrouwen te vergroten om aldus assertiever te worden.
De cursus vindt plaats in de PIT, Kursaallaan 28 op zaterdag 31 oktober, 
maandag 2 en dinsdag 3 november van 9.30 tot 12 u.
Inschrijven via info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10, beperkt aantal 
plaatsen zijn. Trek losse kledij aan, men volgt de methode Sjanstrainingen 
(www.sjanstrainingen.be).

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Thiago Almeida Antoniasse
Veurne, 1 augustus
zoon van Ricardo Almeida Santos 
Pereira en van Sharon Antoniasse uit 
Koksijde 

Charlotte Célérier
Leuven, 7 augustus
dochter van Sven en van Bieke 
Vermaete uit Koksijde

Tijn D’hont
Veurne, 14 augustus
zoon Bruno D’hont en van Charlotte 
Magherman uit Koksijde

Bill Winnock
Veurne, 14 augustus
zoon van Tom en van Oona Casier 
uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Kevin Deschryver en Kim Van 
Delm, beiden uit Koksijde  
(1 augustus)

Brecht Deseins en Eva Duyver, 
beiden uit Koksijde (1 augustus)

Rudy Geerardyn en Nancy 
Mares, beiden uit Koksijde  
(7 augustus)

Alexander Baes en Bieke 
Vanderjeugt, beiden uit Koksijde 
(8 augustus)

Mathijs Masset en Shana 
Schoonvaere, beiden uit Koksijde 
(8 augustus)

Nicolas Meire en Cindy 
Dewaele, beiden uit Koksijde  
(22 augustus)

Varin Pinoie en Kim Verkindt, 
beiden uit Koksijde (22 augustus)

Stijn Velle en Marilyne Ackou, 
beiden uit Koksijde (5 september)

OVERLIJDENS

Karel Van Bladel - 80 jaar
echtgenoot van Myriam Goethals

Denise Weber - 91 jaar
weduwe van Franciscus Duynstee

Palmer Hindryckx - 76 jaar

Lidwina Debroey - 64 jaar
weduwe van Hugo Smekens

Aldegonda Manderveld - 85 jaar
weduwe van Georges Ramaël

Marie Ostyn - 92 jaar

Georgette Steenkiste - 88 jaar
weduwe van Jozef Theys

Willy Tourlouse - 81 jaar
echtgenoot van Monique Lips

Vermeiren Clemence - 86 jaar
echtgenote van Jozef Luwaert

Georges Deberdt - 84 jaar
echtgenoot van Suzanne Cuvelier

Hilda Callebert - 91 jaar
weduwe van Nestor Deprez

Jacqueline Fonteyne - 81 jaar
echtgenote van Willy Dequidt

Raymond Devos - 93 jaar
weduwnaar van Denise Van den 
Heuvel

Roger Meulebroeck - 79 jaar
echtgenoot van Annie Van Meenen

Magdalena Crabbe - 90 jaar
echtgenote van Lionel Castelein

Richard Herman - 86 jaar
weduwnaar van Denise Hubert

Lucette Henrard - 80 jaar
weduwe van Jean Clymans

Michel Sottiaux - 72 jaar
echtgenoot van Giuseppina 
Marchioni

Madeleine Vanbillemont - 89 jaar
weduwe van Robert Stevelinck

Willem Clocheret - 62 jaar

Anna De Maziére - 76 jaar
echtgenote van Frans Declerck

Gert Vandenbroeck - 53 jaar
echtgenoot van Joanna 
Vandenbroeck

Zofia Matachowski - 86 jaar
weduwe van André Roland

Eileen Vanneste - 32 jaar
echtgenote van Marijke De Hoon

Ronny De Bruyne - 66 jaar
echtgenoot van Helena De Meirleir

Maria Herreman - 87 jaar
weduwe van Henri Vandenbriele

Rosette De Coninck - 82 jaar

Odile Hautekiet - 86 jaar
weduwe van Petrus Mesens



Petanquetornooi Wisselbeker Schepen van Sport
Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker Schepen van Sport 
vindt plaats op donderdag 15 oktober van 14 tot 18 u.in de 
Bolledroom achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Voor 
alle 50-plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen 
petanque-ervaring heeft. De winnaars krijgen een trofee en de 
Koksijdse verenigingen strijden ook om de wisselbeker. Voor elke 
deelnemer een aandenken. Schepen van Sport Dirk Dawyndt 
voorziet ook weer enkele mooie prijzen om te verloten onder alle 
deelnemers. Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 8 oktober 
(058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be). De voorbije jaren werd 
de beker achtereenvolgens gewonnen door VLOPS (2013) en 
PC Koksijde (2014).

Sportelen voor 50-plussers

Tai chi - De eenvoudige tai chi-bewegingen zijn 
uitstekend voor de coördinatie, ademhaling, 
spierkracht en evenwicht. Zeer geschikt voor 
senioren, ook toegankelijk voor veel mensen met 
beperkingen. Draag losse kledij en schoenen met 
platte zolen.
-  op maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u. in de 

sporthal van Koksijde, van 5 okt. (tot 13 juni).
-  op donderdag (beginners) van 9 tot 10 u. in de 

zaal voor vloersporten Koksijde, van 1 okt. ( 
tot 16 juni).

Inschrijven: 1,5 euro per les (verzekering incl.) via 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,  
058 53 43 42, org. i.s.m. het Sociaal Huis.

Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor 
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en 
conditie verbeteren en tegelijk genieten van de 
zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op dinsdag 
van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Hazebeek,  
van 6 okt. (tot 14 juni). Prijs 4 euro per les 
(verzekering incl.), inschrijven niet nodig.
Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven 
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht 
mogelijk bij de middencirkel. Eerste 2 lessen onder 
begeleiding, daarna vrij spel. Op dinsdag van 10.30 

tot 11.30 u. in de sporthal Hazebeek, van  
6 okt. tot 23 maart. Prijs (verzekering incl.)  
1,5 euro per les. Inschrijven bij de sportdienst.
Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot 
10.30 u. in de sporthal Oostduinkerke, van 7 okt. 
(tot 15 juni). Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per les. 
Inschrijven bij de sportdienst.
Initiatiereeksen – Op woensdag elke maand een 
andere sport, in de sporthal Oostduinkerke.
a) in oktober step-aerobic op muziek met gebruik 

opstapbankje voor beurtelings op- en afstappen, 
zeer goed voor dij- en kuitspieren. Op woensdag 
7, 14, 21 en 28 okt. van 9 tot 10 u. in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Prijs (verzekering 
incl.) 6 euro voor 4 lessen.

b) in november BBB (figuurtraining), in groep 
aan je figuur werken met oefeningen voor de 
spiergroepen van borst, billen en buik, verbetering 
houding en uithouding. Op woensdag 4, 18 
en 25 november van 9 tot 10 u. in de sporthal 
Oostduinkerke, 4,5 euro voor de drie lessen.

Netbal - Op woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in de 
sporthal Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 
1,50 euro per les, inschrijven bij de sportdienst.
Conditiegym (Sport overdag) – Verbeter uw 
uithouding en spierkracht. Op vrijdag van 9.30 tot 
10.30 u. en van 10.30 tot 11.30 u. in de sporthal 
Koksijde, van 2 okt. (tot 25 mei). Prijs (verzekering 
incl.) 1,50 euro per les, inschrijven niet nodig.
Badminton en tafeltennis (Sport overdag) – 
Met begeleiding voor beginners, vrij spel voor 
gevorderden. Op vrijdag van 13.45 tot 15.45 u. in de 
sporthal Koksijde, van 2 okt. (tot 27 mei). 
Prijs (verzekering incl.) 1,50 euro per les, inschrijven 
niet nodig.

De brochure met het volledige Sportelaanbod 
is beschikbaar zijn bij de dienst Toerisme en bij 
de sportdienst (058 53 20 01 of via sportdienst@
koksijde.be). Alle info ook op www.sport.koksijde.be.

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



Sluitingsprijs in Putte-Kapellen

2de Halloween Mountainbiketoertocht

Multimove voor kleuters

Herfstsportkamp

De sportdienst organiseert op dinsdag 13 oktober een busreis naar Putte-Kapellen, waar jaarlijks, de 
laatste wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt. Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. De renners starten om 12.45 u. en rijden 12 ronden (ca. 180 km). De aankomst omstreeks 
16.30 u. De bus vertrekt om 18.30 u. weer naar huis. Inschrijven mits betaling van 10 euro (wordt op de bus 
teruggegeven, de bus wordt door de Koksijdse sportraad betaald), via sportdienst@koksijde.be.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Op vrijdag 30 oktober organiseert de 
gemeentelijke sportdienst de 2de editie van 
de Halloween Mountainbiketoertocht op 
grondgebied Koksijde en De Panne. Deze 
avondtoertocht staat open voor alle MTBikers 
die wat meer avontuur en uitdaging willen 
dan een gewoon mountainbiketochtje. Op 
de eerste editie waren liefst 613 deelnemers. 
Inschrijven (4 euro) van 18 tot 21 u. in 
de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Afstanden 25 of 38 km, met bevoorradingen 
onderweg. Degelijke fietsverlichting en 
het dragen van een fietshelm worden 
aangeraden.
Inbegrepen in de prijs: bikewash, bewaakte 
fietsenstalling, bevoorrading, douches 
(m/v), verzekering en een gratis beker 
pompoensoep aangeboden door de cafetaria van de sporthal Hazebeek.
Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

De sportdienst organiseert opnieuw Multimove voor kinderen van de 
2de en 3de kleuterklas. Samen met Moovie leren ze springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen enz., alle 
bewegingsvaardigheden om later een specifieke sport te kiezen.
Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, telkens 
van 16.30 tot 17.15 u. Van 5 oktober tot 15 december (10 lessen, niet in de herfstvakantie) voor 15 euro 
(maandag OF dinsdag). Inschrijven vanaf 15 september met het digitaal inschrijvingsformulier op 
www.sport.koksijde.be, of ook via sportdienst@koksijde.be. Verdere info op de sportdienst, Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, 058 53 20 01.

Zin om in de herfstvakantie boordevol te sporten? Schrijf 
dan in voor het herfstsportkamp van de sportdienst, van 
dinsdag 3 tot vrijdag 6 november. Vele keicoole sporten: 
boogschieten, skate-initiatie, basketbal, tafeltennis, 
toestelturnen, viking kubb, hip hop, en nog veel meer.
Voor jongens en meisjes van het 1ste tot het 6de 
leerjaar. Elke dag van 9 tot 16 u. (voor wie het wenst met 
opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.). Prijs: 
44 euro voor 4 dagen, lunchpakket zelf meebrengen.
Inwoners van Koksijde, kinderen met een K-pas en 
kinderen die school lopen in Koksijde kunnen inschrijven 
vanaf 6 oktober, anderen vanaf 13 oktober. 
Inschrijven met het digitaal inschrijvingsformulier via 
www.sport.koksijde.be of op 058 53 20 01.



Op donderdag 20 augustus 
organiseerde het Sociaal Huis in de 
Witte Burg voor de derde keer een 
kookworkshop voor vijfentwintig 
enthousiaste kinderen en ouders. Op het 
menu: kindvriendelijke tapasgerechtjes 
zoals een hapjesbeest, een wrap in 
de vorm van een regenworm, perzik-
tonijn zeilbootjes, worstenbroodjes, 
mini hamburgers en een kleurrijke 
alcoholvrije meloencocktail. Allen likten 
ook de vingers af bij de dessertjes 
chocomousjes, chocoladepralines en 
appelflapjes! Koks Marc Meersseman 
en Philippe Crahay, de vrijwilligers en 
ouders zorgden voor begeleiding. 
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 
058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be

Op vrijdag 4 september openden 
schepen Albert Serpieters en voorzitter 
Marc Sirjacobs van de Orde van de 
Paardenvisser de tweede editie van 
de Kunstweek De Paardenvisser en 
de Zee, een initiatief van de orde. 
Een 70-tal genodigden woonden de 
vernissage bij. De expositie toonde 
eenmalig waardevolle kunstwerken 
over de garnaalvissers te paard uit 
privé collecties. De grote belangstelling 
maakt dat de kunstweek herhaald 
wordt: van 31 oktober tot 8 november, 
opnieuw in galerie Welnis (dienst 
Toerisme) op het Astridplein in 
Oostduinkerke-Bad. Open elke dag van 
10 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u. 
(niet op zondagvoormiddag).

Eduard Saelens (80) en Noël Vinquier (78) zijn allebei 70 jaar muzikant. Een hoogst bijzondere prestatie 
waarvoor ze op zaterdag 5 september een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden werden. Ward, 
een echte Koksijdenaar, speelde als kind al bij het Muziek van Fastenaekels, en daarna tot op heden bij 
de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde. Noël, afkomstig van Lauwe maar al 50 jaar in onze 
gemeente wonend, werd ook lid van de harmonie en was bovendien stichter van de legendarische 
Ruytingen Blaaskapelle. Uiteraard waren ze beiden ook muzikant bij talrijke andere formaties. Een leven vol 
muziek!

De voorbije maand in woord en beeld



De eerste week van september werd in de duinpanne links van Sint-André bij de G. Scottlaan een volledig 
kamp gebouwd voor opnames van de film Helden van de zee. Een en ander was een initiatief van de 
kinderzender Ketnet in samenwerking met Westtoer en Hotel Hungaria. De Helden van Ketnet zijn een 
gevestigde waarde bij jong tv-kijkend Vlaanderen. Al drie seizoenen lang inspireren Sieg, Nico, Dempsey en 
Maureen hun publiek met hun creativiteit, vindingrijkheid en durf. Er waren ook opnames op zee. Op 
8 september onthulden de helden hun eigen zelfgemaakte achtbaan september. De film gaat in première 
op zaterdag 30 januari in de Metropolis Antwerpen en op zondag 31 januari in de Kinepolis in Oostende.

De slotdag van World Canals Conference 
in Gent vond op donderdag 10 september 
in onze gemeente en regio plaats met o.m. 
een ontvangst van de congresgangers in 
c.c. CasinoKoksijde waar burgemeester Marc 
Vanden Bussche hen verwelkomde. Bij de 
prominenten hoorde ook Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts en Europarlementslid 
Sander Loones. Ze brachten met 
burgemeester Marc Vandenbussche en 1ste 
schepen Jan Loones meteen een voorbezoek 
aan Koket Koksijde Floralia, daarbij op 
sleeptouw genomen door Ides Leys, hoofd van 
de gemeentelijke groendienst.

Toeristen die 25 jaar of langer 
trouw naar onze gemeente 
met vakantie komen, worden 
door ons gemeentebestuur 
bijzonder geëerd. Dat 
was dit jaar het geval op 
zaterdag 12 september met 
een 250-tal toeristen die 
’s zomers ononderbroken 
een kwarteeuw of langer in 
Koksijde verblijven. 
Na een ontbijtbuffet in 
c.c. CasinoKoksijde werden 
ze een gratis gegidst bezoek 
aan het bloemenfestival 
Koket Koksijde Floralia 
aangeboden.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vandamme-Devos
Op zaterdag 22 augustus 4 waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Martial Vandamme (°Ieper) 
en Angèle Vanmassenhove (°Poperinge) die huwden op 14 augustus 1965 in Ieper. Martial bouwde als 
generaal-majoor in het leger een internationale carrière uit. Hij woonde met echtgenote en vier kinderen op 
14 plaatsen. Ze zijn nu de trotse grootouders van elf kleinkinderen.

Echtpaar Pollet-Vanden Berghe
Zaterdag 22 augustus was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Guy 
Pollet (°Kortrijk) en Christelle Vanden Berghe (°Kortrijk) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Kortrijk, 23 juli 1965). Guy werkte aan de tarificatiedienst bij de Apothekersvereniging Kortrijk 
en Omliggende, Christelle was bediende bij de Generale Bank in Kortrijk. Ze hebben een zoon en twee 
kleinkinderen.

Echtpaar Vos-Bielen
Het echtpaar Marcel Vos (°Herk-de-stad) en Juliette Bielen (°Kermt) vierde met familie, vrienden en kennissen 
op zaterdag 29 augustus de diamanten bruiloft. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 31 augustus 
1955 in Kermt. Na een korte periode actief te zijn geweest op een Congolese koffieplantage, nam het 
echtpaar met succes een Luikse groothandel in zuivel over. Ze hebben twee dochters, drie klein- en drie 
achterkleinkinderen.



Echtpaar Decoo-Claerhoudt
Nog op zaterdag 29 augustus werden ook de diamanten jubilarissen Roland Decoo (°Stene) en Diana 
Claerhoudt (°Bredene) in het gemeentehuis ontvangen. Ze huwden zestig jaar geleden in Bredene op 27 
augustus 1955. Roland was adjudant op de luchtmachtbasis in Koksijde, Diana ontfermde zich vanaf 1968 
over het huishouden en de drie kinderen. Ze hebben ook twee kleinkinderen.

Echtpaar Van den Audenaerde-Van Dyck
Dezelfde zaterdag 29 augustus werden ook Prosper van Audenaerde (°Antwerpen) en Simone (Simi) 
Van Dyck (°Edegem) ter gelegenheid van hun gouden jubileum een ontvangst in het gemeentehuis 
aangeboden. Ze huwden op 28 augustus 1968 in Edegem. Pros werkte 42 jaar voor Hempels Marine Paints 
(verf voor schepen), van verkoper tot verkoopmanager. Simi was 36 jaar verkoopster aan de C&A op de 
Meir in Antwerpen. Ze hebben twee zonen (waarvan één overleden) en vier kleinkinderen.

Echtpaar Engelbeen-Brunard
Christian Engelbeen (°Katana, Belgisch Kongo) en Francine Brunard (°Elsene) beloofden elkaar 50 jaar 
geleden (Sint-Lambrechts-Woluwe, 18 september 1965) eeuwige trouw! Christian werkte in de sector sanitair, 
verwarming en keukens, Francine beredderde het huishouden en ontfermde zich over de vier kinderen. Ze 
hebben ook twee kleinkinderen.



Camping Cultuur in de Silicowijk
Het mobiele cultuurdorp Camping Cultuur strandt op zaterdag 
3 oktober in de Silicowijk in Koksijde-dorp en op zondag 4 oktober 
in de wijk Voorduinen in Oostduinkerke-dorp, telkens van 14 tot 
18 u. Op het menu staan circusvoorstellingen, muziek, theater, 
actieve workshops, biebmobiel, fototentoonstelling. Circus 
Hoetchacha zal met het Grote Minicircus aanwezig zijn en Radio 
Martiko brengt een gevarieerde dj-set uit alle hoeken van de 
wereld. Ook het alomgekende theatergezelschap Froefroe laat in 
zijn familievoorstelling het riddergeweld Kammelot op u los.
Toegang is voor iedereen gratis, drankjes en wafels worden 
verkocht aan democratische prijzen. Breng dus familie en vrienden 
mee en geniet van een supergezellige namiddag.
Info en programma: www.koksijde.be/campingcultuur

Zoektocht De Gordel rond Koksijde

Algemeen winnaar werd Marianne Lambert uit 
Oostrozebeke die gaat “lopen” met een fiets van Velo Jean 
(500 euro). De tweede prijs (bon 50 euro restaurant. De 
Huifkar) was voor Glenn Van Branteghem uit Oostduinkerke. 
Derde op het ereschavotje was Christa Vanhaecke uit 
Ardooie, goed voor een bon van 25 euro in restaurant Oh.
De volgende winnaars uit eigen regio: 4. Danny De 
Burchgraeve uit Veurne / 5. Stefaan Vanfleteren uit Koksijde 
/ 6. Brigitte Hubrecht uit Koksijde / 7. Luc Marey uit Koksijde 
/ 13. Lukas Vanhoucke uit Koksijde / 14. Ghislain Hubrecht 
uit Oostduinkerke / 15. Liliane Pirlot uit Koksijde.
De volledige lijst met de rangschikking van de winnende 
deelnemers met de behaalde punten en plaatsen ligt 
ter inzage in alle toerismekantoren van Koksijde. Niet 
afgehaalde prijzen liggen op de deelnemers te wachten in het toerismekantoor van Koksijde-Bad tot eind 
december, mits voorleggen van het kladblad.
De zoektocht was een organisatie van de VVV Koksijde-Oostduinkerke in samenwerking met toerisme 
Veurne, Estaminet In De Peerdevisscher en cafetaria-restaurant ‘t Liefoord. De organisatie is alle handelaars 
en vrijwilligers erkentelijk voor de medewerking.

De zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde lokte in juli en augustus 486 deelnemers die over 35 km 
kleine wegen op een sportieve wijze van al het moois in onze gemeente genoten. De deelnemers kwamen 
uit alle Vlaamse provincies, één uit Nederland. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 4 september 
c.c. CasinoKoksijde. Elke deelnemer die het antwoordformulier inleverde had prijs.

Op stap met de paardenvissers
Op Werelddierendag zondag 4 oktober, gaat het NAVIGO-
museum op stap met de garnaalvissers te paard! Vertrek  
aan het museum met de huifkar (11 u.) en bewonder 
het vissen vanop de eerste rij (11.45 u.). Na het koken 
en proeven van de vangst op het binnenplein van het 
museum (14 u.), zullen de paardenvissers in het museum 
enkele bijzondere verhalen vertellen (14.30 u.).
De uitstap met de huifkar is gratis, mits aankoop van 
een toegangsticket voor het museum. Vooraf inschrijven, 
beperkt aantal plaatsen: onthaal@navigomuseum.be, 
058 51 24 68.
Info: www.navigomuseum.be



c.c. CasinoKoksijde presenteert  
twee Theaterfestival 2015-voorstellingen
Het Theaterfestival gaat elk jaar op zoek naar de beste voorstellingen en makers van het afgelopen 
podiumkunstenseizoen. Voor de editie 2015 werden 17 voorstellingen geselecteerd die in september 
tijdens het Theaterfestival getoond worden. In oktober kan u in c.c. CasinoKoksijde een theater- en een 
dansvoorstelling uit deze selectie zien.

Zaterdag 10 oktober, 20 u.
fABULEUS & NBprojects spelen Liefdesverklaring (14+)
Liefdesverklaring is een schaduwversie van het ophefmakende Publikumsbeschimpfung van Peter Handke 
uit 1966. Waar in het origineel het publiek beschimpt en bespot wordt, wordt het publiek hier van harte 
bemind. Een citaat uit het juryverslag van het Theaterfestival 2015: “Jep, je kan verliefd worden op een 
voorstelling. […] Aan die open armen hangen geen acteurs met jarenlange ervaring in het inpakken van 
een zaal, wel zes breekbare jonge mensen tussen puberteit en universiteit. Net dat maakt deze voorstelling 
zoveel meer ontwapenend, en geeft je nauwelijks verweer tegen de gedurfde publieksinteracties. Van 
jeugdigheid een performatieve kracht én een inhoudelijk statement maken: net die kunst beheerst fABULEUS 
als geen ander.[…]  Een visitekaartje voor het theater.”
Tickets: 12 euro of 9 euro voor -26 j., via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Zaterdag 17 oktober, 20 u.
Lisbeth Gruwez en Voetvolk brengen AH/HA
Gewoon blijven lachen, altijd en overal. Wat er ook gebeurt, alles 
is leuk als we tenminste de sociale media mogen geloven. Die 
dubieuze relatie tot de werkelijkheid vangen Lisbeth Gruwez en 
Maarten Van Cauwenberghe in de pompende dansvoorstelling AH/
HA, de eerste groepsperformance van Voetvolk. 
“Op het ritme van een strak geluid trekt hun werk zich op gang 
vanuit een nauwelijks zichtbare siddering van enkele spieren, als 
een tableau vivant van vijf etalagepoppen met een zenuwtrek. 
Langzaam drijven de dansers de intensiteit en het tempo van 
hun bewegingen op. Is het hun trip of de onze? Steeds frenetieker 
zwengelt AH/HA een unieke mix tussen collectieve controle en 
individuele ontbinding aan, tot de voorstelling implodeert en 
uitmondt in een doordringend, onbeheersbaar lachen. Lachen tot 
onze leegte liefde wordt: misschien is dat wel de ‘nobele’ betrachting 
van onze ‘vind ik leuk’-samenleving?”
Tickets: 12 euro of 9 euro voor -26 j., via www.casinokoksijde.be of 
058 53 29 99.

Herfstvakantie in de musea
Workshop Oesterpassie in Navigo - Dinsdag 3 november van 14.30 tot 16 u. voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Ontdek alles van de oester en haar parel. Er zijn ook levende oesters in het aquarium te zien! Na een 
verrassende ontdekkingstocht in de tentoonstelling is het tijd om te knutselen. Deelnemen kost 2 euro per 
kind. Inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
Workshop Skelettengekletter in het abdijmuseum - Woensdag 4 november van 14.30 tot 17 u. voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar. Op het ruïneveld van het 
Abdijmuseum ten Duinen werden meer 
dan duizend skeletten opgegraven. Als je 
“skelet” zegt, ga je dan meteen griezelen? 
Wat of wie doet je bibberen en huiveren? 
Op deze workshop maken de kinderen 
samen een griezel waarvan ieders haar 
gaat rechtstaan… Meedoen kost 2 euro 
per kind. Inschrijven via info@tenduinen.be 
of 058 53 39 50.



Halloweenprogramma 2015
VRIJDAG 30 OKTOBER
• 18 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Halloween-mosselfestijn 

volw. 15 euro, kinderen 10 euro, wie verkleed is in het 
Halloweenthema krijgt een gratis aperitief, mosselen afhalen is 
mogelijk vanaf 19 u., org. Drumband El Fuerte, 0496 68 71 12

• 21 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek, Halloween 
Mountainbike Toertocht, afstanden 25 km en 38 km, 
inschrijven tussen 18 en 21 u., deelname 4 euro, helm en 
fietsverlichting verplicht; bij aankomst bikewash, douches en 
bewaakte fietsenstalling (zie ook bl. 31)

ZATERDAG 31 OKTOBER - ZONDAG 8 NOVEMBER
• Sint-Idesbald, Spookhuizen The Thriller en Freakcircus  

(tot 4 nov), spookattracties voor kleine kinderen

ZATERDAG 31 OKTOBER
• 14 u., Sint-Idesbald, Grardplein, uithollen en versieren van 

pompoenen (ter plaatse te koop aan 5 euro)
• 15-18.30 u., Sint-Idesbald, Zeedijk en Grardplein, steltenlopers, 

heer Ottfried de laatste drakenhoeder en Odile de hoedster van 
de doden

• 18.15 u., start jurering halloweenkostuums en uitgeholde 
pompoenen, gratis pompoensoep voor iedereen

• 18.30 u., Sint-Idesbald, optreden drumband Jong El Fuerte
• 19 u., Sint-Idesbald, Zeedijk, Grardplein, Strandlaan, grote Halloweenstoet gevolgd door 

heksenverbranding op parking Kerkepannezaal
• 21 u., jeugdhuis de PIT, Halloween-party, griezels zijn voor één keer meer dan welkom, een gratis 

drankje voor wie verkleed komt, gratis toegang.

WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 NOVEMBER
• 14–16 u., Koksijde, bib en Duinenhuis, workshop 

wolfspoten maken / Hazen-, mollen en wolfspoten 
beschermen tegen alle kwaad: de loteling had een 
mollenpoot in zijn zak om niet naar het leger te moeten, 
hazenpoten stak de boer in een talisman om zich tegen 
het kwaad in het donker te beschermen en deelnemers 
aan de workshop bakken de wolfspoten, die hen zullen 
beschermen tijdens de wandeling Wolf-sporen in bib en 
duin, voor kinderen van 8 tot 12 jaar (zonder ouders), 
in de keuken van Duinenhuis (schortje meebrengen), 
begeleiding door Katrien Theunynck / prijs 2 euro, max.  
16 deelnemers, inschrijven op wolfsporen@koksijde.be,  
058 53 34 39

• 18.30-21 u., Koksijde, bibliotheek, wolf-sporen in bib en duin - van Roodkapje tot het 
brandende sap van zeewolfsmelk, voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar (begeleid door 
een volw.); vertelster Renata Bruggeman start de wandeling (3 km) in de bib, waar ze de deelnemers tussen 
spannende literatuur en dampende kruidentheetjes onderdompelt in de wereld van de weerwolven… / 
zoektocht naar sporen van volksgeloof en natuurlijke geneeskracht / na de wandeling goedgekruide soep 
op het dak van het Duinenhuis / met de bus terug naar de bib / bij aankomst wacht nog een geluksdrankje 
bij een knetterend vuurtje / prijs 5 euro, max. 50 deelnemers, inschrijven op wolfsporen@koksijde.be, 058 53 
34 39 / (niet geschikt voor rolstoelgebruikers / twee trappen en tien minuten door de duinen bemoeilijken 
het gebruik van een buggy)

WOENSDAG 4 NOVEMBER
- 14-16 u., Sint-Idesbald, Grardplein, verkleedfeestje voor de kinderen
- 16 u., Sint-Idesbald, strand Grardplein, demonstratie pompoenschieten
- 19 u., Sint-Idesbald, strand, Halloweenvuurwerk
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7de Toeristen- en Streekproductenbeurs

Food Truck Festival 
op het Theaterplein

De VVV-dienst Toerisme organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 7de keer de Toeristen- en 
Streekproductenbeurs in de feestzaal en de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde.
Tijdens deze tweedaagse beurs kunt u bij de vele standhouders proeven van lekkere streekproducten zoals 
kaas, paté, jenever, wijn, vissoep, chocolade enz.
Diverse toeristische diensten 
uit het binnenland en uit de 
jumelagegemeenten bemannen er 
standjes met toeristische informatie 
en proevertjes. Eregast dit jaar is de 
provincie Limburg.
Op zaterdag is de beurs open van 
10.30 tot 18 u., op zondag van 
10.30 tot 17 u. De toegang is gratis.
Men kan tussen 13 en 16 u. ook een 
gratis ritje maken met de huifkar, 
vertrek aan het toerismekantoor in 
Koksijde-Bad.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 
T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be

Foodtrucks zijn niet helemaal nieuw. Al enkele jaren 
worden culinaire evenementen opgefleurd met de 
komst van mobiele keukens. Ze zorgen voor variatie in 
de gerechten, maar geven ook sfeer door de creatieve 
designs en ontwerpen van de trucks. Deze voertuigen 
hebben een prominente rol naast de centrale bar, 
gezellig terras, muziek, straatartiesten, optredens, leuke 
zithoeken, kinderspeeldorp en andere randanimatie.
Van 6 tot 8 november (tweede deel van de 
herfstvakantie) geldt centraal in de gemeente 
op het Theaterplein alvast gratis toegang voor 
iedereen: hipsters, jong en oud, man en vrouw, 
families, buurtbewoners, dagjesmensen,… Culinaire 
fijnproevers zullen zeker aan hun trekken komen. 
Maar ook mensen die komen voor de gezelligheid 
zijn zeker van harte welkom.
FTF wordt vooral een dagevenement dat vroeg 
begint om de omgeving zo min mogelijk tot last 
te zijn. De muziek stopt om 23 u. en de food trucks 
sluiten stipt om 23.30 u.

Op het Theaterplein voor het gemeentehuis vindt, in een 
organisatie van vzw Xbeach, van vrijdag 6 tot zondag 
8 november voor de eerste keer in onze gemeente 
een Food Truck Festival (FTF) plaats. Een FTF is een 
gastronomisch feest met keukens in vrachtwagens, 
uiteraard opgesmukt met heel wat randanimatie. 
Initiatiefnemer is Koksijdenaar Elwin Van Herck, die ook 
gemeenteraadslid is.

v.u.  w Xbeach

FOOD TRUCK FESTIVAL

theaterplein Koksijde



Agenda OKTOBER
Wekelijkse markt
Elke vrijdag, 
Koksijde-Bad, Marktplein, 8-13 u.
Elke dinsdag, 
Oostduinkerke, Zeedijk, 8-13 u.

Activiteiten Bibliotheek
Zie blz 10-11

Activiteiten jeugddienst
Zie blz 27

Activiteiten Duinenhuis
Zie blz 20

Rondleiding in de expo Oesterpassie
Oostduinkerke, NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum
Elke zaterdag om 16 uur 

Film
Elke woensdag, c.c CasinoKoksijde om 20 u.

Do 1 oktober 2015
19.30 u.
Koksijde, Houtsaegerlaan 21
Blijf bij mij, lezing van relatie-experte Rika 
Ponnet
Info en org.: HuisvandeMens Diksmuide en 
VOC de koepel – Westhoek. 
Deelname gratis
T 051 55 01 60, diksmuide@demens.nu 

Vrij 2 oktober 2015
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor: Thomas Smith, Ruis
Info & tickets: info Koksijde

Za 3 en zon 4 oktober 2015
Camping Cultuur
Zat 3 okt: Koksijde, Silicowijk
Zon 4 okt: Oostduinkerke, Voorduinen

Za 3 oktober 2015
14-18 u.
Oostduinkerke-Dorp, Navigo en Koksijde, 
Abdijmuseum Ten Duinen
Open Museumdag: gratis toegang

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Bal van de burgemeester

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Concert Onder de wolken – 25 jaar Derek 
(Derek + full band)
Info en reserv. Info Koksijde

Zo 4 oktober 2015
11 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21
Op zondag in gesprek met …
Voordracht ‘Jazz@koksijde 3.0’
Alles wat je over jazzmuziek al wou weten 
en niet durfde vragen. Spreker: Dhr. Piet Van 
de Craen, Prof VUB. Gratis deelname
Info en org: VOC de koepel - Westhoek

14-18 u.
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
Paardevissers in het museum

14 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Caesar’s Nose
Info & tickets: Info Koksijde

14 u.
Koksijde, Elisabethplein
Geleide zeewierwandeling: zeewier een 
onbekende oergroente
Info: dienst Toerisme

Di 6 oktober 2015
Koksijde, Duinenhuis
Workshop met zeewier - Zie blz 20

Woe 7 oktober 2015
14-16 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, een oor voor 
Mozart, klassieke muziek voor beginners, 
August De Groote
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne 
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be

14.30 uur
Oostduinkerke, La Rose des Sables, 
Gaupinlaan 1
Initiatiereeks schaken (ook op 14 en 21 
oktober). Info: Erik De Rynck: T 058 62 37 69
Org: Neos - Koksijde

Do 8 oktober 2015
14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel – Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
Gespreksnamiddag: waarom in godsnaam 
nog geloven? Een persoonlijk verhaal.
Spreker: de heer Jan Vanden 
Berghe, vormingsmedewerker bij de 
vredesbeweging Pax Christi
Toegang: €3 leden; €4 niet-leden (koffie 
inbegrepen). Info: Marc Mortier T 0475 97 21 
98, marc-mortier@telenet.be 
Org. UPV-Westkust ism Vermeylenfonds 
Koksijde/Oostduinkerke

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Causerie Quo Vadis Europa?, Hendrik Vos
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne 
Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen

Vrij 9 oktober 2015
18.45 u
Vertrek bus Casinoplein Koksijde naar 
Theatre Le bateau feu, Duinkerke
Circus: Cie XY, il n’est pas encore minuit
Info & tickets: Info Koksijde

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met Wim Toucour (welkom in 
de foyer vanaf 19.30 u.)
Info: Info Koksijde

Za 10 oktober 2015
10 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Kinderactiviteit kindersafari en 
spinnenweb ontward 
www.iwva.be 

10.30 – 11.30 uur
Koksijde-Bad, Bibliotheek, Casinoplein 10
Verwendag: Ontdek de verborgen parels 
in de bib (Mark Tijsmans leest voor in de bib)

10.30 u.
Koksijde, Monument Vliegeniers
Bloemenhulde door de VOK
Eerbetoon en neerlegging van 
bloemenkransen aan het Monument
Info en org VOK, Vriendenkring der 
Oudgedienden van het Kwartier Koksijde

20 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Union SG

20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater: Fabuleus & Nbprojects, 
Liefdesverklaring
Info & tickets: Info Koksijde

Di 13 oktober 2015
14 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek (Willem 
Elsschotzaal)
Herbeleef uw jeugd
Ontmoetingsnamiddag voor senioren
Er wordt een film bekeken over Koksijde 
tussen 1945 en 1965, er wordt dan wat 
nagekaart bij een kopje koffie en gebakje
Toegang: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen zijn 
beperkt
Info en org: Sociaal Huis Koksijde, Katrien 
Debruyne, project ‘Samen Zorgen’, 
T 058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be 

Woe 14 oktober 2015
14-16 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, een oor voor 
Mozart, klassieke muziek voor beginners, 
August De Groote
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne, 
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be 

14.30 u.
Bezoek met ‘da’s TOF’ aan het 
Belevingscentrum ‘Vrij vaderland, leven 
achter het front’, in het Stad- & Landhuis, 
Grote Markt Veurne
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren – 
Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

Do 15 oktober 2015
14 – 16 uur
Koksijde, Sociaal huis, zaal de Brug
Ontmoetingsnamiddag
Info: Anne-Sophie De Deckker, annesophie.
dedecker@sociaalhuiskoksijde.be of 
T 058 53 43 10

Yoga
Oostduinkerke, Bolledroom, Sportpark 
Hazebeek
Di: 9.30-10.30 – 19-20 u en 20.15-21.15
Do: 20-21.30 u.  -  Vrij 10.30-11.30 u.
Deelname: €8  - Info Sigrid Rondelez:  
T 0477 47 11 22

Rondleiding in de expo “Abdijen en 
strips, verhalen in beeld”
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Elke zondag om 15 uur



14.30 uur
Koksijde-Dorp, VOC de koepel-Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
Lezing: Dementie en beleving
Spreker: mevrouw Clarice Cloet, Familiezorg 
West-Vlaanderen
Toegang: €3 voor leden; €4 niet-leden (koffie 
inbegrepen). Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 
98, marc-mortier@telenet.be
Org UPV-Westkust ism Vermeylenfonds 
Koksijde/Oostduinkerke

Vrij 16 oktober 2015
14 uur
Koksijde, Tulpenlaan 41, “Parochiezaal”
Film “Aan de oevers van de Leie”  
(vervolg van “Ten Huize Goetgebuer”
€4 (koffie + koekje)
Info: Mevr. Paula Thijs – paulathijs@live.be of 
T 058 51 71 26

20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Massot-Florizoone-Horbaczewski
Info & tickets: Info Koksijde

Za 17 en zon 18 oktober 2015
10.30-18 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Toeristen- en streekproductenbeurs
Info: dienst Toerisme – zie blz 40

Zat 17 oktober 2015
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans: Lisbeth Gruwez/voetvolk: ah/ha
Info & tickets: Info koksijde

Zo 18 oktober 2015
10.30 uur
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, filmzaal
Reisverslag “Kloosters en abdijen” – 104 
km lange kloosterroute in het noordelijk 
Zwarte Woud
Vzw Familiares de Dunis
Inkom: leden: €5, niet-leden: €6
Info: daniel2.degryse@skynet.be of  
T 058 52 18 14

Ma 19 oktober 2015
14 uur
Koksijde-Dorp, feestzaal ’t Oud Schooltje
Causerie “Omgaan met rouwverlies”
Info: Judith Ranson: T 058 51 40 60
Org: Neos - Koksijde

Woe 21 oktober 2015
Koksijde, Ten Bogaerde
Wetenschappelijk Colloqium ‘Doden 
spreken’ 
Abdijmuseum Ten Duinen

14-16 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds Academie, een oor voor 
Mozart, klassieke muziek voor beginners, 
August De Groote
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne 
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be 

14.30 uur
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Noordzeequiz
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren ODK

www.vlasoostduinkerke.be
Info: freddy.bockstael@skynet.be –
 T 058 51 27 20

Do 22 oktober 2015
Koksijde, Ten Bogaerde
Wetenschappelijk Colloquium ‘Doden 
spreken’
Abdijmuseum Ten Duinen

Vrij 23 oktober 2015
Koksijde, Ten Bogaerde
Wetenschappelijk Colloquium ‘Doden 
spreken’
Abdijmuseum Ten Duinen

Za 24 oktober 2015
Vanaf 14 uur
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Open repetitie- en familiedag Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie Koksijde 
(toegang gratis)

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor: Henk Rijckaert: de fun, de hits
Info & tickets: Info Koksijde

Zo 25 oktober 2015
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: SU:M
Info & tickets: Info Koksijde. 

11 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk en ’t Oud 
Schooltje
Aperitiefconcert met de a capellagroep 
Septem Viri 
Toegang + 2 drankbonnetjes: €5 voor leden; 
€10 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren - 
Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

Do 29 oktober 2015
14 – 16 uur
Koksijde, Sociaal huis, zaal de Brug
Ontmoetingsnamiddag
Info: Anne-Sophie De Deckker, annesophie.
dedecker@sociaalhuiskoksijde.be of 
 T 058 53 43 10

Vrij 30 oktober 2015
13.30 uur
Sint-Idesbald, Delvauxmuseum,  
Paul Delvauxlaan 44
Geleid bezoek aan Delvauxmuseum + 
wandeling
Info: Judith Ranson: T 058 51 40 60
Org: Neos - Koksijde

14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Herbeleef uw jeugd
Ontmoetingsnamiddag voor senioren
Er wordt een film bekeken over Koksijde 
tussen 1945 en 1965, er wordt dan wat 
nagekaart bij een kopje koffie en gebakje
Toegang: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen zijn 
beperkt. Info en org: Sociaal Huis Koksijde, 
Katrien Debruyne, project ‘Samen Zorgen’, 
T 058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be 

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,  
Ter Duinenlaan 34
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

vanaf 18 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Halloween Mosselfestijn (Mosseltjes met 
Frietjes met als Thema Halloween) 
Volwassenkaart: € 15. Kinderkaart: €10
Het afhalen van mosselen is tevens mogelijk 
vanaf 19 u. (Zij die verkleed komen in 
het thema Halloween krijgen een gratis 
aperitief). Org: El Fuerte Koksijde,  
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12

21 u.
Oostduinkerke, sportpark Hazebeek, 
Hazebeekstraat 11
Halloween Mountainbike toertocht
Afstanden: 25 km en 38 km
Inschr tussen 18 en 21 u: deelname: €4
Bij aankomst bikewash, douches en 
bewaakte fietsenstalling, helm en 
fietsverlichting verplicht

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Daan: The Mess
Info & tickets: Info Koksijde

Za 31 oktober – zo 8 november 
Sint-Idesbald
Spookhuizen The Thriller en Freakcircus  
(tot 4 nov)
Spookattracties voor kleine kinderen

Za 31 oktober 2015
14u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Halloweennamiddag
14 u: Uithollen en versieren van pompoenen 
(ter plaatse te koop aan €5)
Om 18.15 u start jurering halloweenkostuum 
en uitgeholde pompoenen. Gratis 
pompoensoep voor iedereen.
18.30 u: Jong El Fuerte
19u vertrek grote Halloweenstoet gevolgd 
door heksenverbranding op parking 
Kerkepannezaal. - Zie blz 38

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Geleide gezinswandeling de natuur in 
winterslaap
www.iwva.be 

15 – 18.30 uur
Sint-Idesbald, Zeedijk en Grardplein
Steltenlopers heer Ottfried, de laatste 
drakenhoeder en Odile, de hoedster van 
de doden

20 u.
Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Herfstconcert Scala and Kolacny Brothers
Org. Rotary Diksmuide-Westkust
www.rotary-diksmuide.be
verkoop via leden Golf ter Hille, toeristische 
diensten Koksijde, De Panne, Veurne en 
Nieuwpoort

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Muziektheater Lieden op zee (Thomas Van 
Caeneghem)
Info: Info Koksijde



21 u.
Koksijde-Bad, Jeugdhuis de Pit, Kursaallaan
Halloweenfuif – wie zich verkleedt, krijgt een 
gratis drankje (gratis toegang)

Zon 1 november 2015
15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – SK Deinze

Ma 2 november 2015
14 u.
Koksijde, Elisabethplein
Geleide herfstwandeling
Info: dienst Toerisme

Di 3 november 2015
14.30 – 16 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
kids@navigomuseum – workshop 
‘Oesterpassie’
Ontdek alles wat je nog niet wist over de 
oester en haar parel. Wist je dat er ook 
levende oesters in het aquarium te zien 
zijn? Na een verrassende ontdekkingstocht 
in de tentoonstelling gaan we knutselen.
€2 per kind (voor kinderen van 6 tot 12 jaar)
Graag inschrijven via onthaal@
navigomuseum.be of T 058 51 24 68

14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Filmvertoning ‘Home’

Woe 4 november en 
don. 5 november 2015
14-16 u.
Koksijde, Bib en Duinenhuis
Workshop wolfspoten maken
Hazenpoten, mollenpoten, wolfspoten 
beschermen tegen alle kwaad….
Begeleiding Katrien Theunynck
Doelgroep: 8-12 jaar
Waar: in de keuken van Duinenhuis Koksijde
Kostprijs 2 euro, max 16 deelnemers
Vooraf inschrijven: wolfsporen@koksijde.be, 
T 058 53 34 39

18.30-21 u. 
Wolf-sporen in bib en duin
Van Roodkapje tot het brandende sap 
van Zeewolfsmelk
Vertelster Renata start wandeling in de 
Bibliotheek, waar ze ons tussen spannende 
literatuur en dampende kruidentheetjes 
onderdompelt in de wereld van de 
weervolven…
Waar, Bibliotheek koksijde
Gids: Renata Bruggeman, doelgroep 
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar 
(onder begeleiding van een volw.)
Wandeling is niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers.
Kostprijs: €5, max 50 deelnemers
Vooraf inschrijven wolfsporen@koksijde.be, 
T 058 53 34 39

Woe 4 november 2015
14 – 16 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Kids Halloweenparty, verkleedfeestje voor 
de kids

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen – workshop 
‘skelettengekletter’
Wist je dat er op de ruïnes van het 
Abdijmuseum Ten Duinen duizenden 
skeletten werden opgegraven? Wanneer 
we ‘skelet’ zeggen, spookt meteen het 
woord ‘griezelen’ door ons hoofd. Wat of 
wie doet jou bibberen en huiveren? Samen 
maken we een griezel die ieders haar doet 
rechtstaan en ons kippenvel bezorgt.
€2 per kind (voor kinderen van 7 tot 12 jaar)
Graag inschrijven via info@tenduinen.be of 
T 058 53 39 50

16 u.
Sint-Idesbald, strand t.h.v. G. Grardplein
Demonstratie pompoenschieten

19 u.
Sint-Idesbald, strand
Halloweenvuurwerk

Do 5 november 2015
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Geleide gezinswandeling: paddenstoelen, 
ontspoorde zwammen
www.iwva.be 

Vrij 6 november 2015
8-13 u.
Koksijde-Bad, Marktplein
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be 

Za 7 november 2015
10 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Geleide vrouwenwandeling rond de 
Duinenabdij
Toerisme Koksijde

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Geleide wandeling Hoge Blekker & 
Doornpanne
www.iwva.be 

14-17 u.
Oostduinkerke, Navigo en Abdijmuseum 
Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang

Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be

20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Theater: Leah Thys & Jo De Meyere: 
een oscar voor Emily
Info & tickets: infokoksijde

20 uur
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Literair concert: Tijs Delbeke & Bart 
Moeyaert
Info & tickets: info koksijde

Zo 8 november 2015
Koksijde-Bad, Theaterplein
Food truck festival
Elwin Van Herck, elwin.van.herck@telenet.be

11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten 
Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag: Zerkalo Quartet
Info & tickets: infokoksijde

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

28/03 – 30/10
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Getij-dingen03

04/04 – 03/01/2016
Sint-Idesbald, Foundation Paul 
Delvauxmuseum
Expo: ‘Paul Delvaux’s Best Wishes’

18/04 – 03/01/2016
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in 
beeld

13/06 – 22/11
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke
Expo: oesterpassie

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Expo Raph Janssen – beelden 
gemaakt van arduin met verschillende 
mineralen en kristallen (Belgische 
blauwe hardsteen en arduin), Dilsen-
Stokkem
Info: lievino@lievino.be 

Tot 04/10
Oostduinkerke, Art gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Expo Pierre Debatty, schilderijen, Pieter 
Vanden Daele, sculptures
info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be



Mis het niet!
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