
Tij-dingendingen

infoblad voor 
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

25
e
 ja

a
rg

a
ng

 - 
ve

rs
ch

ijn
t m

a
a

nd
e

lij
ks

 - 
a

fg
ift

e
ka

nt
o

o
r K

o
ks

ijd
e 10oktober

2020



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

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

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/ 
koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling 
centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

• Overdag, behalve op weekend- en feestda-
gen, van 8 tot 19 uur, moet je je eigen 
huisarts contacteren.

Apotheken 
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be

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

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

Gemeente info

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

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

Voor alle vragen over gemeentelijke diensten, 
openingsuren, etc. bel je het algemeen 
telefoonnummer. Daar helpen we je verder 
of verbinden we je door met de gewenste 
dienst.

Colofon

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

Eindredactie:  
Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt

Redactie:  
diverse gemeentelijke diensten

Lay-out:  
Sofhie Legein

Fotografie en bewerking:  
Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant 
en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Redactieraad:  
Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries 
Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie Godderis, 
Sofhie Legein 

Word abonnee 
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde 
Niet-inwoners betalen 3 euro (tot eind 2020) 
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 2020”

Getijden oktober
dag hoogwater laagwater

do 1 01:37 en 13:47 08:18 en 20:37
vr 2 02:08 en 14:19 08:49 en 21:09
za 3 02:39 en 14:50 09:18 en 21:40
zo 4 03:11 en 15:21 09:47 en 22:10
ma 5 03:40 en 15:50 10:16 en 22:39
di 6 04:07 en 16:18 10:45 en 23:07
wo 7 04:34 en 16:48 11:14 en 23:36
do 8 05:06 en 17:25 11:45
vr 9 05:44 en 18:10 00:09 en 12:23
za 10 06:34 en 19:15 00:56 en 13:25
zo 11 08:08 en 21:03 02:29 en 15:15
ma 12 09:47 en 22:24 03:48 en 16:29
di 13 10:56 en 23:26 04:58 en 17:41
wo 14 11:48 06:07 en 18:42
do 15 00:14 en 12:32 07:03 en 19:30
vr 16 00:57 en 13:13 07:49 en 20:14
za 17 01:38 en 13:55 08:32 en 20:57
zo 18 02:20 en 14:37 09:15 en 21:40
ma 19 03:03 en 15:21 09:58 en 22:23
di 20 03:48 en 16:06 10:41 en 23:07
wo 21 04:35 en 16:55 11:25 en 23:52
do 22 05:26 en 17:50 12:11
vr 23 06:28 en 18:58 00:42 en 13:08
za 24 07:38 en 20:14 01:43 en 14:17
zo 25 07:54 en 20:41 02:53 en 14:34
ma 26 09:20 en 22:06 03:19 en 16:04
di 27 10:27 en 22:58 04:49 en 17:11
wo 28 11:13 en 23:39 05:41 en 17:58
do 29 11:49 06:21 en 18:37
vr 30 00:13 en 12:22 06:54 en 19:11
za 31 00:45 en 12:54 07:24 en 19:42
Referentieplaats is Nieuwpoort.

Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online

Heb je een afspraak nodig met de diensten Financiën, Wonen, 
Stedenbouw of Burgerzaken?
Boek die dan via www.koksijde.be/afspraak-maken (lees meer op p.4)

Blijf op de hoogte van de meest recente coronamaatregelen: 
www.koksijde.be/corona
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Betaalbare bouwgrond
Omdat Lokaal Bestuur Koksijde 
gronden ter beschikking stelt, is de 
bouw van een energievriendelijke 
woonst haalbaar voor jonge 
gezinnen en starters uit eigen 
gemeente.

En verder:

Bestuur 

Digitaal loket 4

Senioren 10-11

Cultuur en erfgoed 

Abdijmuseum Ten Duinen 13 

NAVIGO-museum 14 

Camping Cultuur 17

Bib 18

Geef bloed 19

Jeugd 20-21

Milieu 24-26

Vereniging in de kijker 27

Sport 28-29

Burgerlijke stand 31

Jubilarissen 32-33

Sociale media 34-35

Fotoblad 36

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 41-42

Halloween 43

10
Onze scoutsgroepen in de 
kijker
Scouting is buitenspelen en 
samenleven. Hoe gaan onze 
jeugdbewegingen om met 
deze crisis? Tij-dingen sprak met 
Lukas Lecluyse (scouts Casa uit 
Oostduinkerke).

Huisbrouwerij gaat open
De werken aan de brouwerij en 
gelagzaal op de site van Ten 
Bogaerde zijn afgerond. Tij-dingen 
ging op bezoek voor een fijne 
babbel.

Welkom terug! 
In september startten de 
voorstellingen in cultuurcentrum 
CasinoKoksijde terug. In deze 
editie meer over het programma in 
oktober. 

9

23-24

37-39

40-41© Stephan Vanfleteren
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Vraag je attest aan vanuit je zetel
Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken 
(bevolking en burgerlijke stand) is sinds enkele 
maanden geactualiseerd. Vraag je attesten 
van thuis uit en ontvang die in je mailbox. Zeker 
vandaag is deze tool geen overbodige luxe.

Hoe werkt het?
Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket. 
Je vindt er o.a. bewijzen en attesten uit het 
bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstelling, 
leven), aangifte van een adreswijziging, uittreksels 
uit het strafregister, afschriften van akten en 
uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand 
(geboorte-, huwelijksakten). 

       Aantal diensten voortaan ALLEEN bereikbaar op afspraak

Reserveer jouw afspraak in het 
gemeentehuis online
Sinds de zomervakantie boek je een afspraak voor de diensten Burgerzaken, 
Stedenbouw, Financiën en het Woonloket. Eerder was dat al het geval voor reservaties 
in het Milieupark. Zo garandeert Lokaal Bestuur Koksijde uitstekende dienstverlening in 
coronaveilige omstandigheden.
Raadpleeg alle afspraken via één online portaal op de website. Lange wachtrijen zijn verleden tijd. En zo 
vermijden we ook een toevloed van veel mensen in één ruimte. Kies zelf het moment dat jou het best past. 
Kom wel op het afgesproken tijdstip.
Het digitaal reservatiesysteem wordt stap voor stap ingevoerd. Uiteraard staan onze medewerkers paraat 
om jou te helpen bij het inplannen van een afspraak.

Info: www.koksijde.be/reserveer-je-afspraak - Boek via www.koksijde.be/afspraak-maken 

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Op deze foto zie je de molen Legein. Deze stenen windmolen stond tegenover het huidige zuiveringsstation 
aan Groenendijk. Met de steun van de familie Crombez, grootgrondbezitters uit Nieuwpoort, bouwde Jan 
Legein in 1881 deze molen. De familie Crombez stelde grond ter beschikking aan molenaar Legein, die ook 
landbouwer en herbergier was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de molen vernield.

Kan je iets vertellen over deze foto of heb 
je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, 
Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn 
dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank 
via 058 53 37 62 of  
caroline.vandenberghe@koksijde.be. 

Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, 
Facebook.com/westhoekverbeeldt, 
Twitter.com/whverbeeldt

!
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De burgemeester aan het woord
De herfst is in het land. De natuur bereidt zich al voor op de winter en hult zich in bonte kleuren. T-shirts en 
sandalen maken plaats voor truien en laarzen. De ene vindt de wisseling van de seizoenen prachtig, de 
ander verlangt al naar de volgende zomer. 
Eén ding is wel zeker: oktober wordt een mooie maand. 

Tij-dingen: Koksijde heeft haar eigen brouwerij?  
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad.
Een prachtig project op een prachtige locatie. Het 
paradepaard van Ten Bogaerde. De brouwerij kreeg 
ondertussen ook een naam: Huisbrouwerij St. Idesbald. 
Idesbald was één van de belangrijkste abten van de 
Duinenabdij. Zijn lijk werd nog uitgestald in de kapel 
naast de brouwerij en bezocht door aartshertogin 
Isabella.
De brouwerij past perfect in de visie die we hebben 
met de site. Ten Bogaerde ligt langs een wandel- en 
fietsroute. Veel passanten zijn dan ontgoocheld dat 
ze niks kunnen drinken op een terras. Nu brengen we 
letterlijk leven in de brouwerij. Zeker met een eigen pils.
We knopen ook aan met een oude traditie: in de 
Duinenabdij had je vroeger een keldermeester en 
een brouwerij. Voor het te brouwen bier laat brouwerij 
Huyghe uit Melle zich inspireren door de seizoenen 
en werken ze met lokale producten. Ik bedank ook 
brouwerij Huyghe en in het bijzonder Alain De Laet 
voor de goede samenwerking.”

T-d: De activiteiten in onze gemeente komen terug 
op gang?
Burgemeester: “Dat klopt. Het is een beetje 
met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is 
het noodzakelijk voor ons sociaal weefsel dat 
verenigingen, sportclubs en culturele verenigingen 
terug draaien. Aan de andere kant merk ik dat bij de 

minste verslapping het virus terug de kop opsteekt. 
En dat leidt dan opnieuw tot strengere maatregelen. 
Zo moest ik hier in Koksijde opnieuw de kleedkamers 
laten sluiten en mogen de kantines alleen nog open 
na een competitiematch. Tot het vaccin er is, blijft 
het dus een moeilijke evenwichtsoefening. Zeker in 
Koksijde met onze oudere bevolking.”

T-d: Het is geen gemakkelijk jaar om burgemeester 
te zijn?
Burgemeester: “Nee. Het is moeilijk om vooruit te 
kijken. Mocht ik een glazen bol hebben… Ik volg 
alles van dichtbij op, samen met mijn collega’s uit 
het schepencollege en de medewerkers van het 
gemeentebestuur. We proberen zo kort mogelijk op 
de bal te spelen en knopen door te hakken. Het is 
hallucinant hoe het virus om zich heen blijft grijpen. 
Gelukkig hebben we een goed seizoen achter de 
rug met een mooie septembermaand. Dat geeft 
toch een beetje zuurstof aan de handelszaken. 
De inspanningen die ze doen, lonen. Een voordeel 
is ook dat ons kusttoerisme niet afhangt van 
vliegtuigtoeristen waardoor mensen blijven komen. 
De komende winter wordt een moeilijke periode.  
Het wordt kouder en mensen zitten meer binnen.  
We blijven op onze hoede en moeten Tope Sterk zijn, 
want de zoektocht naar een vaccin gaat voort. En 
aan de mensen vraag ik om het ondertussen veilig te 
houden.”
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Zomercriminaliteit halveert in vier jaar tijd
De politiezone Westkust (Koksijde, De Panne en 
Nieuwpoort) pakte begin september uit met de 
criminaliteitscijfers van afgelopen zomer. Daaruit 
blijkt dat de criminaliteit met twaalf procent is 
gedaald tegenover vorig jaar.  
In vergelijking met 2017 bedraagt de daling 
zelfs 50 procent. Sinds 2017 daalt elke vorm van 
criminaliteit. Het korps zette tussen 2017 en 2020 
in op nog meer ANPR-camera’s (automatische 
nummerplaatherkenning), breidde haar SRT-team 
(Snel Respons Team, in de volksmond bekend als 
VIP-team) fors uit en ook het mountainbiketeam 
floreerde.

Het meest opmerkelijke resultaat is de afname van het aantal woninginbraken: ten opzichte van de zomer 
van 2017 met maar liefst 59 procent. En deze zomer waren er zelfs geen inbraken in handelszaken. Ook het 
aantal fietsdiefstallen daalde spectaculair met 48 procent (tegenover 2019). 

Er viel ook minder goed nieuws te rapen. Zo steeg het aantal winkeldiefstallen met 19 feiten. Die stijging valt 
ook wel te verklaren door de hoge aangiftebereidheid van de winkeliers. Ook noteerde men een lichte 
stijging van beschadigde voertuigen: van 35 naar 37 gevallen. Ten opzichte van 2017 is er wel een sterke 
daling. 

De diefstallen uit voertuigen bleven stabiel, dertien diefstallen tegenover veertien. Politie Westkust 
benadrukt daarom om kostbare voorwerpen niet zichtbaar achter te laten in je voertuig. 

Opmerkelijk: tijdens de zomervakantie van 2020 vond er geen enkele autodiefstal plaats. 

DOE DE DEUR DICHT

EN RED 
LEVENS

BIJ BRAND

Meer info: doededeurdicht.be

Doe de deur dicht en red levens bij brand.
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens 
redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende 
rook – de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo heb je meer 
tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen wanneer een 
rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en je bent een held!
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Snippers uit de raad van 31 augustus
Koen Ringoot vervangt Rita Gantois in gemeenteraad
Op de gemeenteraad van 
maandag 31 augustus legde 
Koen Ringoot de eed af als 
nieuw raadslid van onze 
gemeente. Koen Ringoot 
(N-VA) is na Sam De Rechter 
de tweede opvolger van 
zijn fractie die een zitje in de 
gemeenteraad bemachtigt. 
Ringoot (°1957) is geboren in 
Dendermonde en studeerde 
Schoolpsychologie aan de 
KU Leuven. In 1984 stichtte hij 
– samen met zijn echtgenote 
Ann – de privéschool Au 
Petit Lorrain in Middelkerke. 
Sinds 1993 is deze school, 
inmiddels bekend als Leerwijzer, 
gevestigd in Oostduinkerke. 

Koen Ringoot heeft drie kinderen (Soetkin, Klaas, Willem) en drie kleinkinderen (Dietlinde, Augustijn en 
Marielou – zij krijgt binnenkort nog een zusje).   

Voormalig schepen neemt afscheid
Na een rijkgevulde carrière van 26 jaar neemt Rita Gantois (°1958) afscheid van de gemeenteraad. 
Op vraag van Jan Loones en wijlen Yves Boullet zette ze haar eerste stappen in de lokale politiek in 
1994. Na haar verkiezingsdebuut werd ze meteen OCMW-voorzitter (1995-2000). Daarna was de politica 
onafgebroken gemeenteraadslid – tussen januari 2016 en eind 2018 zelfs schepen van o.a. Cultuur, Erfgoed 
en Internationale Samenwerking. Tussen 2014 en 2019 was Rita Gantois ook federaal Kamerlid voor N-VA. 
Lokaal zetelde Rita voor SteM (1995-2006), SteM/N-VA (2007-2012) en N-VA (2013-2020).

Rita Gantois is getrouwd met Denis Declerck, mama van Lies, Leen en Hanne en apetrots op haar 
kleinkinderen Kato, Siebe, Kobe, Nora, Marilou en Remus.

Coronafonds voor verenigingen: bijkomend bedrag van 50 procent 
Kort samengevat: de  gemeenteraad bekrachtigde het reglement voor een bijkomende toelage van 
50 procent aan de lokale socioculturele, sport- en jeugdverenigingen. Dit reglement geeft aan welke 
verenigingen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarnaast keurde de raad het 
reglement goed dat bepaalt dat een vereniging recht heeft op een financiële compensatie  
(bv. om gemaakte kosten of verliezen wegens coronamaatregelen te compenseren). Unaniem. 

50 procent extra
Verenigingen uit de socioculturele, jeugd- en sportsector die nu al een nominatieve subsidie en/of een 
toelage op basis van een reglement ontvangen, krijgen nu dus een aanvullend bedrag van 50 procent. 
Onze verenigingen krijgen een bijkomende financiële injectie van 146.704 euro waarvoor ze geen 
papierwerk moeten doen. 

Compensatie
Daarnaast keurde de raad een reglement goed waardoor het voor de erkende Koksijdse verenigingen 
mogelijk is om een financiële compensatie aan te vragen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies 
door de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat de erkende vereniging een lokale werking aantoont in de 
socioculturele, sport- of jeugdsector. Er zijn twee periodes mogelijk: 
 13 maart tot en met 31 december, uiterlijke indiendatum: 31 januari 2021
 1 januari tot en met 30 juni 2021, uiterlijke indiendatum: 31 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen beslist over deze toekenning op basis van een gemotiveerd 
advies. 

Alle info en voorwaarden: www.koksijde.be/noodfondsverenigingen
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Gebruik uw
gezond verstand Volg de algemene richtlijnen Respecteer uw bubbel

Hou 1,5m afstand

Respecteer de 
hygiënerichtlijnen

Volg de aanwijzingen in de 
handelszaken Blijf thuis bij symptomen

Wandel rechts en wees 
hoffelijk

Mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

Zorgeloos aan zee: volg deze tips

Belangrijk: bekijk altijd www.koksijde.be/corona voor de meest recente richtlijnen.
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Lokaal Bestuur Koksijde zorgt voor 
betaalbare bouwgrond in Koksijde-Dorp
De kogel is door de kerk: de gemeenteraad keurde het toewijzingsreglement goed dat betaalbaar wonen 
in de Kerkstraat en K. Vanneckestraat mogelijk maakt. De gemeente geeft bouwgronden in erfpacht aan 
wie een financieel duwtje in de rug nodig heeft. Doelstelling is om deze werkwijze door te trekken naar 
andere locaties in de gemeente.

Pilootproject
Kort samengevat: omdat Lokaal Bestuur Koksijde 
gronden ter beschikking stelt, is de bouw van een 
energievriendelijke woonst haalbaar voor jonge 
gezinnen en starters uit eigen gemeente.

In eerste instantie wordt dit project met tien 
kavels (van 300 tot 600 m²) beschouwd als een 
gemeentelijke testcase om later nog meer 
betaalbare bouwgronden aan te bieden.  

  
Voorrang voor jonge Koksijdenaars
Lokaal Bestuur Koksijde hoopt dat er veel 
geïnteresseerde kandidaat-erfpachters zijn, want 
het gaat hier om tien percelen op een gunstige 
locatie in Koksijde-Dorp, waarop jonge gezinnen 
een eigen huis mogen bouwen.

Om jonge gezinnen te stimuleren om hierop in te 
tekenen gebruikt Koksijde twee instrumenten: 

1. erfpacht met aankoopoptie
De eigenaars betalen jaarlijks een 
erfpachtvergoeding van één procent van de 
geschatte grondwaarde (op het moment van het 
engagement) gedurende de volledige looptijd van 
de erfpacht. Zo moet je geen lening aangaan voor 
de grond. Erfpacht is ook fiscaal voordelig.

Na twintig jaar krijgt de erfpachter de mogelijkheid 
om het perceel (bouwgrond) definitief aan te 
kopen aan de marktconforme waarde. Vanaf dan 
doet deze kans zich om de tien jaar opnieuw voor. 
De al betaalde erfpachtvergoeding wordt dan 
afgetrokken van de totale kostprijs van het perceel. 
Maar je mag ook de bestaande formule (met 
erfpacht) behouden. 

2. toelatingsregels
Koksijde geeft voorrang aan jonge mensen 
(leeftijdsgrens van 40 jaar – hoe jonger, hoe beter) 
en wie in Koksijde woont (hoe langer, hoe beter). 
Ten slotte spelen gezinssamenstelling (aantal 
personen ten laste) en het inkomen een rol. 

Voorwaarden 
Deze erfpacht loopt voor 99 jaar en uiteraard 
moeten de erfpachters ook aan enkele 
voorwaarden voldoen. Zo zal het niet mogelijk zijn 
om de woning binnen de eerste twintig jaar over 
te dragen en moet de woning gebruikt worden als 
hoofdverblijfplaats. De erfpacht blijft hoe dan ook 
lopen.  

Info via de dienst Wonen (wonen@koksijde.be – 
058 53 34 90). 
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 oktober  
(t.e.m. eind november).  
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Gratis juridisch advies voor alle inwoners 
 Ik wil mijn huurovereenkomst opzeggen, hoe en wanneer moet ik dit doen? 
 Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu?
 Een aannemer plaatste nieuwe ramen in mijn huis. Deze werken zijn volgens mij niet correct 

uitgevoerd. Wat kan ik ondernemen? 

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de 
maand terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst de jurist je door naar de juiste persoon. 
Maak op voorhand een afspraak: 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be 
Breng zeker alle nodige documenten mee. 

Eerstkomende afspraak is op maandag 26 oktober van 13.30 t.e.m. 15 uur in het Sociaal Huis. 

Info: caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 11

Hoge Blekkerbad opnieuw open
Vanaf maandag 5 oktober zwem je opnieuw in het vernieuwde Hoge Blekker zwembad  
(25-meterbad en instructiebad). 
De kinderbaden, het versnellingsbad, de glijbaan en de whirlpools blijven voorlopig gesloten.  
Reserveren is verplicht via koksijde.be/afspraak-maken

Praktisch
• Zwemmen in shiften van een uur
• 15 minuten op voorhand toegang tot de omkleedruimtes
• 50 minuten effectieve zwemtijd
• Iedere cabine krijgt een nummer
• De coach wijst je de cabine toe met bijhorend vestiairekastje
• Per shift worden de helft van de omkleedhokjes en de 2 groepscabines afgesloten voor het publiek om 

deze te ontsmetten. De andere helft staat dan klaar om gebruikt te worden door de zwemmers van de 
desbetreffende shift

Wat verandert er:
• Openingstijden van 9-12 uur & 13-19 uur (9 zwemshiften per dag)
• Maximum 60 bezoekers per shift
• Reservatie is verplicht 
• Douches zijn dicht
• Mondmaskers zijn verplicht

Clubs kunnen gebruik maken van het 
zwembad onder strikte voorwaarden m.b.t. 
Corona, elke club dient een plan van 
aanpak voor te leggen.

Toegangsprijzen
• Blijven hetzelfde
• Gezins- en individuele abonnementen 

zullen verlengd worden voor de duur van 
sluiting 

• Aankoop of verlenging van 
10-beurtenkaarten en abonnementen 
kunnen uitsluitend tijdens de shiften en dit 
van kwart na het uur tot kwart voor het uur

• Betaal elektronisch

Info: 058 51 27 08 - zwembaden@koksijde.be
www.koksijde.be
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Dit jaar ook voor 50-plussers

Laat je vaccineren tegen de griep
Wist je dat elke winter één op tien mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser? Ben je zwanger? Of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van 
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best 
vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. 

Dit jaar ook oproep aan 50-plussers
Ben je tussen 50 en 65 jaar oud? Laat je dan ook vaccineren. Zo verminderen we de bezetting van 
ziekenhuisbedden als het griepseizoen samenvalt met een piek van COVID-19. 

Vaccinatie van zorgpersoneel ook nodig
Ook voor personeel uit de gezondheidssector is het belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Dit om zichzelf 
en patiënten te beschermen én zelf beschikbaar te zijn als er een nieuwe golf van COVID-19 komt.

Maatregelen tegen corona helpen ook tegen griep
De voorbije maanden hebben we geleerd dat we met extra waakzaamheid, hygiëne, afstand, 
mondmaskers en bubbels de dreiging van corona hebben verminderd. Uiteraard kregen hierdoor ook 
andere kwaaltjes en virussen geen kans. Hou dus zeker nog vol. Door waakzaam te blijven, geven we in 
dezelfde beweging ook griep geen kans.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Behoor je tot bovenstaande groepen? Dan krijg je het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Je 
betaalt dan nog ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum? Dan is het zelfs gratis.  
Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin kost? Vraag het aan je huisarts.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus 
dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar. Het vaccin wordt werkzaam na twee weken en beschermt 
je voor een hele winterperiode. Wie niet tot een risicogroep behoort, laat zich best niet voor 15 november 
vaccineren (uit solidariteit met de risicogroepen).

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.laatjevaccineren.be
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Laat naar je borsten kijken en neem deel 
aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Volgens de meest recente cijfers van de Stichting Kankerregister waren er 10.732 diagnoses in 2017 in België. 
In ons land is één vrouw op negen lotgenoot. Borstkanker blijft daarmee de meest voorkomende vorm van 
kanker bij vrouwen in ons land. Mede dankzij vroege screening nemen de genezingskansen wel toe. 

Wat is een screeningsmammografie?
Een screeningsmammografie is een röntgenfoto van de borsten, die borstkanker aan het licht kan brengen 
nog vóór jij symptomen opmerkt. 

Een gratis screeningsmammografie voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar
Tussen 50 en 69 jaar is het risico op borstkanker voor vrouwen het grootst én is borstkankerscreening het 
meest efficiënt.

Elke twee jaar een automatische uitnodiging
Tussen 50 en 69 jaar ontvang je elke twee jaar automatisch een uitnodigingsbrief van het Centrum voor 
Kankeropsporing. Liet je je borsten in de laatste twee jaar screenen buiten het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker of had je in de laatste tien jaar borstkanker? Dan krijg je geen automatische uitnodiging.

Voordelen van een screeningsmammografie
• Dankzij een screeningsmammografie kan borstkanker vroeger opgespoord worden, nog vóór je de 

verandering voelt of andere symptomen opduiken. Vroeg opgespoorde borstkanker is makkelijker en 
beter te behandelen en verhoogt je genezingskansen. 

• De screeningsmammografie is een onderzoek van topkwaliteit en wordt gelezen door twee 
onafhankelijke experten.  
Bij twijfel raadpleegt men een derde specialist. 

• De screening gebeurt in erkende radiologische 
eenheden. Er zijn regelmatig uitgebreide 
kwaliteitscontroles van de mammografietoestellen 
voor de best mogelijke beelden met een zo laag 
mogelijke dosis röntgenstraling. 

• De technologen en radiologen verfijnen continu 
hun kennis. 

• Als de screeningsmammografie geen tekens 
van borstkanker aan het licht brengt, ben je 
gerustgesteld.

Opgelet: merk je voor of tussen twee 
screeningsmammografieën een verandering op in je 
borst? Neem dan snel contact op met je arts.

Doe mee! Fietsrit voor dames 
Hilde Werbrouck, bekend als Krak van Koksijde en bezielster 
in onze Think Pinkgemeente, organiseert op zaterdag  
3 oktober een fietstocht voor dames. De rit van  
ca. 50 kilometer gebeurt op een gezapig tempo.  
De start is voorzien om 9 uur ter hoogte van de 
zaal Noordduinen (Helvetiastraat). Contacteer 
haar gerust via Facebook. Hopelijk tot dan!  

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen 

verstrengen, kan het zijn deze activiteit niet 

doorgaat. 
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Graaf naar het verleden in Hof ter Hille
In heel Vlaanderen ontdek je in het 
weekend van 9, 10 en 11 oktober 
activiteiten rond archeologie. 
Ook Koksijde graaft mee naar het 
verleden. 

Sluit op zondag 11 oktober aan 
voor een rondleiding op één van 
de vroegere uithoven van de 
Duinenabdij: Hof ter Hille. Vandaag 
vooral gekend voor het golfterrein, 
maar onder het gras schuilt een hele 
geschiedenis. 

Archeoloog Alexander Lehouck vertelt je meer over de historiek en de archeologische vondsten. 
Wat zijn de conclusies na het archeologisch onderzoek? Je bezoekt onder andere het gerenoveerde 
hoevegebouw dat nu dienst doet als clubhuis, je hoort meer over de eeuwenoude voorwerpen die in de 
vitrines staan en je gaat op zoek naar de duivelsput. 

Praktisch 
De rondleiding is gratis, maar je moet wel reserveren. Surf daarvoor naar www.tenduinen.be.  
Op zondag 11 oktober van 10.30 tot 12 uur. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze activiteit niet doorgaat.  

Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest recente info.

Info: www.archeologiedagen.be 

Herontdek de penning 
met Duinenabdij-wapen 
Tijdens de opgravingen op de abdijsite werden heel wat 
munten en penningen boven gehaald. Eén van de meest 
opmerkelijke vondsten is een munt met het wapen van de 
Duinenabdij. 

Het is een penning in een tinlegering met een diameter van ongeveer 30 mm. De ene kant toont het 
wapen van de Duinenabdij: een dwarsbalk met twee schuinkruis geplaatste staven, bovenaan een poot of 
klauw en onderaan een vis. 

De keerzijde lijkt identiek, maar dat is niet zo. De vorm van het schild is anders en de volle dwarsbalk 
bestaat nu uit twee strepen. Kortom: een verwant, maar ander wapen, dat onderzoekers voorlopig niet 
thuis kunnen wijzen. Het is alvast niet het wapen van een bepaalde abt.
Dit stuk werd in 1975 gevonden aan de zuidoostelijke kant van de pandgang. Enkele munt- of 
penningkenners geven aan dat de sierboord een datering in de 15e eeuw of misschien zelfs vroeger 
suggereert. 

Waarvoor diende zo’n penning?
Het doet denken aan dis- of armenpenningen waarmee armen o.a. brood kochten, waarna de bakker 
die penningen inleverde om vergoed te worden. Voor zover bekend, verstrekte de Duinenabdij die steun 
rechtstreeks en was zo’n penning niet nodig. Misschien gebruikten refuges die penningen in de steden? 
Nog veel vragen dus. 

Conclusie? 
Het stuk heeft beslist met de Duinenabdij te maken, een datering in de 15e-16e eeuw lijkt erg waarschijnlijk 
en het gebruik als armenpenning is mogelijk…

Een golfclub uit de 16e eeuw   © Vlaams Erfgoedcentrum
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Schilderij van Koksijdse Louise Héger 
te zien in het NAVIGO-museum
Het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum breidt 
de collectie uit met het 
prachtwerk: Route des 
pêcheurs à Coxyde van 
Louise Héger. Haar naam 
doet heel waarschijnlijk 
een belletje bij je rinkelen. 
In Koksijde-Dorp werd een 
plein naar haar vernoemd.

Louis Artan, Edgard 
Farasyn, Alois Boudry, Albert 
Crahay, Félicien Rops en 
Guillaume Vogels. De lijst 
van kunstenaars die in 
de tweede helft van de 
19e eeuw hun blik op de 
zee richtten, is lang. Ze 
verlieten hun atelier, stelden 
hun schildersezel op in 
de vrije natuur en legden 
de schoonheid van de 
Noordzeekust vast op doek. 

In het lijstje van landschapsschilders en pleinairisten ontbreken vaak de namen van getalenteerde 
vrouwelijke tijdgenoten. Artiesten als Anna Boch, Euphrosine Beernaert en Louise Héger legden de natuur 
ook in al haar pracht vast. 

Wie was Louise Héger?
Louise Héger (°1839) werd geboren in een burgerlijke familie in Brussel. Haar moeder Zoé Parent en vader 
Constantin Héger waren directrice van en lesgever aan een pensionaat voor meisjes uit gegoede middens. 
Het Pensionnat de Demoiselles was een gerenommeerde instelling, waar onder andere de bekende Britse 
schrijfsters Charlotte en Emily Brontë school liepen. 

Louise Héger leek voorbestemd voor een leven als onderwijzeres in deze school, maar ze had andere 
plannen. Al op jonge leeftijd bezat ze heel wat schilderstalent. Schilder en graveur Paul Lauters 
(1806-1875), die les gaf in het pensionaat, werd haar leermeester en leerde haar de basis van de 
landschapschilderkunst in open lucht. Van dan af had Louise nog één droom: van de kunsten haar beroep 
maken. Een onzeker en weinig evident pad voor een ongetrouwde vrouw uit een respectabele familie, 
maar Héger hield voet bij stuk. Ze trok het land rond op zoek naar inspirerende natuurplekken. En zo kwam 
ze in Koksijde terecht.

Band met Koksijde
Rond 1895 ruilde Louise het drukke Brussel in voor de rust en natuurpracht in Koksijde. Ze nam haar intrek 
in Villa Bloemendaal in Koksijde-Dorp (gelegen op een 16 meter hoge duin). Haar dagen vulde ze met 
tuinieren, wandelen en… schilderen. Route des pêcheurs à Coxyde dat door het NAVIGO-museum 
aangekocht werd, stamt uit deze periode. De weidse zee- en duinzichten in Koksijde werden een 
belangrijke inspiratiebron. De rust en evenwicht die ze vond aan de kust, inspireerden haar. 

Kunstcritici merkten dan ook op dat Héger aan het einde van de 19e eeuw haar eigen stem kreeg en haar 
beste werk produceerde. Niet voor niets zou ze niet veel later, op 19 maart 1903, benoemd worden tot 
Ridder in de Leopoldsorde. Een belangrijke bekroning en erkenning van haar uitzonderlijke toewijding aan 
de landschapschilderkunst. 
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Wie schuilt er achter onze straatnamen?
De gemeente Koksijde telt meer dan 600 
straten. Veel van deze namen verwijzen 
naar personen die een belangrijke 
betekenis hadden voor onze gemeente. 
Op www.koksijde.be/straatnamen vind 
je meer info over deze illustere dames en 
heren. 
Per deelgemeente vind je een lijst met 
daarin uitleg over de oorsprong van de 
straatnamen. Of het nu gaat over een 
persoon, een historische datum of een 
straatnaam gelinkt aan fauna of flora.

Tij-dingen selecteerde een aantal 
opvallende straatnamen:

o Broersbankhelling: De Broersbank is een zandbank in de Noordzee voor de Belgische kust. De bank 
ligt op honderd meter van het strand van Koksijde. Bij extreem springtij steekt de Broersbank boven het 
zeeniveau uit. De naam Broersbank zou verwijzen naar de broeders van de Duinenabdij, die tegenover 
de zandbank lag.

o Albert Bliecklaan: Albert Blieck werd geboren in Harsault op 18 januari 1870. Albert Blieck kocht op 29 
september 1905 heel wat gronden in Koksijde-Bad, o.a. de grond waarop later de tennispleinen van het 
oud casino kwamen, bij akte verleden voor notaris Decae in Veurne aan de Société Civile des Dunes 
d’Oostduinkerke et Coxyde.

o Acht-septemberstraat: op 8 september 1944 sneuvelden tijdens een vuurgevecht in Oostduinkerke 
Marcel Coussaert en Jean Torreele ter hoogte van de gemeenteschool. Op dezelfde plaats werden 
Gerard Depape (°1911) en Gaston Counye (°1916) gefusilleerd. Deze straatnaam herinnert aan de 
bevrijding van Oostduinkerke op 8 september 1944

Tip: ook het Hegerplein in Koksijde-Dorp is vernoemd naar een bekende schilder. Lees haar verhaal op 
pagina 14.

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

Groendienst voorziet nieuwe aanplanting 
voor de typische straatnaamborden in 
Oostduinkerke
De herkenbare straatnaamborden in Oostduinkerke, 253 in totaal, zijn 
bovenaan voorzien van een plantbakje. Door het overwoekerende 
onkruid verdwenen een aantal van deze begroeide borden uit het 
straatbeeld. Tegen het voorjaar van 2021 wil de Groendienst alle 
straatnaamborden versieren met sedumplantjes.  

Deze plantsoort is duurzaam en relatief goed te onderhouden. 
Vetplantjes hebben speciale structuren ontwikkeld om water op te 
slaan waardoor ze heel geschikt zijn om periodes van droogte te 
weerstaan. Zeker door de klimaatverandering hebben veel planten 
het moeilijk om te overleven. Ook daarom worden de plantbakjes 
met een speciaal plantensubstraat (bodemlaag, red.) opgevuld. In 
de loop van de volgende weken en maanden wordt er eveneens 
werk gemaakt van een grondige onderhoudsbeurt van diezelfde 
straatnaamborden.  
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Reminder

Buren bij Kunstenaars neemt even pauze
Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Buren bij Kunstenaars er even tussenuit ging in 2020. De editie van 
2019 was dan ook de laatste West-Vlaamse editie van dit bruisend weekend vol beeldende kunst.
Kunstwerkt, die de organisatie heeft overgenomen, wil dit open atelierweekend opnieuw in heel 
Vlaanderen organiseren in 2021. Om dit grote evenement grondig voor te bereiden en ontmoetingsdagen 
te plannen met kunstenaars en lokale cultuurwerkers, nemen ze dus even de tijd dit jaar. Volgend jaar is 
Buren bij Kunstenaars weer paraat.

Open Monumentendag 
was een groot succes
Duizend bezoekers leerden het Koksijds erfgoed beter 
kennen op zondag 13 september. Een speciale editie dit 
jaar, maar door te werken met tijdsslots en reserveringen 
verliep alles vlekkeloos.

Op het programma? 
Rondleidingen in o.a. Kunstencentrum Ten Bogaerde en aan 
het beschermd grafmonument van Artan. Ook het NAVIGO-
museum, het Abdijmuseum ten Duinen, de Zuid-Abdijmolen, 
Huisje Nys en het Duinenhuis konden op heel wat bezoekers 
rekenen. De bezoekers van het pas gerestaureerde 
Vanneuvillehuis waren heel enthousiast over het resultaat en 
over het eerbetoon aan Walter Vilain.

Reveil zorgt voor sfeer  
en warmte op Allerheiligen
Op Allerheiligen zorgt Reveil voor sfeer en warmte op vele Vlaamse kerkhoven en begraafplaatsen.  
Om 17 uur doorbreken ook wij de stilte met muziek en woord. 
Het project Reveil ontstond vijf jaar geleden als eerbetoon aan enkele Deerlijkse vrienden die kort na elkaar 
overleden. Reveil maakt veel begraafplaatsen op een hoopvolle manier wakker. Dankzij dit project zorgen 
de levenden ervoor dat de verhalen van de overledenen blijven voortleven. Breng zelf een kaarsje of 
lichtje mee en creëer een passende sfeer. 
Meer details in de editie van november en via onze socialemediakanalen.
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Camping Cultuur:  
tweedaags gezinsevenement 
Kom naar de Silicowijk (Molenstraat, Koksijde-Dorp) op zaterdag 3 of zondag 4 oktober. Geniet tijdens deze 
gratis tweedaagse van talloze voorstellingen en randanimatie. 
Dit jaar moet je op voorhand je plekje reserveren. Schrijf je nu in via www.koksijde.be/campingcultuur

Programma 
Voorstelling Funky Frida – Frida!
Frida! is een voorstelling voor volwassenen 
én kinderen. Een combinatie van clownerie, 
theater en comedy.
Frida is een vrouw die denkt alles te kunnen. 
Een vrouw die zichzelf ongelooflijk graag 
ziet en denkt dat de rest van de wereld ook 
van haar houdt. Een voorstelling maken met 
haar in de hoofdrol, lijkt haar dan ook een 
fantastisch idee! Waar Frida echter geen 
rekening mee heeft gehouden, is dat het 
publiek een eigen mening heeft.  
Dat kinderen én volwassenen niet altijd doen 
wat je hen vraagt en dat voorwerpen soms 
een eigen leven leiden…
zaterdag: 13 uur – zondag: 11 uur

Charel&c - Stil
In z’n nieuwe voorstelling is Charel voor het 
eerst moedig genoeg om zijn faalangst met 
het publiek te delen. Bang om af te gaan, 
bevreesd voor mislukking, beducht om z’n 
publiek niet meer blij te kunnen maken, 
ongerust om zoals steeds alleen, maar nu 
zonder de herinnering aan een tevreden en 
lachend publiek achter te blijven.
Het tonen van jonglerie, goochelarij, muziek, 
rijmelarij, stunts, … het lange leven van de 
Charel. 
zaterdag: 15.30 uur – zondag: 14 uur

Kindervoorstelling Meneer Zee – Isla de Mona
Een kindervoorstelling in het teken van de 
kunst. Met spectaculaire 3D-tekeningen en 
live muziek.
Mona woont met haar opa in een vuurtoren. 
Wanneer beneden in het dorp de lichten 
uitgaan, gaat boven bij hen het grote licht 
aan. Dan vertelt opa verhalen over haar 
ouders. Ze schildert ze na op de muren van 
haar kamertje. Op een avond huilt opa bij 
Mona op de schoot. Wanneer het meisje zich 
te slapen legt, hoort ze de zee op haar muur 
ruisen, voelt ze de zon branden, ruikt ze de 
geur van het hout van haar vaders schip. 
Ze pakt verf en borstels, schildert een paar 
bollende zeilen en vaart weg.
zaterdag: 17.30 uur – zondag: 16 uur

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, 

kan het zijn deze activiteit niet doorgaat. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest recente info.

Info: dienst Cultuur & Erfgoed - cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40
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Wat is het ochtendritueel van 
de meest succesvolle mensen 
ter wereld? 
Succesvolle mensen starten met een krachtig ochtendritueel. Want hoe je 
de dag start, bepaalt grotendeels hoe die dag verder zal verlopen. Inzetten 
op een ochtendritueel is dé sleutel tot de verbetering van je levenskwaliteit. 

Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur van Morning Miracles, leert je hoe 
je jouw ochtendritueel opzet. Leer ook hoe je zelf de doelen bepaalt die jou goesting geven om jezelf te 
overtreffen. Als werkende mama van twee jonge kinderen, houdt Nathalie het tijdens deze workshop lekker 
dichtbij de grond met tips en tricks die haalbaar zijn voor iedereen. Kickstart je ochtend met Morning Miracles 
en verander je leven. Je begint de workshop op de juiste manier met een overheerlijke smoothiebowl. 

Praktisch
Afspraak op zaterdag 10 oktober om 8.30 uur in de bib. 
Schrijf je in aan de balie van de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. De prijs bedraagt 15 euro. 

Maak kennis met de gebroeders van Eyck 
Kunsthistoricus Till-Holger Borchert neemt je mee door het leven en werk van de gebroeders Van Eyck.  
In deze eerste sessie (van de drie) bespreekt hij de bronnen over Jan en Hubert van Eyck van de 15e tot 
de 17e eeuw, de herontdekking van de Vlaams Primitieven (19e eeuw) en de rol die de kunstgeschiedenis 
toewees aan de gebroeders van Eyck. Aan het einde van de sessie krijg je een overzicht over hun werk en 
enkele verloren stukken. 

Borchert is gespecialiseerd in de kunst van de Nederlanden. Hij is één van de grootste kenners van de 
Vlaamse primitieven. Jarenlang was hij hoofdcurator van het Groeningenmuseum in Brugge en onlangs 
promoveerde hij tot directeur van Musea Brugge.

Praktisch 
De lezing vindt plaats op donderdag 15 oktober van 13 tot 14.30 uur in de bib. 
De prijs bedraagt 8 euro (leden: 5 euro). Schrijf je in via VormingPlus. 
I.s.m. VormingPlus, vtbKultuur Koksijde

Betaal online via Mijn Bibliotheek
Geen kleingeld op zak of je bankkaart vergeten? 
Geen probleem. Leengelden, boetes en afdrukken betaal je via je Mijn Bibliotheek-profiel op de website 
van de bib. Meld je aan met jouw profiel en betaal met één druk op de knop. Vliegensvlug, vlot en virusvrij.

Griezel je mee in de bib?
Trek je Halloweenkostuum aan en kom op vrijdag 30 oktober naar 
de bibliotheek. 
Griezels tussen 5 en 7 jaar luisteren naar een spannend verhaal en 
maken hun eigen heks, monster of spook. Griezels tussen 7 en 11 jaar 
brengen best hun zaklamp en speurneus mee. Zij gaan buiten op 
pad voor een akelige zoektocht.

Kom… als je durft!
De activiteit is gratis en duurt van 19.30 tot 21 uur. 
Schrijf je wel in (verplicht) via bibactiviteiten@koksijde.be of aan de 
balie.

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze activiteiten niet doorgaan. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de 
meest recente info.
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Eerlijke handel in de kijker 
tussen 7 en 17 oktober 
Al meer dan tien jaar is Koksijde een FairTradeGemeente. Dit label draagt bij aan een waardig bestaan 
voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Fair trade garandeert dat de 
boeren in het Zuiden in correcte sociale omstandigheden werken, dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun 
exportproducten en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Eerlijke handel uit respect voor mens 
en milieu. 

Op fairtradeproducten alleen overleef je niet. Waar vind je tomaten? Melk? Of kaas, aardappelen 
en witloof? Al die producten vind je hier bij ons. Net als voor de boer in het Zuiden, streeft een 
fairtradegemeente ook hier naar eerlijke en duurzame handel met onze boeren. 

Ook de Koksijdse scholen zijn 
fairtradescholen. Dit najaar 
worden alle vierde leerjaren 
verrast op een leuke en lekkere 
faire workshop.

Meer weten of lezen over fair 
trade? Tijdens de week van de 
Fair Trade staat er een faire hoek 
opgesteld in de bib én tijdens 
de verwendag – op 3 oktober – 
geniet je van een faire koffie of 
thee.

Fair trade + lokaal = ideaal

Het Rode Kruis 
zoekt dringend 
bloeddonoren
Het aantal bloeddonoren daalt 
tot amper de helft van wat nodig 
is. Ook in Koksijde is het Rode Kruis 
daarom op zoek naar donoren. 

Maak nu een afspraak via 
www.donorportaal.rodekruis.be of 
via het gratis nummer 0800 777 00.

Doneren verloopt in veilige 
omstandigheden: iedereen houdt 
afstand, ontsmet geregeld de 
handen en draagt verplicht een 
mondmasker.
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Doe mee met de knutselwedstrijd 
en win een cinematicket
De jeugddienst organiseert een gruwelijk spannende knutselwedstrijd. 
Knutsel, schilder of teken een meesterwerk en bezorg het aan de jeugddienst. Via de post (Jeugddienst, 
Kursaallaan 28, 8670 Koksijde) of één van de ophaalpunten: de bib, de BKO of de jeugddienst. Je hebt nog tijd tot 
en met 28 oktober om één van de zes cinematickets te winnen. Meedoen kan vanaf 2 tot en met 16 jaar. Vergeet 
zeker je naam, leeftijd en contactgegevens niet te noteren op je knutselwerk.

De jeugddienst maakt de winnaar bekend op 31 oktober, hou dus zeker hun Facebookpagina in de gaten.  

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be
De jeugddienst is open op maandag en woensdag van 9-12 uur en van 13.30-16 uur, op dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9-12 uur. 

Materiaal nodig? 
Check dan de uitleendienst
Organiseer je een activiteit met je bubbel? Doe je iets leuks in je kot? 
En heb je materiaal tekort zoals luidsprekers, een rookmachine of 
reuzespelen? Leen dat dan uit bij de jeugddienst.

Info: www.depit.be

Pssst… het nieuw materiaal al gezien? De jeugddienst leent nu ook 
opplooibare voetbaldoelen en een bellenblaasmachine uit. Bekijk 
het volledige aanbod op de site.

Volgde je dit jaar een cursus (hoofd)
animator? 
Dan betaalt Lokaal Bestuur Koksijde de helft van je cursusgeld – met een max van 100 euro – terug. Dien het 
bewijs van je vorming en je rekeningnummer in op de jeugddienst voor 31 oktober. 

Indienen: Kursaallaan 28, 8670 Koksijde – jeugddienst@koksijde.be 

Fran en Cheyenne 
zijn onze nieuwe 
gezichten 
De jeugddienst verwelkomt Fran Louwie en 
Cheyenne Jacobs. Zij versterken het team van 
Sharon Coene (jeugdconsulent). 
Heb je een vraag? Laat het hen weten.

Info: Instagram @depitkoksijde – Facebook 
Jeugddienst de PIT – 058 53 34 44 – 
jeugddienst@koksijde.be
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Wandel of fiets naar school… 
en verdien geld
Wie naar school fietst of stapt, zorgt voor een veiligere 
en gezondere schoolomgeving. En daarom verdien je 
een beloning. Hoe werkt het?

Stap 1: Kom te voet, met je fiets, met je step of in de 
bakfiets (op het fietsstoeltje mag ook) naar school.
Stap 2: Zorg dat je een tag hebt voor je fiets of rugzak. 
En scan die in (op school staat een toestel
dat biep zegt wanneer je passeert). Heb je nog geen 
tag voor je fiets of rugzak? Vraag er dan zeker naar op 
je school.
Stap 3: Met elke biep verdien je centjes:  
de zogenaamde bucks. Als je er genoeg hebt, betaal 
je daarmee bij enkele handelaars in Koksijde. Gebruik 
daarvoor het speciaal betaalkaartje (of je smartphone 
als je die al hebt).

Wist je dat…
 je op je verjaardag, in de winter en op een regendag 

meer punten verzamelt?
 een fietshelm en een fluohesje (of fluorugzakhoes) voor meer veiligheid zorgen in het verkeer? 
 Elke school krijgt regelmatig bezoek van een mystery guest die het dragen van je helm en je fluohesje (of 

fluohoesje) controleert… en beloont. Zeker doen dus!
 Het college van burgemeester en schepenen besliste dat in oktober alle registraties van Buck-e dubbel 

tellen?

Verzamelde jij vorig jaar al bucks? Doe zeker verder, maar vergeet niet om je punten in te wisselen. Weet je 
niet hoeveel je al bijeen gefietst of gestapt hebt? Log dan - samen met je ouders - in op je Buck-e account: 
www.buck-e.be. Naast je verzamelde punten zie je ook waar je iets kan kopen.

Info: patricia.beddeleem@koksijde.be

Schrijf je in voor het kampen- en 
opvangaanbod
De herfstvakantie nadert. Tijd om je kind(eren) in te schrijven voor de opvang of één van de kampen. 
Noteer deze data nu al in je agenda:
 Ben je inwoner? Loopt je kind school in Koksijde? Ben je houder van een K-pas of werk je voor Lokaal 

Bestuur Koksijde? Schrijf je in vanaf 5 oktober om 18.30 uur. 
 Ben je een niet-inwoner? Schrijf je vanaf 8 oktober om 18.30 uur. 

Neem deel aan één van de sportkampen. Volg een 
stage in Koksijde Golf ter Hille. Of amuseer je rot in 
De Speelplekke. Het aanbod in de herfstvakantie is 
ruim, er zit dus zeker iets voor jouw zoon of dochter 
tussen. 

Brochure en meer info: 
www.koksijde.be/opvang-en-kampen
Sportkampen: www.koksijde.be/sportkampen 
De Speelplekke: www.koksijde.be/speelplekke 
Golfstages: www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen
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“Bij ons draait alles om avontuur”
Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans 
om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich inzetten voor elkaar en voor 
de samenleving. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk voor kinderen en 
jongeren. Niet naar school, niet naar vrienden en niet meer naar de jeugdbeweging.

Hoe beleefden zij deze jeugdbewegingsvrije 
maanden en wat staat er hen dit werkingsjaar 
te wachten? Gelukkig slaan de creatievelingen 
van de scouts zich door de woeligste wateren. 
Tij-dingen sprak met Lukas Lecluyse (scouts Casa uit 
Oostduinkerke). 

Tij-dingen: Waarvoor staat jullie scoutsgroep?
Lukas Lecluyse: “We zetten sterk in op avontuurlijke 
en grensverleggende activiteiten. Ik vind het 
belangrijk dat elk kind zijn eigen grenzen durft 
verleggen. Daar draait scouting rond.”

T-d: Wie zijn jullie leden?
Lukas: “We mikken met onze jeugdbeweging vooral 
op Oostduinkerkse kinderen en jongeren van 6 tot 
16 jaar. Deze worden opgedeeld in verschillende 
groepen naargelang hun leeftijd. We merken dat 
onze jeugdbeweging de laatste jaren enorm aan 
het groeien is. Omdat ons gebouw, ons terrein en 
de leidingsploeg deze sterke groei moeilijk kunnen 
volgen, experimenteren we de komende jaren 
met nieuwe formules om zo de kwaliteit van de 
activiteiten te garanderen.”

T-d: Welke activiteiten organiseren jullie? 
Lukas: “Bij scouting draait alles rond avontuur. En 
dan vooral buiten: een duinenspel, een stadsspel of 
ravotten op het strand. Onze voorkeur gaat uit naar 
actieve spelen waarbij kinderen leren samenwerken 
met elkaar.” 

T-d: Welke impact had 
het coronavirus op jullie 
werking? 
Lukas: “Eerst en vooral 
moesten we heel ons 
scoutskamp herbekijken. Aan de ene kant waren 
we blij dat we mochten vertrekken, maar aan 
de andere kant was het organisatorisch enorm 
lastig. Wij vertrekken altijd de eerste weken van de 
zomervakantie, waardoor alles plots heel snel moest 
gaan. Tijdens de blokperiode werkte een taskforce 
van leiders heel intensief samen om alles rond te 
krijgen. Via onze onlinekanalen organiseerden we 
zelfs een livestream om de ouders op de hoogte te 
brengen van ons kamp. Maar de grootste impact was 
ongetwijfeld de afgelasting van onze Beachparty. 
Een steek in ons hart en een financiële aderlating.  
We zullen creatieve oplossingen moeten vinden om 
onze scoutskas te spijzen.”

T-d: Moeten jullie de activiteiten serieus aanpassen 
of valt dat nog mee?
Lukas: “De regels zijn grotendeels dezelfde als op 
kamp: activiteiten vinden plaats in bubbels van max. 
50 personen, mondmaskerplicht voor ouders bij het 
afzetten en ophalen, contactspelen vermijden en wie 
ziek is, blijft thuis.“

T-d: Heb je nog een bijzondere wens als leider? Een 
droom?
Lukas: “De komst van ons nieuw scoutslokaal. Samen 
met ouders, oud-leiding en leden van de vzw zit ik 
samen in een werkgroep die zijn schouders zet onder 
dit project. We geloven immers dat ons huidige 
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gebouw over een aantal jaar niet langer voldoet aan 
de noden van onze groeiende jeugdvereniging. Als 
werkgroep willen we dan ook graag helpen aan dit 
project en input geven. We zijn alvast door het dolle 
heen dat we op onze huidige locatie mogen blijven: 
vlak naast de duinen, dicht bij het strand en met een 
groot terrein waar kinderen zich amuseren!”

T-d: Wil je nog iets extra in de verf zetten?
Lukas: “Wekelijks zet onze leiding zich in om kinderen 
de mooiste tijd van hun leven te bezorgen. En 
allemaal verlangen we naar het moment waarop het 
coronatijdperk achter de rug is. Het zou fantastisch 
zijn mochten de inwoners van Koksijde ons steunen 
door langs te komen op één van onze – toekomstige 
– evenementen, door een stapel hout te doneren of 
paletten. Elke gift is een investering in het plezier van 
onze 160 leden!”

T-d: Heb je ten slotte nog een leuke anekdote voor 
de lezers van Tij-dingen?
Lukas: “Vorig jaar was ik leiding bij de jojo’s (jongeren 
van 11 tot 13 jaar). En elk jaar organiseren we met 
die bende een dropping. Ze denken dat ze helemaal 
alleen op pad zijn, maar de leiding houdt ze vanop 
afstand - en in verdoken stelling - goed in de gaten. 
Vorig jaar werden ze gedropt in de Moeren en 
moesten ze op de Grote Markt van Veurne geraken. 
Tijdens die dropping waaide het erg hard en aan de 
horizon pakten zich donkere wolken samen.  

Niet goed dus. Daarom besloot de leiding om 
halverwege de tocht een pauze in te lassen. Wij 
liepen vooruit en kozen een kunstgalerij als stopplaats. 
We bleven wachten en wachten, maar geen 
jongverkenner te zien. Hoewel we hen een paar 
minuten daarvoor nog hadden gezien. Ongerustheid 
sloop in onze rangen en we besloten om te gaan 
kijken waar ze bleven. Toen we hen in de verte toch 
zagen aanspurten – duidelijk geschrokken bij het zien 
van hun leiding – werden ze aan een kruisverhoor 
onderworpen. Wat bleek? Ze waren een boerderij 
binnengestapt en kregen daar een verse fles melk. 
Trots op de durf van mijn jojo’s begeleidde ik hen 
lachend naar de galerij waar we de fles lieten 
rondgaan (toen was er nog geen sprake van corona, 
red.). En het heeft gesmaakt!”

Scoutsgroepen in Koksijde

Scouts Casa
Duinparklaan 41 c, 8670 Oostduinkerke 
www.scoutscasaodk.be – 
leidingcasaodk@hotmail.be
Hoofdleiding: Tijs De Ceuleners – 0471 28 02 66

Scouts Zeedustra 
Kerkstraat 34, 8670 Koksijde
www.zeedustra.be – info@zeedustra.scoutsgroep.be

scouts Casa op weg naar hun kampplaats
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Is jouw kat al gesteriliseerd?
Het is in Vlaanderen wettelijk verplicht om je kat te laten steriliseren (geboren na 1 april 2018). En die 
verplichting werpt zijn vruchten af. Tussen 22 en 28 april liet Gaia een enquête afnemen bij kattenbezitters. 
Daaruit bleek dat 91 procent van de katten in Vlaanderen gesteriliseerd zijn. Een mooi resultaat en tegelijk 
ook het sein dat er nog werk aan de winkel is. In Vlaanderen zijn ongeveer 160.775 nog niet gesteriliseerd of 
gecastreerd. Omdat katten kweken als konijnen brengen die jaarlijks tot 1,4 miljoen kittens voort.

Veel katten worden gedumpt
De bedoeling van de verplichte sterilisatie is een einde te maken aan de overpopulatie katten en kittens 
die in asielen worden gedumpt. Elk jaar moeten er in die asielen katten worden geëuthanaseerd. En dat 
is niet de schuld van die asielen. Er zijn gewoon te veel niet-gesteriliseerde katten die worden gedumpt. 
Zwerf- en straatkatten leiden vaak een miserabel leven. 

Wat zegt de wet?
Katten geboren na 1 april 2018 moeten vóór de leeftijd van vijf maanden gesteriliseerd worden.  
Katten geboren tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 moesten voor 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.

Veel voordelen
Zowel voor de kat als het kattenbaasje. Een gecastreerde kater blijft energiek maar wordt socialer en 
aanhankelijker. Hij zwerft minder rond en stopt met het afbakenen van zijn territorium (sproeien). Het is ook 
minder waarschijnlijk dat hij vecht met andere katten waardoor hij minder kans loopt op verwondingen, 
ongelukken en abcessen. Een gesteriliseerde kattin is kalmer, wordt niet langer krols en loopt minder risico 
op melkklierkanker en baarmoederontstekingen.
(Bron: Gaia magazine, herfst 2020)

Mijn kat laten steriliseren: is dat niet te duur?
Jouw kat laten steriliseren is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook jouw burgerplicht. Het gaat trouwens 
om een eenmalige uitgave van ongeveer 70 euro voor een kater en 120 euro voor een kattin. Bovendien 
is die kostprijs miniem in verhouding tot de dierenartskosten en de uitgaven voor voedsel tijdens de 
levensloop van een kat of kater. De overpopulatie katten kost de maatschappij ook geld.

Meldpunt zwerfkatten in Koksijde
Wanneer een kat ’s nachts steeds op dezelfde plaats slaapt, nadrukkelijk om eten vraagt en er steeds 
viezer en magerder uitziet, heeft hij vermoedelijk geen eigenaar (meer). Heb je zo’n kat in je buurt? Geef 
een seintje aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

24



Jaarlijkse kattenactie
De kattenactie loopt in het voorjaar en in het 
najaar. De dieren worden in speciale bakken 
gevangen en door de plaatselijke dierenartsen 
gesteriliseerd of gecastreerd, nadat hij of zij 
onderzocht heeft of het een zwerfkat gaat. Na 
verzorging worden ze weer vrijgelaten op de 
plaats waar ze gevangen werden.

Info: milieu@koksijde.be – 058 53 34 39

Katten kweken 
als konijnen

 50% 50%
 katers  katinnen

6 kittens per nest

3x per jaar

80.377 koppels
x 6 x 3 =

1.446.786
kittens per jaar

Voor deze grafiek gaan we ervan uit dat 
er evenveel katers als kattinnen zijn. De in 
totaal 160.755 katten vormen dan 80.377 
koppels en elk van die koppels brengt  
drie keer per jaar zes jongen voort.  
Een snelle rekensom leert ons dan dat die 
katten zorgen voor meer dan 1,4 miljoen 
nakomelingen. Een rampzalig cijfer. 
Zeker als je weet dat er in de asielen te 
veel katten zitten in verhouding met het 
aantal gezinnen dat een kat wil houden 
als huisdier. De meeste zwerfkatten zijn 
trouwens nakomelingen van die populatie  
niet-gesteriliseerde/gecastreerde katten. 
Vandaar dat het belangrijk blijft om te 
sensibiliseren.

Sterillisatie katten
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Activiteiten in het Duinenhuis
Vroege ochtendwandeling – Op zaterdag 10 oktober om 7 uur. Een stevige ochtendwandeling door 
de Schipgatduinen. Maak kennis met de prachtige fauna en flora terwijl je geniet van de zonsopgang. 
Na de wandeling krijgt je een fairtradeversnapering. Startplaats: Natuureducatief centrum Duinenhuis, 
Bettystraat 7. Schrijf je in vóór 6 oktober.

Klimaatwandeling Schipgatduinen – Op zondag 11 oktober om 14 uur. In deze wandeling staan 
zeereepduinen centraal. Ze vormen een natuurlijke bescherming tegen de stijging van de zeespiegel. 
Natuurgids: Luc De Prycker. Startplaats: parking Elisabethplein (betalend parkeren). 

Boeiende wandeling in de Noordduinen (t.h.v. ’t Liefoord) – Op zaterdag 17 oktober om 14 uur. Maak 
kennis met een minder bekend natuurgebied. Natuurgids: Rudy Balcaen of Hilde Busschaert. Startplaats: 
Sint-Pieterskerk, Kerkstraat. 

Vloedlijnwandeling – Op zaterdag 24 oktober om 14 uur. Een leerrijke wandeling langs de vloedlijn. 
Benieuwd wat je allemaal kan vinden? Natuurgids: Rudy Balcaen/Hilde Busschaert. Startplaats: Professor 
Blanchardlaan, Ster der Zee t.h.v. het rode kunstwerk. 

Belangrijk: max. 10 deelnemers per geleide wandeling, deelname is gratis en breng zeker je mondmasker 
mee. Schrijf je voor alle activiteiten in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze activiteiten niet doorgaan. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de 

meest recente info.

Stap nu over op een afvalcontainer
De hoeveelheid restafval vermindert elk jaar in onze gemeente. Op tien jaar tijd zelfs met 25 procent. 
Steeds meer inwoners, ook jij, gaan bewust om met hun afval. Mooi. 

Is een container ook jouw eerste keuze?
Het aanbieden van afval in containers is heel comfortabel. Wie bewust met afval omgaat en goed 
sorteert, wordt bovendien beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft. De tarieven blijven 
dezelfde (0,05 euro/kg voor gft en 0,15 euro/kg voor restafval). Je zorgt bovendien mee voor het proper 
houden van het openbaar domein. Containers scheuren immers niet en meeuwen pikken die niet open.

Er worden alleen nog zakken van 40 liter verkocht
De klassieke huisvuilzak blijft bestaan, maar in een kleiner formaat van 40 liter. 

 een kleinere huisvuilzak zet aan tot sorteren en zorgt voor minder restafval
 het weegt minder (handiger om buiten te zetten en op te halen) 
 geen verschillende zakken meer (vroeger bestonden er zakken van 30 en 60 liter, red.) en dat zorgt voor 

duidelijkheid
 de prijs bedraagt 1 euro/zak en blijft dus wel nog betaalbaar (maar duurder dan een container) 

Dit is dus het moment om over te stappen naar een container. 

Aanvragen en info: www.ivvo.be/container-restafval-gft - 057 21 41 60
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Alain Witkowski, verantwoordelijke voor de duikschool:

“Diepzeeduiken in onze Noordzee 
is echt de moeite waard”
Duikclub Guy Serville bestaat sinds 1973. Eerst bestond deze club uitsluitend uit militairen, 
maar dat is verleden tijd. De naam is een eerbetoon aan Guy Serville die om het leven 
kwam bij een helikopterongeval op het strand van Koksijde. “We maken deel uit van de Vlaamse Vereniging 
voor Watersport (VVW) – onze brevetten zijn wereldwijd geldig”, zegt Alain Witkowski, verantwoordelijke voor 
het materiaal en de duikschool. 

T-d: Wie zijn jullie leden?
Alain: “Iedereen vanaf 14 jaar is 
welkom, ons oudste lid is 75 jaar en 
neemt nog regelmatig een duik. 
Belangrijkste is dat je je goed voelt 
in het water. De kneepjes van het 
vak leer je van onze gedreven 
instructeurs. Sommige leden 
hebben een brevet nodig om op 
vakantie van de onderwaterpracht 
te genieten, andere leden duiken 
doorheen het ganse jaar – zelfs 
onder ijs, als dat mogelijk is.”

T-d: Welke activiteiten 
organiseren jullie?
Alain: “Elke woensdag is er 
zwembadtraining in het Hoge 
Blekkerbad. Daar doen we fysieke 
en technische oefeningen. De 
cursisten maken er ook kennis 
met de basisbeginselen. ’s Zomers 
duiken we in onze vaste stek 
Drie Vijvers in Adinkerke om de 
basisvaardigheden verder te 
verfijnen. Bij de opleiding hoort ook 
theorie, die lessen vinden plaats in 
ons clubhuis in de 
Noordduinen.”  

T-d: Wat doen 
jullie verder nog in 
clubverband?
Alain: “Naast onze 
vaste plaats in het 
water van de Drie 
Vijvers vind je onze 
ervaren rotten terug 
in de Noordzee. Veel 
mensen denken 
dat de Noordzee 
alleen maar donker 
en koud is, maar in 
de zomer kan je hier 
prachtige duiken 
maken. Natuurlijk 
doen we ook 
uitstappen en gaan 
we duiken in andere 
wateren in ons 
land. Of we trekken 

naar de Oosterschelde en het 
Grevelingenmeer in Nederland. 
Jaarlijks is er ook een buitenlandse 
duiktrip, ik denk aan de Rode Zee 
in Egypte, Spaanse zeereservaten, 
de Noorse fjorden of Scapa Flow in 
de Orkney-eilanden.”  

T-d: Schets eens jullie 
werking. Waaruit bestaat het 
takenpakket?
Alain: “De duikopleidingen starten 
in september en in januari, er zijn 
maximum zes cursisten per jaar 
toegelaten. We beschikken over 
zes duiksets zodat leerlingen niet 
meteen al dat dure materiaal 
moeten kopen. Om een 
basisbrevet te behalen moet je 
15 uur zwembadtraining en 12 uur 
theorie volgen. Ten slotte trekken 
we naar buiten voor 10 uur duiken 
in open water. Daarna gaan 
veel van onze leden verder met 
vervolmakingsbrevetten waardoor 
onze hobby een boeiende 
bezigheid blijft.”

T-d: Is er nog een bijzondere 
wens die je hebt als 
duikschoolverantwoordelijke?
Alain: “Duiken is een sport waar 
gevaren aan verbonden zijn. 
De mens is niet gemaakt om in 
het water te leven dus moeten 
we bepaalde regels volgen om 
onze activiteit veilig te laten 
verlopen – dat is onze grootste 
bezorgdheid. Daarnaast hopen we 
dat ons ledenaantal op peil blijft. 
Zo kunnen we ons lidmaatschap 
aan een democratische prijs 
aanbieden. Ten slotte benadruk 
ik graag nog eens dat duiken niet 
zo gevaarlijk is. Iedereen kan het 
leren. Zo stonden er ooit twee 
dames van 65 voor mijn deur die 
hun brevet wilden halen. Geloof 
me, ze slaagden in hun opzet. 
Cruciaal is dat je je grenzen en 
limieten goed afbakent.” 

Info: www.guyserville.be 
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Sportsprokkels
Avondlessen sport voor volwassenen
Vanaf oktober beginnen er meerdere lessenreeksen.  
Op maandagavond is er een Shape Bootcamp, dinsdag 
staat een Boks-initiatiereeks gepland en de dance workout 
vindt plaats op donderdagavond. 
Let wel: de plaatsen zijn beperkt. 
Meer informatie en inschrijven via 
www.koksijde.be/webshop

Word jij onze nieuwe seingever? 
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je zin voor 
verantwoordelijkheid? Dan heb je het geknipte profiel om 
seingever te worden. Op maandag 14 december (19-22 
uur) organiseert de sportdienst een gratis opleiding om uit 
te groeien tot seingever. Of om je kennis op te frissen.  
De vorming behandelt o.a. de wegcode, 
conflictbeheersing, deontologie, de politiestructuur en het 
vrijwilligersstatuut. 
Inschrijven (verplicht) via sportdienst@koksijde.be – 
Locatie: cultuurcentrum CasinoKoksijde

Multimove voor tweede en derde kleuter
Het gevarieerde bewegingsprogramma Multimove legt de 
nadruk op de algemene bewegingsvaardigheden.  
De logica is: als je niet kan springen, landen, lopen, vangen 
of werpen, kan je niet voetballen, tennissen of zwemmen. 
Kortom: deze vaardigheden vormen de basis om op latere 
leeftijd aan sport te blijven doen. 
Van 5 oktober tot 15 december. Op maandag in  
Koksijde-Dorp en dinsdag in Oostduinkerke. 
Info: www.koksijde.be/multimove

Start To Mountainbike: doe mee
Weinig of geen ervaring met mountainbike, maar wel 
interesse om uit te groeien tot de nieuwe Mathieu van 
der Poel? Dan is de initiatiecursus Start to Mountainbike 
zeker iets voor jou! Het concept is simpel: gedurende vijf 
opeenvolgende zaterdagen maak je kennis met de sport. 
Info en inschrijven: www.koksijde.be/webshop

Blijf fit dankzij het uitgebreide sportaanbod! 
De sessies conditiegym, Zumba Gold, netbal, badminton, 
tai chi en curling zijn al bezig sinds september, maar hierbij 
aansluiten is nog steeds mogelijk. 
Check het volledige overzicht via 
www.koksijde.be/sportaanbod. 
Info: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01 
#sportersbelevenmeer

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze 
activiteiten niet doorgaan. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest 
recente info.

© pol de wilde-corelio
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Proficiat aan Dries De Pooter: hij kroonde 
zich tot kersvers Belgisch kampioen 
(juniores) in Koksijde
Exact één maand nadat Wout Van Aert zichzelf opvolgde als Belgisch kampioen tijdrijden was onze 
gemeente alweer het epicentrum van wielerland. Nadat de Keizer der Juniores om veiligheidsredenen 
werd afgelast, was Koksijde gastgemeente voor het Belgisch kampioenschap in diezelfde leeftijdscategorie.

Dankzij de inspanningen van Lokaal Bestuur Koksijde kregen de juniores nog eens de kans om hun kunsten 
te tonen – want voor jonge coureurs is 2020 een vreselijk jaar. Daarnaast streden de dames juniores 
en nieuwelingen ook voor de Belgische titel. De (door de coronamaatregelen) publieksvrije start- en 
aankomstzone was in de Ter Duinenlaan.

Top-drie BK juniores (heren)
1. Dries De Pooter
2. Ramses Debruyne
3. Siebe Deweirdt

Laureaat BK juniores (dames)
1. Julie Hendrickx
2. Marith Vanhove
3. Julie De Wilde

Laureaat Nieuwelingen (dames)
1. Julia Grégoire
2. Anna Vanderaerden
3. Chloe Greenwood

Volgende wielerfeesten in Koksijde
 vrijdag 19 maart 2021: Bredene Koksijde Classic
 dinsdag 1 mei 2021: Belgische kampioenschap tijdrijden (jeugd)

Bekijk de rest van de foto’s op www.koksijde.be/fotoalbum

Emiel Vanacker 

uit Koksijde
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Zevende editie 
Halloweenmountainbiketoertocht:
doe mee aan deze unieke avondrit… 
als je durft!
De Halloween-mountainbiketoertocht vindt 
dit jaar plaats op twee avonden! Op die 
manier slaagt de organisatie erin om alles 
coronaproof te laten verlopen. Noteer 
dus vrijdag 30 of zaterdag 31 oktober in je 
agenda voor een rit in unieke Halloweensfeer. 
Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot 
één van de vele wielerhoogtepunten in onze 
gemeente. 

Kies uit afstanden van 25, 35 of 50 kilometer. 
Na de tocht mag je de bikewash gebruiken. 
Dit jaar moet de organisatie wel rekening 
houden met de coronamaatregelen waardoor de kleedkamers gesloten blijven. 

Maximum 400 deelnemers per avond
Start in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke tussen 18 en 20 uur. Prijs: 5 euro, incl. bijstand.
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar, ook zij moeten inschrijven.  
Info en inschrijven (verplicht) via www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze activiteiten niet doorgaan. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de 
meest recente info.

Word jij onze nieuwe 
medewerker? 

Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 
Wil je graag het verschil maken in ons mooie Koksijde? 
Ga je samen met onze collega’s die uitdaging aan?

Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief: 
www.koksijde.be/vacatures en blijf op de hoogte. 
#topesterk #groei
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Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar Van Canneyt-Jolie
Op zaterdag 22 augustus luidden de feestklokken voor het echtpaar Gabriel Van Canneyt (°Wingene) en 
Anne-Marie Jolie (°Meulebeke) ter gelegenheid van de viering van hun diamanten bruiloftsfeest.  
Het echtpaar huwde 60 jaar geleden op 12 augustus 1960 in Tielt. Gabriel is eredirecteur van het VTI in 
Izegem. Ook Anne-Marie stond in het onderwijs. Het echtpaar heeft vier kinderen en negen kleinkinderen.  

Echtpaar Leleu-Glorieux 
Guy Leleu (°Kortrijk) en Greet Glorieux (°Kortrijk) vierden op zaterdag 29 augustus hun gouden bruiloft. 
Het echtpaar huwde 50 jaar terug op 12 augustus 1970 in Kortrijk. Guy is voormalig Kortrijks schepen van 
Mobiliteit en Infrastructuur. Greet werkte als kapster. Het koppel heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. 

Echtpaar Lejeune-Olemans
Op zaterdag 5 september verwelkomde Lokaal Bestuur Koksijde Richard Lejeune (°Heusy) en Claire 
Olemans  (°Edingen) in het gemeentehuis. Ze huwden 50 jaar geleden op 10 september in Brakel.  Richard 
was directeur bij een verzekeringsmaatschappij en Claire was werkzaam als apotheker. Ze hebben twee 
kinderen en zes kleinkinderen.
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Echtpaar Callebaut-Gentier 
Gouden palmen waren er op zaterdag 12 september voor de echtgenoten André Callebaut (°Gent) en 
Hélène Gentier (°Kalken) die huwden op 12 september 1970 in Laarne. André was rijkswachter en werkte 
later bij de politie, Hélène was naaister. Ze hebben drie zonen en één kleinkind. 

Echtpaar Martens-De Pauw
Op zaterdag 19 september vierden Ludovicus Martens (°Turnhout) en Lydia De Pauw (°Kontich) hun 
diamanten bruiloft. Ze stapten zestig jaar geleden op 14 september 1960 in het huwelijksbootje in Turnhout. 
Ludovicus had zijn eigen transportbedrijf en Lydia was er bediende. Het echtpaar heeft één kind, drie 
kleinkinderen en één achterkleinkind. 

Echtpaar De Snoeck-Eeckhout
Georges De Snoeck (°Waregem) en Veerle Eeckhout (°Oudenaarde) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Kruishoutem, 18 september 1970) eeuwige trouw! Georges en Veerle hebben drie dochters en zes 
kleinkinderen. Ze werden op zaterdag 19 september in het gemeentehuis ontvangen.
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Clémence Goderis
Veurne, 27 juli
dochter van Jonathan en Eline 
Florizoone uit Oostduinkerke

Mylo Van Loocke
Veurne, 5 augustus 
zoon van Paul en Suzanne Bovee 
beiden uit Koksijde

Billie Schamp
Veurne, 11 augustus
dochter van Bono en Ine Kerkhof uit 
Oostduinkerke

Zappa Glorie
Veurne, 16 augustus
zoon van Amadeo en Ilse De Pourcq 
uit Oostduinkerke

Cilla Schoonvaere
Veurne, 19 augustus
dochter van Kenneth en Ella Desaever 
uit Oostduinkerke

Liona Rousseeuw
Veurne, 21 augustus
dochter van Aäron en Fien Hillewaere 
uit Koksijde

Marie-Lou Devloo
Veurne, 30 augustus
dochter van Jan en Jasmine Tilleman 
uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Thomas Vanacker en Delfien 
Trybou uit Oostduinkerke (8 augustus)

Steven Geryl en Lente Vanmeenen 
uit Oostduinkerke (8 augustus)

Jeroen Van Hove en Lynn Calcoen 
uit Oostduinkerke (28 augustus)

Sander Ferret uit Veurne en Shana 
Barbier uit Koksijde (29 augustus

Pieter Engels uit Koksijde en Emma 
De Koster uit Overijse (29 augustus)

Charles Cattoir en Lore Vertongen  
uit Koksijde (4 september)

Christian Buyssens en Caroline 
Trenteseaux uit Koksijde (5 september)

OVERLIJDENS
Robert Zeebroek, 82 j.
†Veurne, 12 april
echtgenoot van Marie Wouters

Jan Mares, 64 j.
†Koksijde, 8 juli

Albert Vanwelsenaers, 80 j.
†Koksijde, 26 juli

Thérèse Detavernier, 84 j.
†Veurne, 26 juli

Els Popeye, 36 j.
†Gent, 27 juli

Rosa Lens, 88 j.
†Estaimpuis, 28 juli

Jeanne Debogneet, 97 j.
†Koksijde, 29 juli

Pierre Nowé, 86 j.
†Koksijde, 29 juli

Helena Boeve, 105 j.
†Koksijde, 30 juli

Richard Mahieu, 69 j.
†Oostende, 31 juli

Francine Segers, 80 j.
†Veurne, 3 augustus

Colette Kaisin, 92 j.
†Eigenbrakel, 3 augustus

Cornelis Boogaard, 84 j.
†Koksijde, 4 augustus 

Paul Vandepoel, 73 j.
†Koksijde, 4 augustus

Maria Vervoort, 92 j.
†Veurne, 4 augustus

Marie-Claire Hayen, 80 j.
†Veurne, 7 augustus

Lutgardis Desmet, 81 j.
†Veurne, 7 augustus

Eveline Heymans, 74 j.
† Veurne, 8 augustus

Colette Augustyn, 85 j.
†Veurne, 11 augustus

Alain Swalens, 65 j.
†Koksijde, 11 augustus

Jean-Louis Denoulet, 67 j.
†Gent, 11 augustus

Willy Van Houtte, 81 j.
†Veurne, 13 augustus

Odilon Van Hecke, 70 j.
†Koksijde, 15 augustus

Marie-Anne Vandewoude, 70 j.
†Koksijde, 17 augustus

André Vercaemer, 84 j.
†Veurne, 18 augustus

Ginette Gantois, 64 j.
†Veurne, 24 augustus

Micheline Capiau, 83 j.
†Koksijde, 24 augustus

Beatrix Stepman, 92 j.
†Koksijde, 26 augustus

Jacques De Bo, 74 j.
†Doornik, 28 augustus

Hilda Leuridan, 91 j.
†Koksijde, 28 augustus

Pietro Ligios, 91 j.
†Veurne, 30 augustus

Maria Claerbout, 79 j. 
†Nieuwpoort, 30 augustus

Elisabeth Van der Auwera, 95 j.
†Veurne, 1 september

In memoriam: 
ereschepen  
Laurent De Coninck
Ereschepen Laurent De Coninck kreeg op 
18 november 2013 de titel van ereschepen. Laurent, 
die ook bekend staat als the king, was schepen van 
Sport van 1977 tot 1982. Zijn grootste verdiensten 
waren de oprichting van de gemeentelijke 
sportdienst, van de Zwemclub Trapegeer en van 
de Powerclub Koksijde. Na uitbreiding van het 
powerclublokaal werd de zaal ook naar hem 
genoemd. 

“Oude soldaten sterven nooit,
ze vervagen gewoon”
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clara_remy
Wulpen

biancadijck
Koksijde Plage

criswalkmes
Koksijde-Bad

dunecluze
WZC Dunecluze

dv97090
Oostduinkerke

eddysoete
Oostduinkerke Sint André

carmenbreulsyoga
Sint-Idesbald

jonasvandicke
Koksijde

lien_lapauw

Koksijde door de ogen van ...
Staat jouw foto hier volgende maand?
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Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke   @gem_koksijde  koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde  www.youtube.com/GemeenteKoksijde

celiecornette
Koksijde-Bad

bier_en_worst
Museum Paul Delvaux

jjoossens
Srrand Oostduinkerke

olivier_delannoy
Sint-Idesbald

louise_dl0512
Koksijde-Bad

maartenrabaey
Wulpen

onzils
Oostduinkerke

kellyjegers
Wulpen

junlien.hubert151099
Navigo - Nationaal Visserijmuseum

www.koksijde.be/sociale-media
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De voorbije maand in woord en beeld
Herdenking bevrijding van 
Oostduinkerke
Op 8 september 1944 werden tijdens 
de bevrijding van Oostduinkerke enkele 
helden gefusilleerd: Gaston Counye, 
Marcel Coussaert, Louis Delanghe, 
Gerard Depape, Louis Nowe, Jean 
Torreele, Polydor Torreele, Leopold Ureel 
en André Geryl. Dat is ondertussen meer 
dan 75 jaar geleden. Op 13 september 
vond een plechtigheid plaats met 
bloemenhulde. 

Feestelijke heropening 
Vanneuvillehuis
Op zaterdag 12 september werd het 
Vanneuvillehuis heropend.  
In dit voormalige atelier van de 
Koksijdse kunstenaar Walter Vilain 
(†2019) ontdek je meer over zijn 
leven en zijn kunstzinnige vrienden 
die in Sint-Idesbald inspiratie kwamen 
opdoen. 

Opdracht Mieke Garnaal 
verlengd
Mieke Garnaal en haar eredames 
behouden hun titel in 2020. 
Elouise, Katrien en Celeste 
behouden een extra jaartje hun 
titel van Mieke Garnaal als gevolg 
van de coronacrisis.

Nieuw kunstwerk in Wulpen
Kunstenares Jenny Reynaert woont al haar 
hele leven in Koksijde en stelde aan het 
gemeentebestuur voor om in het centrum van 
Wulpen een kunstwerk te plaatsen. Het werk 
noemt Gasten en is gemaakt in brons. Het staat 
voor de kerk en de pastorie.
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Koksijde opent Huisbrouwerij St. Idesbald 
op 3 oktober
De werken aan de brouwerij en gelagzaal op de site van Ten Bogaerde zijn afgerond. Een uniek project 
dat past binnen de totaalvisie van deze site. Een plek waar kunst, erfgoed, natuur en genot elkaar 
ontmoeten. Een plek die je zintuigen prikkelt in alle betekenissen van het woord. Lokaal Bestuur Koksijde 
en brouwerij Huyghe zijn dan ook heel trots.  

Koksijde schreef in 2018 een openbare 
aanbesteding uit voor de oprichting van een 
brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij 
met gelagzaal. Die concessie werd gegund aan 
brouwerij Huyghe die daar als beste uitkwam. 
Brouwerij Huyghe brouwt al het bier St. Idesbald en is 
ook bekend van het bier Delirium Tremens. 
De brouwerij ging dan zelf op zoek naar uitbaters 
voor het horecagedeelte van de Huisbrouwerij. Ze 
schreven een vacature uit waarvoor een aantal 
kandidaten zich meldden. Ook de uitbaters van 
Mondieu. En zo vielen de puzzelstukjes op hun 
plaats: Iain Wittevrongel en An Taillieu werden 
aangesteld als uitbaters. 

Huisbrouwerij: werking
De brouwinstallatie van CoEnCo heeft een 
capaciteit van 1.000 liter en bestaat uit een 
maalinstallatie, brouwmodule, warmwatertank en 
vier gisttanks. De mout wordt ter plaatse gemalen. 
En dat zal zichtbaar zijn van achter glas! “In de 
brouwmodule wordt de gemalen mout vermengd 
met warm water. Bedoeling is om tijdens het 
proces een suikerextract (wort) te bekomen”, legt 
meesterbrouwer Patrick De Waele uit. “Na filtering 
verkrijg je een helder wort. Hierna koken we dat  en 
voegen we hop toe – belangrijk voor de bitterheid 
en het aroma. Daarna klaren (verhelderen, red.) we 
de hete wort in de whirlpool en volgt afkoeling tot 
de geschikte ingisttemperatuur.”
Door gebruik van een warmwatertank wordt 
energie gerecupereerd. Dat warm water wordt 
gebruikt voor de start van een volgend brouwsel of 

voor de reiniging van de installatie. Na een week 
gisten en drie weken lageren (rusten voorafgaand 
aan bottelen, red.) gaat het gebrouwen bier 
vervolgens naar één van de drie schenktanks boven 
de bar. Voor het te brouwen bier laat brouwerij 
Huyghe zich inspireren door de seizoenen en werken 
ze met lokale producten. 

Gelagzaal
Het project voorziet naast het brouwerijgedeelte 
ook in een gelagzaal met plaats voor vijftig 
personen. De ruwbouw werd eind februari 
opgestart. In totaal kostten de werken (ruwbouw, 
ventilatie, verwarming en elektriciteit) ongeveer een 
miljoen euro. De kosten van de brouwinstallatie nam 
brouwerij Huyghe op zich. 

Erfgoed, geschiedenis, kunst en natuur 
De abdijhoeve Ten Bogaerde was vanaf de 
twaalfde eeuw een uithof van de cisterciënzer 
abdij O.-L.-V.-Ten Duinen. Halfweg de 13e eeuw 
beleefde die haar hoogtepunt en toen werd 
de monumentale schuur gebouwd. Na een 
wisselvallige geschiedenis – als pachthoeve, als 
(tijdelijke) abdij omstreeks 1600 en opnieuw als 
hoeve – viel Ten Bogaerde na de afschaffing van de 
abdij in handen van het bisdom Brugge. Sinds 1952 
is het complex grotendeels beschermd. Het abtshuis 
biedt nu onderdak aan restaurant Mondieu.

Openingsuren brouwerij
 donderdag en zondag: 11.30-22 uur
 vrijdag en zaterdag: 11.30-1 uur
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“Heerlijk genieten van een biertje in 
Huisbrouwerij Sint-Idesbald”
De site Ten Bogaerde ligt vlak naast een drukke fiets- en wandelroute en is voor veel passanten een 
stopplaats. Binnenkort kunnen ze proeven van een seizoensbier dat ter plaatse wordt gebrouwen.  
Iain Wittevrongel en An Taillieu van Mondieu werden door brouwerij Huyghe aangesteld als uitbaters  
van Huisbrouwerij St. Idesbald. Genoeg gespreksstof voor een babbel met Tij-dingen.

Tij-dingen: Jullie baten al jarenlang een 
restaurant uit op de site van Ten Bogaerde. 
Wat betekent deze unieke locatie voor jullie? 
An Taillieu: “Voor mij gaat dat gevoel al terug 
tot die eerste herinneringen van toen ik op weg 
was naar mijn bomma en bompa. Ik was altijd 
gefascineerd door dat kasteel waar de potvis 
begraven lag. Het was voor ons allebei een 
droom om een eigen restaurant te openen op de 
allermooiste locatie van Koksijde.”
Iain Wittevrongel: “Ten Bogaerde blijft een 
magische plek. Dat horen we nog steeds dagelijks 
van onze klanten. Geen wonder dat het voormalige 
uithof van de Duinenabdij zo geliefd was en is bij 
kunstenaars en fotografen.”

Tij-dingen: Jullie zijn aangesteld door brouwerij 
Huyghe om de huisbrouwerij uit te baten.  
Wat wordt het concept?
Iain: “Voor alle duidelijkheid: het wordt zeker 
geen restaurant. Alles draait om het bier en we 
voorzien hapjes, zoals huisgemaakte bitterballen 
en kaaskroketjes, die perfect passen binnen dat 
verhaal. Of streekproducten met stokbrood,  
een dagsoep, etc. Het is iets totaal anders.”

An: “Ook zoetebekken komen aan hun trekken als 
ze dat willen, want we serveren ook thee of koffie 
met een stukje taart.”

Tij-dingen: Wat wordt de grootste uitdaging? 
Wanneer is dit project geslaagd?
An: “Het zou leuk zijn als de mensen eerst genieten 
van de beeldentuin en de site, daarna een biertje 
degusteren in de brouwerij om ten slotte af te sluiten 
met een etentje in Mondieu. Dat is voor ons het 
ideale scenario (lacht).” 
Iain: “Ik zal tevreden zijn als de mensen de weg 
naar hier blijven vinden en deze combinatie 
weten te appreciëren: smakelijke streekproducten 
waaronder het bier, het unieke kader én ons 
prachtig terras.”

Tij-dingen: In het Kunstencentrum vonden al 
meerdere tentoonstellingen plaats. En er is de 
permanente Grard-collectie. Een meerwaarde?
An: “Zonder enige twijfel: de bronzen beelden 
van George Grard komen hier volledig tot hun 
recht. Voor ons is het dagelijks genieten van het 
landschap, gecombineerd met het zicht én de 
werken van Grard. Als Koksijdenaar zijn we trots dat 
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George Grard deel uitmaakte van de zogenoemde 
School van Sint-Idesbald.”
Iain: “Van de hedendaagse kunsttentoonstellingen 
waren we het meest onder de indruk van Marcel 
Berlanger. We zijn fan van zijn werk!”

“Op onze vraag komt er een 
speciale pils, daar kijken we 
geweldig naar uit!”

Tij-dingen: Hebben jullie eigenlijk een idee van 
hoe je bier brouwt? En vooral: is er al geproefd? 
Iain: “Wat het brouwen betreft: we hebben nog 
veel te leren van meesterbrouwer Patrick die 
momenteel alle bieren ter plaatse produceert. Wist 
je dat de indrukwekkende brouwinstallatie te zien 
zal zijn vanuit het café? De verschillende soorten 
bier (zonder CO2) van St. Idesbald belanden hier 
rechtstreeks in uw glas. Op onze vraag komt er 
ook een vers gebrouwen pils, dat is iets waar we 
geweldig naar uitkijken.”

An: “En om op de tweede vraag te antwoorden. 
In het proeven hebben we al heel wat meer 
ervaring! De bieren van St. Idesbald genieten 
trouwens internationale erkenning, want ze werden 
al meermaals bekroond op bierwedstrijden in het 
buitenland.”

Tij-dingen: Hebben jullie nog een fijne anekdote? 
Iain: “Voor mij is het huisbrouwerij-verhaal een 
beetje nostalgie. Ik ben een kleinzoon van Kamiel 
Vermeesch, bij de Koksijdenaars vooral bekend als 
kaffieboone. Als toenmalige uitbater van de Siska 
organiseerde hij legendarische bierfeesten. Wie 
weet is dit iets voor de toekomst?”

Tij-dingen: Is er ten slotte nog een boodschap 
voor onze lezers?
An: “We hopen jullie vooral allemaal te mogen 
verwelkomen. Met Davy Vermeersch hebben we 
alvast de ideale man gevonden die samen met ons 
zijn schouders onder het project wil zetten.”

“Als je van het bier drinkt, proef je de passie”
De uitbating van de huisbrouwerij laten An en Iain 
over aan Davy Vermeersch. Geen onbekende, want 
zijn vrouw Tori werkt al enkele jaren in Mondieu. “Ik 
krijg de creatieve vrijheid om mijn eigen stempel hier 
te drukken. Bedoeling is om een plaats te creëren 
waar iedereen zich goed voelt”, legt Davy uit. “Ik 
wil deze kans met beide handen grijpen, want de 
nieuwe gelagzaal wordt dé place to be om het St. 
Idesbaldbier te proeven.” 

Naast de vier bestaande bieren, komt nog een 
vijfde soort. “Een seizoenspils die hier ter plaatse 
wordt gebrouwen. Dat maakt ons concept nog 
unieker. Zeker op deze toplocatie. Ik was trouwens 
aangenaam verrast van hoe lekker het bier smaakt. 
Als je ervan drinkt, proef je de passie”, gaat Davy 
voort. “Zelf ben ik ook erg benieuwd naar hoe de 
mensen ter plaatse zullen reageren.”

“Door de coronacrisis was het thema Koop Lokaal 
brandend actueel. Een bier gebrouwen in je eigen 
achtertuin: beter wordt het toch niet? Daarnaast 
werken we zoveel mogelijk met streekproducten. Het 
is aan de mensen om langs te komen en te genieten 
van hun ontdekkingstocht. Welkom!”  

Rubriek Ondernemer in de kijker

Ben je handelaar en denk je in aanmerking te komen voor deze rubriek? 
Contacteer de dienst Lokale Economie via economie@koksijde.be of 058 53 30 36.
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Omdat cultuur broodnodig is: welkom terug!

Cultuurcentrum CasinoKoksijde: 
programma in oktober
Trio in Bocca Al Lupo: donderdag 1 oktober om 20 uur
Aanstekelijke zomerse jazz van en met trompettist Carlo 
Nardozza, pianist Alano Gruarin en gitarist Tim Finoulst. 
Ze spelen nostalgische muziek die weemoedig en 
intimistisch klinkt en je ongetwijfeld charmeert. 

Desguin Kwartet: zondag 4 oktober om 11 uur
Het strijkersensemble Desguin Kwartet won dit jaar 
overtuigend de Supernova Classics. Ze brengen de 
vierdelige compositie Opus 18 Nr. 6 van Beethoven, 
Molto adagio sempre cantate doloroso van Lekeu, Trois 
pièces van Stravinsky en Strijkkwartet Nr. 10 van Schubert.

Joker (CinemaCasino): woensdag 7 oktober om 20 uur
Arthur Fleck is een mislukte stand-upcomedian die 
een appartementje deelt met zijn zieke moeder. Hij 
voelt zich een onbeduidende, betekenisloze loser. Tot 
hij het machtige gevoel proeft dat geweld met zich 
meebrengt.

Katelijne Verbeke en Warre Borgmans – K.A.L.M. : 
zaterdag 10 oktober om 20.30 uur
Psychologen Sonja Verhaeren en Rik Willems leren je 
in negen stappen hoe kalmte jouw superkracht kan 
worden. De twee schrijvers beschouwen het als hun 
plicht om de mensheid te kalmeren. Deze voorstelling 
wordt georganiseerd door Het Bedrijf. 

Queen & Slim (De Andere Film): woensdag 14 oktober 
om 20 uur 
Na een eerste, matig succesvol afspraakje brengt Slim zijn date Queen met de auto terug naar huis. Tijdens 
een controle zwaait een blanke politieagent onterecht met een wapen. De situatie escaleert.

Toneelgroep Maastricht – Jungfrau: zaterdag 17 oktober om 17 en 20 uur 
Heerlijke muziektheatervoorstelling van Wim Opbrouck en Wilfried de Jong. Jungfrau is een moderne 
Alpensymfonie over de schoonheid van het nutteloze en de omarming van de zinloosheid.  

Cleo (CinemaCasino): woensdag 21 oktober om 20 uur 
De 17-jarige Cleo overleeft een verkeersongeval waarin haar beide ouders sterven. Cleo’s oma probeert 
haar en haar broertje een warm nest te bieden, maar moet het ontgelden.

Koen De Preter – Tender Men: zaterdag 24 oktober om 20 uur
Mag je als man je zachte kant laten zien? En wil je ernaar kijken? Een dansvoorstelling waarin mannelijkheid 
en gevoeligheid centraal staan. 

J’accuse (De Andere Film): woensdag 29 oktober om 20 uur
Frankrijk 1894. De beloftevolle legerkapitein Alfred Dreyfus wordt ten onrechte beschuldigd van spionage 
voor aartsvijand Duitsland. Hij wordt levenslang verbannen naar Duivelseiland. Kolonel Picquart ontdekt 
echter een spoor van corruptie en leugens tot in de hoogste rangen van leger en regering.

Het eenzame Westen – Zwins: donderdag 29 oktober om 20 uur
Twee zussen, gespeeld door Janne Desmet en Lien Degraeve, fileren smakelijk hun biotoop en de industrie 
errond. Zwins is een tragikomedie over de varkenshouderij gespeeld in een sappig dialect.  

Info: www.casinokoksijde.be

Trio in Bocca Al Lupo speelt op 1 oktober
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“Kun je als man je zachte 
kant laten zien?”
Wat is typisch mannelijk gedrag en waarom zijn we in het Westen zo bang om elkaar aan te raken? 
Tender Men boeit en verwart, treitert en triggert ergens op de grens tussen bro, bromance en romance. 

Choreograaf Koen De Preter vraagt zich af hoe mannen met elkaar zouden omgaan in een wereld zonder 
homofobie. Tender Men is een dansvoorstelling over aanraking en gevoeligheden, over menselijk contact 
en onbevreesdheid, over misverstanden en poëtische schoonheid. 

Koen De Preter: “Aanraking bestaat niet zonder intentie en interpretatie. Affectie tussen mannen heeft 
verschillende lagen: de onbevreesdheid om iemand aan te raken, de schoonheid en poëzie van intimiteit, 
het ruwe van geweld, maar ook de misverstanden rond verkeerd begrepen intenties. Met ‘Tender Men’ wil 
ik alternatieven onderzoeken over hoe mannen zich tot elkaar verhouden. Ik focus niet op één specifiek 
detail, maar zoom in op het filmische, abstracte, dansante en sferische van de hele context.”

Koen De Preter is choreograaf en performer. Hij experimenteert met vormen en publiek en beweegt zich 
tussen verschillende circuits. Het zoeken naar een balans tussen abstractie en theatraliteit in dans vormen 
een constante in zijn creaties. Na intiemer werk als Solo Night en DANCING is het nu tijd voor een grote 
voorstelling met een internationale cast.

De voorbereiding werd ernstig verstoord door de coronacrisis: “Door de lockdown werden twee residenties 
van ‘Tender Men’ geannuleerd en verplaatst. We zijn het repetitieproces gestart met een wekelijkse 
videovergadering. Geen ideale situatie om aan een dansvoorstelling te beginnen, maar wel een manier 
om met elkaar in contact te blijven en te inspireren. De eerste liverepetitie vond plaats op 15 juni. Die week 
oefenden we met fysieke afstand wat - gezien het onderwerp van de voorstelling - best een interessante 
aanzet was. Uiteraard is deze voorstelling niet mogelijk zonder partnerwerk en contactimprovisaties.  
Sinds 1 juli vormen de dansers dan ook een contactbubbel.”

Praktisch
Geniet op zaterdag 24 oktober om 20 uur van Tender men. Tickets koop je voor 14 euro. 
Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.  
Om 19.30 uur start een gratis inleiding.

Opgelet. Door de coronamaatregelen zijn er (voorlopig) slechts 120 tickets beschikbaar. 

cultuurcentrum

© Stanislav Dobak

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen 
verstrengen, kan het zijn deze activiteiten niet 
doorgaan. Kijk op www.casinokoksijde.be voor 
de meest recente info.
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Geen evenementen in Tij-dingen, 
maar wel online
Tijdens de eerste helft van september was het nog niet duidelijk welke 
maatregelen er tijdens oktober van kracht zullen zijn om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Vandaar dat niet alle evenementen een 
vermelding krijgen in Tij-dingen. 

Let wel: dit betekent niet dat er geen activiteiten plaatsvinden. 
Actuele info events: www.visitkoksijde.be  

Belangrijk bericht i.v.m. de opname 
van jouw evenement in Tij-dingen
De redactie van Tij-dingen is volop bezig met de omslag naar een aangepaste look and feel van het 
gemeentelijk infoblad. Tij-dingen scoorde uitstekend tijdens de communicatiemonitor. 

Stilstaan is achteruit gaan, vandaar dus deze nieuwe weg. De algemene trend bij geschreven media van 
steden en gemeenten is om activiteiten en evenementen op een licht verteerbare manier te brengen. 

Wat betekent dat voor de communicatie van jouw evenement? 
Tij-dingen zal minder tekst bevatten. Dus de kans op een vermelding wordt kleiner.  

De redactie van Tij-dingen kan hier deels aan tegemoet te komen door (twee)jaarlijks een (halve) pagina 
te reserveren – afhankelijk van relevantie en beschikbare ruimte – bv. voor een overkoepelend artikel of een 
bijdrage naar aanleiding van een groot evenement of bij groot nieuws.
Neem hiervoor tijdig contact op, zodat de redactie alles kan inplannen.   

Info: communicatie@koksijde.be.  

Overige activiteiten, komen terecht in het vangnet, nl. onze (digitale) agenda: UiT in Koksijde. 

De nieuwe kalender UiT in Koksijde verschijnt vanaf 1 januari 2021
Om in het activiteitenoverzicht van Tij-dingen te verschijnen, is het noodzakelijk om alle informatie in te geven 
via de digitale databank UiTinVlaanderen.be. Belangrijk is dat alle info accuraat is. 

Hoe registreren? Surf naar www.uitinvlaanderen.be en klik op Aanmelden (rechtsboven). Op de volgende 
pagina klik je op Registreer hier (rechtsboven). Als dat goed is verlopen, ga je terug naar de startpagina 
(uitinvlaanderen.be) en klik je op Voeg event toe. Dan kom je terecht in de effectieve databank en kan je 
beginnen (klik links op Invoeren). Voordeel is dat je evenement op deze manier in alle (digitale) overzichten 
zal verschijnen. Succes! 

Opleiding! Lokaal Bestuur Koksijde organiseert een digitale opleiding om organisaties te helpen bij deze 
omslag. In de vorige editie van Tij-dingen communiceerden we een datum in oktober, maar door de 
coronamaatregelen komt dit moment helaas te vroeg. 

Schrijf je alvast in via communicatie@koksijde.be. 
Hou onze communicatiekanalen in de gaten. We communiceren uitgebreid als er definitief nieuws is.

Ook voor bijkomende vragen mail je naar communicatie@koksijde.be. Laat ons weten indien en wanneer 
jouw vereniging een ruimere vermelding waard is in Tij-dingen, graag met de reden waarom. We nemen zelf 
terug contact op.

Uitsmijter: promoot je evenement op Facebook
Nog een andere mogelijkheid is om een Facebookpagina aan te maken van een vereniging. Van daaruit is 
het mogelijk om meerdere grote en kleine evenementen aan te maken en (indien gewenst) zelfs betalend te 
promoten. 
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Huiver mee tijdens de Herfstvakantie
Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters en ander gespuis doorkruisen het straatbeeld.  
Geen prettige tijd voor gevoelige zieltjes, maar voor de durvers staat dit op het griezelmenu:

Vrijdag 30 oktober
• 18 tot 20 uur: Mountainbiketoertocht 

Lees meer op blz. 30
• 19.30 tot 21 uur: griezelen in de bib 

Lees meer op blz. 18

Zaterdag 31 oktober 
• 11 tot 16 uur: uithollen en versieren van pompoenen 

(pompoenen verkrijgbaar aan 5 euro). 
• 18 tot 20 uur: Mountainbiketoertocht 

Lees meer op blz. 30

Vrijdag 30 oktober tot en met  
8 november
• 43 meter lang, 12 meter breed en 7,5 meter hoog… dat is  

The Beast. Een gigantische opblaasbare dinosaurus. Je stapt 
binnen via zijn opengesperde muil en onderweg passeer je alle 
vitale organen tijdens een indrukwekkend klank- en lichtspel.  
Prijs: 4 euro. Plaats van afspraak: Theaterplein, Koksijde-Bad

Zaterdag 31 oktober tot en met 7 november
• Tijdens de herfstvakantie staat de Strandlaan in Sint-Idesbald 

volledig in het teken van Halloween. Halloweenmuziek, 
pompoenen, spinnen en andere engerds brengen je in de 
juiste sfeer. De hele week trekken grote en kleine griezels door 
de straat om je de stuipen op het lijf te jagen. 

• Er werden verschillende spookjes gespot in de etalages van de 
Strandlaan. Vind jij ze allemaal? Deelname is gratis, vraag je 
formulier bij de dienst Toerisme of de deelnemende handelaars.

Zaterdag 31 oktober en 3, 5 en 7 november
• Zet je beste beentje voor tijdens een spannende wandeling 

door de donkerste plekken in Sint-Idesbald. Wie trotseert de 
demonen op deze griezeltocht? Prijs: 5 euro. 

Dinsdag 3 november
• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: griezelige workshops

Woensdag 4 november
• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: griezelige workshops

Donderdag 5 november 
• 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: griezelige workshops 

Info:
Verplicht om je in te schrijven 
Toerismekantoor Sint-Idesbald – toerisme@koksijde.be
Meer activiteiten en up-to-date info vind je op
www.visitkoksijde.be/halloween

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn deze activiteiten 
niet doorgaan. Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest recente info.
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Druk op onze stranden? 
check www.visitkoksijde.be

Vragen?
058 51 29 10

Halloween
Koksijde

visitkoksijde.be/halloween

30.10 - 08.11.2020


