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Getijden november
dag hoogwater laagwater

di 1 01.44 en 13.54 08.20 en 20.37
wo 2 02.14 en 14.23 08.48 en 21.05
do 3 02.40 en 14.51 09.17 en 21.34
vr 4 03.06 en 15.20 09.47 en 22.04
za 5 03.36 en 15.55 10.20 en 22.39
zo 6 04.13 en 16.38 10.59 en 23.23
ma 7 04.59 en 17.35 11.55
di 8 06.08 en 19.04 00.34 en 13.23
wo 9 07.46 en 20.25 01.54 en 14.34
do 10 08.56 en 21.30 03.01 en 15.39
vr 11 09.55 en 22.25 04.07 en 16.44
za 12 10.46 en 23.14 05.12 en 17.43
zo 13 11.33 en 23.59 06.07 en 18.33
ma 14 12.17 06.55 en 19.19
di 15 00.43 en 13.02 07.41 en 20.04
wo 16 01.28 en 13.47 08.26 en 20.49
do 17 02.13 en 14.34 09.11 en 21.34
vr 18 03.01 en 15.24 09.56 en 22.20
za 19 03.51 en 16.18 10.44 en 23.09
zo 20 04.49 en 17.20 11.36 en 23.59
ma 21 05.52 en 18.27 12.34
di 22 06.58 en 19.36 01.01 en 13.37
wo 23 08.07 en 20.50 02.06 en 14.47
do 24 09.19 en 22.01 03.30 en 16.10
vr 25 10.22 en 22.56 04.51 en 17.12
za 26 11.12 en 23.39 05.42 en 18.00
zo 27 11.53 06.24 en 18.40
ma 28 00.18 en 12.30 07.00 en 19.15
di 29 00.54 en 13.04 07.31 en 19.45
do 31 01.26 en 13.35 08.00 en 20.12

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in winteruur.

Gemeente info

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

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

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

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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

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

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

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

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

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

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Snelle elektrische fiets
Rij je met een “snelle” elektrische 
fiets die ondersteuning biedt 
tot 45 km/h? Dan gelden voor 
jou voortaan nieuwe regels die 
analoog zijn met de wetgeving 
voor vergelijkbare bromfietsen 
inzake veiligheid. Concreet gaat 
het over nummerplaat, fietshelm en 
rijbewijs.

Begraafplaatsen exploreren
Zoek je het graf van een ver 
familielid, een illustere inwoner of 
om het even wie op een van de 
Koksijdse begraafplaatsen? Lijkt 
je dat wel het zoeken naar een 
naald in een hooiberg? Voortaan 
vind je razendsnel waar je naar 
speurt dankzij het nieuwe digitale 
begraafplaatsenloket.

Welkom in het Milieupark
Het ‘oude containerpark’ wordt 
dit najaar uitgerust met een 
automatische toegangscontrole en 
een weeginstallatie met registratie- 
en betaalzuil. Ook de zone voor 
o.a. elektro en klein gevaarlijk afval 
wordt vernieuwd. De vernieuwing 
gaat officieel in gebruik op 1 
januari. De dienst MIL&DO maakt 
je nu al wegwijs in het nieuwe… 
milieupark!

Verenigingen in de kijker
In onze gemeente is het sociaal 
weefsel nog hecht. Dat bewijzen 
alvast de vele culturele, sportieve, 
jeugd- en seniorenverenigingen die 
Koksijde rijk is. Vanaf dit nummer 
laten we telkens de voorzitter van 
een vereniging aan het woord. Het 
wordt een lange reeks Verenigingen 
in de kijker…
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Snelle elektrische fiets: nieuwe wetgeving

De speed pedelecs volgen sinds begin oktober dezelfde regels als 
bromfietsen. Daarom heeft men in België een nieuwe categorie van 
bromfietsen in het leven geroepen, de speed pedelec.
Het gaat om elektrische fietsen:
-  met een maximaal vermogen van 4 Kw
-  een ondersteuning tot maximaal 45 km/h
-  waarbij de motor enkel werkt als je zelf trapt
Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning uitvalt boven de 25 km/h 
verandert er niks: zij vallen niet onder deze nieuwe regels.
De nieuwe verplichtingen voor speed pedelecs in een notendop:
- Nummerplaat - Het is verplicht om de speed pedelec in te schrijven bij de 
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De speed pedelecs 
zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van 10 op 12 cm. De FOD 
Mobiliteit voorziet een overgangsperiode tot 31 december om zich in regel te 
stellen.
- Fietshelm - Het dragen van een fiets- of een bromfietshelm is verplicht. De 
helm moet goedgekeurd zijn conform EN1078 met bijkomende voorwaarde 
dat de helm voor bescherming van de slapen en het achterhoofd zorgt. 
Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
- Rijbewijs - Men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Meer info: http://bit.ly/2cG6KQo

Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/h, maar bij 45 km/h (de 
zogenoemde speed pedelecs of snelle elektrische fietsen), gelden sinds 1 oktober nieuwe regels.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad  
Tij-dingen dat weldra aan van zijn 22ste jaargang toe is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van 
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de 
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de 
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal 
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het 
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement 
voor 2017 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: 
amper 10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van 
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan 
krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat 
u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

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

In Trefpunt op Focus: Online begraafplaatsenloket
De Trefpunt-reportage op Focus WTV zoekt uit hoe het nieuwe online 
begraafplaatsenloket werkt. Aan de hand van een handige applicatie op 
de pc of smartphone kan je gemakkelijk de ligplaats van een overledene 
vinden. De filmploeg ging ook langs bij het vernieuwde containerpark. Wat 
zijn de grootste veranderingen? De reportage gaat op antenne op  
16 november na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook 
bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.



De burgemeester aan het woord
November, de maand van stilte en ingekeerdheid… Chrysanten voor de dierbare overledenen op kerkhoven 
en begraafplaatsen, kransen aan monumenten voor soldaten en burgers die de vrede van 11 november 
1914 niet haalden… Tijd om bij elkaar warmte te zoeken: in het gezin, op school, in de vereniging, onder 
vrienden. Tijd voor een partijtje dammen, een potje kaarten… Op het menu boullie en hutsepot, en ‘s 
zondags een stukje haas of fazant… Elke maand heeft z’n charmes…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het nieuwe digitale 
begraafplaatsenloket is echt baanbrekend werk.”

T-d: “Onze gemeente presenteert in deze 
novemberdagen een passende digitale 
applicatie?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, het 
zogezegde online begraafplaatsenloket, een systeem 
om via je pc of smartphone gemakkelijk het graf 
van een overledene te vinden op onze kerkhoven in 
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Het is niet gering, 
het gaat over 7.400 graven voor 11.000 overledenen. 
Dankzij dat digitaal loket vind je – thuis of op locatie -  
namen, data, ligplaatsen, foto’s. Er is ook een 
overzichtskaart. Gemakkelijk om graven en gegevens 
van verre familieleden te vinden. In die zin draagt het 
loket ook bij tot onderzoek van funerair erfgoed. Echt 
baanbrekend werk, in eigen beheer gerealiseerd en 
daarom ook een besparing van tienduizenden euro’s. 
Een pluimpje dus voor gis-deskundige Leen Moeyaert 
die samen met Cindy Rubben, Nathalie Deschacht, 
Dimitri Wydoodt en stagiair Nicolas Note dit loket 
verwezenlijkten.” (Zie bl. 7)

T-d: “We slaan nog een andere brug naar het 
verleden: het boekje Route 97?”
Burgemeester: “Dit is alweer een mooie uitgave 
van de gemeentelijke Archiefcommissie. Route 97 
bevat het verhaal van 97 militaire oorlogsdoden 
van ’14-’18 uit Koksijde en deelgemeenten. Met mijn 
bijzondere dank aan auteur Luc Vanacker die altijd 
borg staat voor kwaliteit. Veel gesneuvelde soldaten 
zijn vandaag vaak niets meer dan een naam op een 
monument. Maar Route 97 vertelt thans van elk het 
beknopte verhaal van hun leven als jongeman, als 
soldaat, hoe (slecht) het afliep. Uiteindelijk stierven 
ze voor het vaderland. Nog veel nakomelingen zijn 
daarmee begaan. Dit boek is dan ook een eerbetoon 
aan die eenvoudige jongens die voor de vrijheid dit 
offer gebracht hebben.” (Zie bl. 9)

T-d: “De nieuwe tijdelijke expo in het 
Kunstencentrum ten Bogaerde Monumenten van de 
dood past ook in de novembersfeer?”
Burgemeester: “Deze expo is eigenlijk een 
vervolgverhaal op de tentoonstelling Les pierres 
sauvages ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe kunstencentrum. Curator van de expo 
is kunstkenner Els Wuyts met wie onze gemeente 
een contract van drie jaar lopen heeft voor 
de ontwikkeling van spraakmakende expo’s in 
Ten Bogaerde. Het wordt opnieuw een mooie 
kunstmanifestatie, naadloos verbonden met het 
verlengde van het evenement Zalige Idesbald en de 
1000 skeletten in het Abdijmuseum.” (Zie bl. 11)

T-d: “Zo lijkt heel november wel in het teken te staan 
van het voorbije..?”
Burgemeester: “O, niet getreurd! De feestkalender 

biedt in elk geval voldoende tegengewicht om 
de balans weer in evenwicht te brengen! Van 28 
oktober tot 6 november, liefst tien dagen lang, zijn 
er over zowat heel onze gemeente verspreid talrijke 
halloweenactiviteiten. Zowel voor kinderen, jongeren 
en ouderen die zich jong voelen. Het volkse, het 
speelse, het sportieve moet immers ook aan bod 
komen want de samenleving kan het uiteraard niet 
stellen zonder humor, af en toe zelfs wat zwarte… 
Het complete halloweenprogramma staat netjes 
gebundeld in dit nummer.” (Zie bl. 35)

T-d: “Tot slot..?”
Burgemeester: “Graag uw bijzondere aandacht 
voor 20, 23 en 24 november! Op zondag 20 
november vindt op het Liefoord de jaarlijkse Vlaamse 
Duinencross plaats, topper van wereldformaat 
in het mondiale veldrijden. Afspraak voor alle 
sportieve inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers! 
De volgende afspraak is voor onze 60-plussers: het 
tweedaagse seniorenfeest op woensdag 23 en 
donderdag 24 november. Dit feest kan bogen op een 
lange traditie, werkelijk een prachtinitiatief van het 
Sociaal Huis met het team van voorzitter Greta Suber-
Delie. Alle senioren daarheen!” (Zie bl. 19 en 27)”



Plechtigheden ter herdenking van de Wapenstilstand op  
vrijdag 11 november:
-  10 u., Sint-Pieterskerk, plechtige kerkdienst voor de gesneuvelden uit 

beide wereldoorlogen, gevolgd door bloemenhulde op de militaire 
begraafplaatsen en aan het monument van de gesneuvelden in 
Koksijde-Dorp (Hegerplein).

- 11.30 u., defilé op het Pietersplein in Koksijde-Dorp en receptie in  
zaal ‘t Oud-Schooltje

De bezoekers konden een dag lang kennismaken met 
verkeersgebonden situaties in diverse vormen: de tuimelwagen, 
fietsen graveren, de dronkenmansbril, de dodehoek, 
behendigheidsparcours voor kinderen, de elektrische fiets, de 
sappentrapper en sapjesfiets, ecodriving. Vooral de tuimelwagen 
viel bij jong en oud in de smaak. Alleman leek verrast over de 
grootte van de dodehoek. Honderdzestig mensen lieten hun fiets 
graveren. Er werd beslist de Dag van de Mobiliteit om de twee jaar 
te organiseren.
Info: expert verkeer, mobiliteit en signalisatie griet.maenhout@
koksijde.be, dienst Technisch Bureau, 058 53 30 84, 0491 35 63 27.

De horecazaak bij het station Koksijde heeft een nieuwe 
uitbater: de 41-jarige Isabelle Pieters uit Veurne. De zaak heet 
voortaan De Stoasche Koksijde. Na enkele jaren horeca-ervaring 
en voorheen ook gewerkt te hebben in woonzorgcentra besloot 
Isabelle een eigen zaak te starten.
De reizigers kunnen er een ontbijtje nuttigen om de dag te 
beginnen, verder de krant inkijken, poolen, kaarten. De zaak 
biedt o.a. diverse snacks, belegde broodjes, meeneemdrankjes. 
Zondag is in De Stoasche aperotijd.
Openingsuren: van maandag tot donderdag open om 6.30 u., 
vrijdag van 8 u. tot avond, zaterdag van 11 u. tot avond, zondag 
van 11 u. tot de namiddag.

Elf november...

Succesvolle eerste Dag van de Mobiliteit

Concessie buffet station Koksijde

Selectieprocedures
Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedures:

* aanwerving voltijds contractueel hoofdtechnieker schilderwerken en decoratie C1-C3
* aanwerving voltijds contractueel administratief medewerker GAS C1-C3

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

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Ruim vijfhonderd bezoekers namen op zaterdag 17 september deel aan de eerste Dag van de Mobiliteit 
in en om het gemeentehuis. De activiteit werd georganiseerd in het kader van de gelijknamige week in 
heel Vlaanderen van 16 tot 22 september, denk o.m. aan de autovrije zondag in grotere steden. Koksijde 
opteerde voor de Dag van de Mobiliteit om verkeer en duurzame mobiliteit in de kijker te plaatsen.

Isabelle Pieters, nieuwe uitbaatster van het 
stationsbuffet De Stoasche Koksijde.



Nieuw: een geoloket voor
exploratie begraafplaatsen
Onze gemeente telt drie gemeentelijke 
begraafplaatsen: Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. 
Op die plaatsen bevinden zich samen ca. 7.400 
zerken, die aan ca. 11.000 overledenen herinneren. 
Omdat de zoektocht naar een rustplaats van een 
overledene niet altijd evident is, heeft de gemeente 
het online begraafplaatsenloket uitgewerkt.

Via deze handige toepassing kan je voortaan vanaf 
je pc of mobieltje gemakkelijk de ligplaats van een 
overledene vinden. Door het ingeven van bepaalde 
gegevens ga je op een snelle en eenvoudige manier 
op zoek naar de locatie van een graf. Je kan zoeken 
op (een deel van) de naam, geboortedatum, 
sterfdatum of ligging. Als zoekresultaat in de online 
toepassing krijg je de gegevens over de overledene, 
de ligging van het graf en zelfs een foto van het zerk 
te zien.
Alle graven worden duidelijk en overzichtelijk in de 
overzichtskaart weergegeven. Je kan ook klikken op 
het graf, op die manier krijg je de gegevens van de 
overledene(n).
Het geoloket bereik je via volgende url op de 
gemeentelijke website: www.koksijde.be/koksijde-in-
kaart + doorklikken op “geoloket begraafplaatsen”.
Of via het scannen van volgende QR code:

Aantallen
 Zerken Personen
Koksijde 4150 5500
Oostduinkerke 2700 4200
Wulpen 535 710

Op de gemeentelijke begraafplaatsen komen 
infoborden met de QR-code. Zo kan je ook ter plaatse 
de web-applicatie gebruiken.

Hoe scan je de QR code?
Stap 1 - Open de Play Store of de App Store 
(afhankelijk van je telefoon) en download een QR 
Code reader. Een goede scanner voor Android is QR 
Droid, een goede voor de iPhone is Quickmark.
Stap 2 - Open de applicatie.
Stap 3 - Hou je telefoon zo vast dat de code ongeveer 
het enige is wat zichtbaar is op je scherm. De camera 
op je telefoon zal gebruikt worden om de code te 
scannen.
Stap 4 - Automatisch wordt de website geopend.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen hangen thans infoborden over de nieuwe web-applicatie die je ter 
plaatse kan raadplegen. Burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn schepenen namen het funeraire geoloket 
in gebruik en feliciteerden gis-deskundige Leen Moeyaert, Cindy Rubben, Nathalie Deschacht, Dimitri Wydoodt en 
stagiair Nicolas Note (niet op de foto) die deze toepassing verwezenlijkten.

Het infobord over het geoloket 
op de Koksijdse begraafplaats.



Lezing: rouwverwerking met Manu Keirse

Vlaamse geschiedenis

Cursussen

Literaire reizen in de bib

Je ruimtereis start in de bib

Hoe maken we het rouwproces door? Hoe verwerken we verdriet? Op woensdag 30 november komt klinisch 
psycholoog en arts Manu Keirse om 14.30 u. in WZC Dunecluze (Ter Duinenlaan 35) spreken over deze en 
veel andere vragen. Hij is dé specialist inzake rouwverwerking en de laatste levensfase. Keirse verduidelijkt 
dat omgaan met verlies, rouwen en verwerken van verdriet niet altijd maatschappelijk erkend wordt. Ook 
pleit hij voor meer openheid over rouwen en het verlies van een dierbare. Dr. Keirse is auteur van diverse 
boeken over dit onderwerp. De bib heeft zijn en andere werken over rouwverwerking. Toegang 2 euro, vooraf 
inschrijven via bibliotheek@koksijde.be. Org. bib i.s.m. WZC Dunecluze.
Info: of 058 53 29 53

Wil je meer weten over het verleden van de provincie Limburg? De bib heeft 
nu het boek De graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs van Jan Vaes, doctor in 
de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Het boek is een standaardwerk over 
het Limburgse verleden tot 1795. De politieke, sociaaleconomische, religieuze 
en culturele ontwikkelingen komen systematisch en toegankelijk aan bod. De 
graven van Loon maakt deel uit van een prestigieuze reeks. Verschenen zijn al 
De Graven van Vlaanderen, De Bourgondische vorsten en Oranje tegen Spanje 
van Edward De Maesschalck. Samen vormen ze een zeer interessant stuk 
geschiedenis van Vlaanderen met vele anekdotes en prachtig beeldmateriaal.

• iPad -  Dagelijks gebruik van de iPad op maandag 12 en dinsdag 13 december, van 9.30 u. tot 12 u.  
Prijs 10 euro, eigen iPad meebrengen.

• Samsung tablet – Basisvaardigheden op dinsdag 6 december van 9.30 u. tot 16.30 u., prijs 10 euro 
(broodjeslunch inbegrepen).

Voor al deze cursussen geldt zelf inschrijven vanaf dinsdag 8 november aan de bib-balie. Lid zijn is nodig, 
breng dus je identiteitskaart mee. Betalen via de automaat (geen biljetten hoger dan 20 euro). Meer info 
over de komende bib-cursussen op www.bibliotheek.koksijde.be.

In november deelt de bib unieke reisverhalen van over de hele 
wereld! Paul Theroux laat je kennismaken met zijn geliefde 
Afrika, het mysterieuze India en het diepe zuiden van de VS…
Begin de jaren ‘90 lifte de 24-jarige Chris McCandless naar 
Alaska om er de wildernis in te trekken, met niet meer dan een 
geweer en vijf kilo rijst op zak. Hoe zijn avontuur afloopt lees je 
in De wildernis in van Jon Krakauer…
In Goed volk neemt Arthur Japin je in 28 korte reisverhalen 
mee naar o.a. Patagonië, Kenia, of onherbergzame streken in 
de VS. Hij schetst op een eigenzinnige wijze zijn ontmoetingen 
met buitenstaanders, bedreigden en verstotenen.

Altijd al gedroomd van ruimtereizen? Of wil je de eerste mens op Mars 
zijn? Binnenkort kan het misschien. De plannen voor een ruimtereis 
naar Mars worden steeds concreter en in november wordt het eerste 
commerciële ruimtetoestel getest. De bibliotheek kan je voorbereiden… 
Lees bv. Hoe we zullen leven op Mars? van Stephen Petranek of bekijk 
de film The Martian met Matt Damon. Daarnaast vind je in de bib 
verschillende materialen over het heelal, de ruimte en de ruimtevaart.



Route 97: portretten van militaire
oorlogsdoden 14-18 uit Koksijde

In november verschijnt de nieuwste uitgave van de 
gemeentelijke Archiefcommissie: Route 97, de militaire 
oorlogsdoden van 14-18 uit Wulpen, Oostduinkerke en 
Koksijde, een werk van Luc Vanacker. Het boek wil eer 
betuigen aan alle militairen uit onze gemeente die het 
leven lieten tijdens de Grote Oorlog. 

Route 97 is een naslagwerkje van 144 bladzijden dat 97 
portretten van militaire oorlogsdoden bundelt, allen jonge 
mannen uit Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die stierven 
tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog. Sommige van 
deze militairen zijn al langer bekend omdat ze vermeld zijn 
op een of ander gedenkteken. Andere werden bij toeval 
gevonden of na een lange zoektocht in de registers van 
de burgerlijke stand, in databanken, in de archieven van 
het Koninklijk Legermuseum. Elk portret bevat militaire en 
persoonlijke gegevens, de omstandigheden van overlijden 
en heel wat foto’s.

Lijst
Volgende militaire oorlogslachtoffers van Wulpen, Koksijde 
en Oostduinkerke zijn in het werk opgenomen: 
Accoulet Henri / Ackerman David / Allerweireldt Jozef 
/ Arnoys Polidor / Beschuyt Jules / Butseraen Hendrik 
/ Butseraen Remi / Calcoen Achiel / Calcoen August 
/ Calcoen David / Calcoen Florimond / Calcoen Jan 
/ Callecoen Louis / Cappelle Jozef / Cloet Camiel / 
Cloet Karel / Corteel Theodoor / Coulier Frans / Coulier 
Louis / Cuveele Camiel / Daele Cesar / Debal Camiel 
/ Deceuninck Louis / Dedrie Sabin / Dekeyser Camiel / 
Demaziere Edmond /Demunck Henri / Deruytter Prosper 
/ Desaever Arthur / Desaever Henri / Desaever Karel / 
Desaever Louis / Desaever Louis / Desaever Medard / 
Desaever Michel / Desaever Valentijn / Despodt Remi / 
Devroe Remi / Duflou Pieter-Jan / Duytschaever Maurice 
/ Engelbeen Honoré / Faes Remi / Freyne Amand / Geryl 
Marcel / Gesquiere Louis / Ghys Hendrik / Hancke Oscar 
/ Janssens Jules / Kuyle Honoré / Laureins Albert / Legein 
Louis / Lemaire August / Lemaire Henri / Lemaire Victor / 
Lousberg Edmond / Louwie Hector / Lycke Henri / Lycke 
Jules / Maes Albert / Maes Alfons / Meerschaert Georges 
/ Nollet Georges / Plaetevoet Livin / Provoost Jozef / 
Puystjens David / Pyliser Camiel / Rathe Karel / Reynaert 
Georges / Roselt René / Sarrazyn Omer / Sarrazyn Richard 
/ Scholaert Medard / Spotbeen Cyriel / Suber Vital / Ternier 
Arthur / Ternier Georges / Treve Frans / Tyteca Remi / Ureel 
Alfred / Ureel Camiel / Ureel Edward / Vanbillemont Amand 
/ Vandewoude Jeroom / Vanhee August / Vanneuville 
Camiel / Vercruysse Leon / Vercruysse Richard / Verhaeghe 
Edmond / Vermoote Engel / Vermoote Engel / Vermoote Jeroom / Verplancke Edmond / Vieren Camiel / 
Vieren Louis / Vilain Cyriel / Weerbrouck Louis / Zonnekein Albrecht.

Het boek is chronologisch opgebouwd volgens het verloop van de oorlog, waaraan het persoonlijke 
levensverhaal van de 97 overledenen werd verbonden. Daarnaast komen ook onderwerpen zoals 
dienstplicht, mobilisatie, executies, het vliegveld Ten Bogaerde en gedenktekens aan bod.
Dit werk is beslist een waardevolle aanvulling voor de familiegeschiedenis van menig inwoner van 
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Het is vanaf 6 november te koop (15 euro) bij de dienst Toerisme en in 
het Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis Oostduinkerke, enkel van 13.30 tot 16 u.)



Boeiende lezing in abdijmuseum:
To be or not to be Idesbald
In het kader van de Dag van de Wetenschap plant het Abdijmuseum Ten 
Duinen op zondag 27 november om 10.30 u. in het abdijmuseum een 
gratis lezing (één uur) met als titel To be or not be Idesbald. Spreker is Jan 
Van Acker, wetenschappelijk medewerker van het abdijmuseum. Deze 
lezing sluit aan bij de expo Z. Idesbald en de 1000 skeletten, die nog loopt 
tot 8 januari.

Tot begin 2015 wisten we het zeker: de loden kist in de Potteriekerk in 
Brugge bevatte de stoffelijke resten van Idesbald, de derde cisterciënzerabt 
van Ten Duinen. Maar niets was minder waar! Dankzij onderzoek door 
geschiedkundigen enerzijds en natuurwetenschappers anderzijds, weten 
we vandaag meer over het schrijn, over de man die wél in de kist ligt en 
over de historische figuur Idesbald zelf.
De wetenschap had het allemaal netjes in kaart gebracht: zijn intact 
lichaam bij een eerste opening in 1237, idem bij het openen van de 
loden kist in 1623. Het lichaam werd vereerd en een hele reeks officieel 
geattesteerde mirakelen gebeurden. In 1894 werd eindelijk de officiële 
zaligverklaring uitgesproken.
Maar dan werd de kist in 2015 geopend voor een uitgebreide 
interdisciplinaire studie. Verrassing: de resten konden onmogelijk van 
Idesbald zijn. De man in de kist stierf pas eeuwen na Idesbald! Ander 
onderzoek leerde wel hoe groot de man in de kist was; hoe oud hij was bij 
overlijden, aan welke aandoeningen hij leed, enz.
Het historisch onderzoek moest dus overgedaan worden. En dan blijkt dat er heel wat vraagtekens gezet 
kunnen worden bij de bekende verhalen van Idesbald. Was hij een herenboer van Eggewaartskapelle? 
Heette hij wel “van der Gracht”? Was hij ooit kapelaan van de gravin van Vlaanderen? Is de abdijkroniek 
over hem, over de opening van 1237 en over zijn verering wel zo betrouwbaar? Bovenal: hoe kunnen we nu 
te weten komen wie wél in de loden kist begraven werd?
Inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Ingang lezing uitzonderlijk via het 
bezoekerscentrum in de A. Verbouwelaan (het ronde glazen gebouw). Het museum is op 27 november ook 
gratis toegankelijk van 14 tot 17 u.

Een prachtige gravure over de 
tweede opening van de loden 
kist in 1623.

Exclusieve Herita Nocturne

Abdijbieren en -kazen degusteren

De Vlaamse erfgoedorganisatie Herita organiseert op donderdag 10 november om 
20 u. in het abdijmuseum een bijzondere nocturne: een exclusieve rondleiding (1,5 u.)
door directeur Dirk Vanclooster en wetenschappelijk medewerker Jan Van Acker die 
zelf meewerkten aan de expo. Nadien biedt Herita een drankje aan. Toegang 13 euro, 
inschrijven: www.herita.be/ledenaanbod/exclusief.
Herita wil jong en oud fan maken van erfgoed. Je kan met het hele gezin gratis lid 
worden van Herita en genieten van een groot aanbod vol kortingen en bijzondere 
activiteiten. Lid worden van Herita kan door gratis registratie via www. herita.be!

Op zaterdag 19 november om 14.30 u. kan je ter gelegenheid van de 10de Week van de 
Smaak (thema ‘De Smaak van Toen’) in het abdijmuseum terecht voor een rondleiding 
over het biergebruik in de vroegere abdij. De gids verzorgt eerst een rondleiding in het 
museum en door het ruïneveld, met klemtoon op alcoholgebruik in de abdij en in de 
middeleeuwen. Daarna kan je proeven van de vier Idesbaldbieren en van passende, 
échte abdijkazen. Duur: 2 uur. Max. 25 deelnemers. Prijs 9 euro. Inschrijven verplicht via  
058 53 39 50 of abdijmuseum@koksijde.be.



Monumenten voor de dood in
Kunstencentrum Ten Bogaerde
In het najaar loopt in het Kunstencentrum Ten Bogaerde van zaterdag 29 oktober tot zondag 8 januari 2017 
de tentoonstelling Monumenten voor de dood. Dit thema sluit naadloos aan bij de expo Zalige Idesbald en 
de 1000 skeletten in het Abdijmuseum Ten Duinen.

In Ten Bogaerde gaan de hedendaagse 
kunstenaars Stief Desmet, Renato Nicolodi en 
Cindy Wright aan de slag met de beeldtaal 
van monumenten die verwijzen naar de dood. 
Maar ook met de weemoedige beleving van de 
plek, waar de beenderen van potvis Valentijn 
begraven liggen. Ontdek verder enkele unieke 
collectiestukken van het Abdijmuseum Ten 
Duinen en van het natuurhistorisch museum 
MuseOs van Koksijde. De curator is Els Wuyts.

Openingsuren
Tijdens de schoolvakanties: van dinsdag 
tot vrijdag van 10 tot 17 u. / weekend- en 
feestdagen van 14 tot 17 u.
Buiten de schoolvakanties: open weekend- en 
feestdagen (behalve op maandag) van 14 tot 
17 u.
George Grardzaal: ook toegankelijk tijdens de 
openingsuren.
Gratis toegang. Buiten de openingsuren is het Kunstencentrum ook toegankelijk na afspraak (gids is 
betalend).
Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari.

Randprogramma - Art Talk Ten Bogaerde: op vrijdag 4 november om 19 u. met curator Els Wuyts.
Geleide rondleidingen - Telkens om 14 u.: woensdag 2, zaterdag 12 en zaterdag 26 nov., zaterdag 10, 
donderdag 29 en woensdag 4 januari. In het Nederlands en ook in het Frans in vakantieperiodes (2 nov., 29 
dec. en 4 jan.).
Zaal George Grard - George Grard (1901-1984) wordt beschouwd als een van de grootste Belgische 
beeldhouwers. Hij leefde en werkte lange tijd in Sint-Idesbald. Daarom presenteert het gemeentebestuur 
permanent een selectie van zijn werken in en bij het Kunstencentrum Ten Bogaerde.

Cindy Wright, Endless road, 2015. © re(D) gallery 

Stief Desmet, Monument for a broken fox, 2013-2016. 
©stief desmet

Renato Nicolodi, Iconostasis I, 2013. © Axel 
Vervoordt gallery & Ron Mandos gallery



Foto’s in de kijker van Westhoek verbeeldt Koksijde(2)

Wie staat op foto’s van de
Sint-Maartenstoet 1968?

Postzegel paardenvisser wint Grote Prijs
van de Belgische Filatelistische Kunst

Op de vooravond van 11 november trekt de Sint-Maartenstoet traditiegetrouw door de straten van Koksijde. 
Zo ook op 10 november 1968. Sint-Maarten, tronend op zijn paard, wordt begeleid door Zwarte Pieten en 
door zingende kinderen die zwaaien met lantaarns, gemaakt van uitgeholde bieten. Na de stoet wordt een 
vuur aangestoken en wordt de pop Pietje Pek verbrand. Sint-Maarten deelt snoep, koeken en fruit uit. De 
mooiste biet krijgt een prijs.
Herken je iemand op deze foto’s of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die 
ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer dan de dienst Archief via 058 53 30 71 of via archief@koksijde.be. Neem 
ook een kijkje op www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt.

Het postvelletje garnaalvisser te paard (Stephan Vanfleteren – Myriam Voz) heeft de Grote Prijs 
“Ambassadeur 2015” van de Belgische Filatelistische Kunst gewonnen. Daarmee is het velletje (een grote 
afbeelding en vijf postzegels) uitgeroepen tot de mooiste en meest indrukwekkende Belgische zegel van 
2015. Voor dit velletje en de postzegel stond paardenvisser Marius Dugardein model, Stephan Vanfleteren 
nam de foto’s.
De Grote Prijzen van de Belgische Filatelistische Kunst worden al 50 jaar toegekend. De jury-deliberatie 
vindt telkens plaats in april, de prijsuitreiking in september in het 
stadhuis in Brussel, recent op 17 september. Paardenvisser Marius 
en directeur Ineke Steevens van het Nationaal Visserijmuseum 
woonden die dag de prijsuitreiking bij. Deze bekroning is beslist een 
sublieme aanwinst op het erfgoedblazoen van de Oostduinkerkse 
garnaalvisserij te paard.
Andere categorieën 
waren de Grote 
Prijzen voor de best 
gegraveerde zegels van 
de Europese Unie, en 
de Grote Prijzen voor de 
beste jeugdzegels van 
de Europese Unie.



Koksijde en Dinant promoten
twee jaar elkaars toerisme
Voor de periode 2016-2018 ondertekenden Koksijde, 
Dinant (en l’Association Internationale Adolphe Sax) een 
overeenkomst om twee jaar lang voor elkaar toeristische 
promotie te voeren. In het actuele jaar werd Dinant 
gepromoot in Koksijde, in 2018 zal Dinant onze gemeente 
in de kijker plaatsen. Na bijna een jaar is het tijd voor een 
tussenrapport.

Blikvanger van de samenwerking was de expo van 15 
reuzensaxofoons in de Zeelaan. Dinant is immers de 
geboorteplaats van Adolphe Sax, wereldberoemde uitvinder 
van de saxofoon. In dat kader waren er in het hoogseizoen op 
zaterdag wekelijks saxy-optredens in hartje Koksijde.
Andere activiteiten waren de deelname van de Adolphe Sax-
wagen in de Garnaalstoet, begeleid door sax-spelers van de 
Dinantse Muziekacademie, verder door La compagnie des 
Copères, les Mougneux de coûtches en de reuzen Guiguet, 
Cafonette et Adolphe Sax. We onthouden ook de inspanningen 
van de handelaars om de etalages een Dinanteske look te 
geven, en recent de aanwezigheid van Dinant als eregast op 
de toeristen- en streekproductenbeurs eind oktober. Dinantse 
bezoekers aan onze gemeente krijgen een welkomspakket.

Wedstrijd #SaxyKoksijde!
De voorbije zomer liep ook de sax-wedstrijd #SaxyKoksijde. 
Inwoners en bezoekers werden uitgenodigd een te gekke foto 
via sociale media of mail in te zenden waarop ze zelf staan  
bij een reuzensaxofoon in de Zeelaan. Er werden 150 foto’s 
ingezonden waarvan de jury er vijf selecteerde. Merkwaardig 
is dat drie winnende foto’s de indruk geven dat de poseurs zelf een saxofoon bespelen. Maar dat is niet 
zo. De saxofoons staan op de achtergrond, de poseurs gingen ruimtelijk zo staan alsof het lijkt dat ze sax 
spelen. Magisch realisme… Dit zijn de winnaars: Karen Lewille, Gullegem (verblijf voor 2 p. in Dinant) / Veerle 
en Elke van Hooydonk, Peer (verblijf voor 2 p. in Koksijde) / Luc Vanweehaege, 
Vlamertinge (restobon 30 euro) / Johny Delancker, Koksijde (restobon 30 euro) / 
Vera Holleman, Oostduinkerke (restobon 30 euro).

Koksijde in Dinant
In 2018 wordt onze gemeente in Dinant in de schijnwerpers geplaatst. 
Ideeën voor Koksijdse verschijningen in de sax-stad zijn o.m. de bebloemde 
paardenvisser Flor Kos, een strand met beachbar op de promenade, bezoek 
van de garnaalvissers en promotie van de garnaal, Koksijdse muziekgroepen 
die er optreden, promotie met veruitwendiging van brochures, affiches en lokale 
producten, eventueel een tentoonstelling met werk van Paul Delvaux en  
Félicien Rops.

Reus Adolphe Sax met recht burgemeester 
Richard Fournaux van Dinant bij burgemeester 
Marc Vanden Bussche. Links schepen Robert 
Closset.

Luc Vanweehaege Karen Lewille Vera Holleman Veerle en Elke van Hooydonk

Johnny 
Delancker



Folkloristische Sint-Maartenstoet

De kinderen komen weer massaal met hun uitgeholde bieten waarin brandende kaarsen grillige en grijnzende 
vormen op straten en gevels toveren. Er zijn lekkere warmbruine Sint-Maartenskoeken en het vuur zal hoog 
oplaaien rond de brandstapel van Pietje Pek. Een feeërieke 
gebeurtenis waar droom en kinderlijke blijheid in verweven 
zijn.
Op zaterdag 7 november kunnen op het Sint-Pietersplein 
van 14 tot 17 u. bieten afgehaald worden.

Programma donderdag 10 november
De sint komt om 18 u. aan bij zaal ‘t Oud Schooltje. De 
stoet vertrekt om 18.15 u. met o.m. volgende groepen: de 
gemeentelijke harmonie, de wagen Sint-Maarten, Sint-
Maarten te paard en Zwarte Pieten met fakkels, de wagen 
met Pietje-Pek, de Berrewulf en een reusachtige Sint-
Maartenskoek, de Koksijdse kinderen met uitgeholde biet en 
kaarsen, wagen met voorzanger van Sint-Maartensliederen. 
Start in de Kerkstraat, korte wandeling door de straten, via 
Kerkstraat naar zaal ’t Oud Schooltje. Daar wordt Pietje 
Pek op de brandstapel verbrand. De ommegang wordt 
besloten met de uitdeling van Sint-Maartenskoeken in de 
zaal. Kinderen met een mooi uitgeholde bietenlantaarn 
krijgen van de sint een extra geschenkje.
Org. dienst Toerisme.

Maak een werk voor 4de expo Getij-dingen

Getij-Dingen, ontsproten aan de geest van Ingrid Sinnaeve, beleefde 
zijn eerste drie edities in 2009, 2012 en 2015. Over anderhalf jaar, in 2018, 
is het dus tijd voor de vierde uitgave. Voor mensen die houden van 
de combinatie natuur-wandelen-kunst is Getij-Dingen04 een heerlijke 
ervaring. Het is een tentoonstelling in de openlucht, kantjeboord-zee, die 
in onze contreien zijn gelijke niet kent.
Deze bijdrage is dus niet enkel een eerste aankondiging, maar ook 
een oproep tot kunstenaars die een werk voor Getij-dingen 2018 
willen inzenden. Met Pasen 2017 loopt in het gemeentehuis een 
voortentoonstelling met de maquettes van de voorgestelde kunstwerken. 
De realisatie aan zee zelf gebeurt in het vroege voorjaar 2018.
Wie dus voor Getij-Dingen 2018 een werk wil presenteren dat twee 
maal per etmaal overspoeld wordt, dat al dan niet van ziel en lijf 
zal veranderen onder het ritme van de zee.., kan tot uiterlijk vrijdag 
10 februari 2017 een dossier (cv en een visuele uitwerking van de 
maquette) indienen bij de dienst Cultuur & Erfgoed, gemeentehuis 
(cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40).
Alle disciplines zijn toegelaten: schilderen, beeldhouwen, (stevig) 
keramisch werk, enz. Het artistieke aspect van het ontwerp is belangrijk, maar dat geldt eveneens voor de 
manier van fixatie. Het werk moet echt wel tegen een stootje kunnen.
Getij-Dingen04 is mogelijk dankzij de gelijknamige werkgroep en het agentschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust (Oostende). Info: ingridsinnaeve@skynet.be.

Sint-Maarten komt op donderdag 10 november 
weer naar Koksijde-Dorp!

Van voor- tot najaar 2018 vindt langs onze acht km stranden van Sint-Idesbald, Koksijde 
en Oostduinkerke voor de vierde maal de mooie kunstmanifestatie Getij-Dingen04 
plaats. Vijftien artistieke creaties, bevestigd aan meetpalen in het strandwater, gaan dan 
enkele maanden lang een bizarre dialoog met de getijden aan. Want twee keer per dag 
verdrinken ze bij vloed en verdrogen bij eb… Weldra vinden de preselecties plaats. Een 
oproep.

Op donderdag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 51ste jaarlijkse folkloristische Sint-Maartenstoet 
plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers en 
borstelmakers.

OPROEP



Kinderactiviteit Op zoek naar dwaallichten -   
Donderdag 3 nov. van 15.30 tot 18 u. In het kader 
van Halloween, zie bl. 35.

Dwaallichtentocht, Adults only - Donderdag 3 nov. 
van 19 tot 22 u. In het kader van Halloween,  
zie bl. 35.

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

Workshop Body- en gezichtscrème en 
lippenbalsem - Woensdag 9 nov. om 19 u. 
Erika Leuridan leert je op eenvoudige wijze 
en met milieuverantwoorde ingrediënten een 
heerlijke body- en gezichtscrème maken met 
lekkere cacaoboter en vanille (geschikt voor 
alle huidtypes). Verder ook een voedende 
lippenbalsem met essentiële oliën, mineralen en/of 
klei in je favoriete kleur en geur. Prijs 13 euro,  
incl. crème en lippenbalsem (max. 10 deelnemers). 
Inschrijven tot 1 nov. via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.

Cursus Lightroom – Zondagen 13, 20, 27 nov. 
en 4, 11 en 18 dec. van 9 tot 12 u. Lightroom is 
een programma voor het beheren, bewerken en 
afdrukken van foto’s. Nodig: eigen draagbare 
computer (met Windows Vista of 7 met 
service pack 1 of recenter, minstens 2gb ram 
geheugen, 1 gb vrije ruimte op de schijf, cd-
speler voor installatie software en importeren 
van oefeningen). Opleidingsversie 4 wordt ter 
beschikking gesteld. Prijs 60 euro, leden De Kerkuil 
of nieuwe leden 40 euro. Inschrijven via www.
natuurwerkgroepdekerkuil.be, betalen op rek. 
nr. BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX) van 
natuurwerkgroep De Kerkuil. Org. Natuurwerkgroep 
De Kerkuil en Carels Photography. Info www.
carelsphotography.net, 0495 59 81 01.

Klimaatdocumentaire DEMAIN (F, 2015) - 
Woensdag 16 nov. om 20 u. Enkele vrienden trekken 
de wereld rond op zoek naar alternatieven voor 
onze huidige levenswijze. Ze ontdekken lokale, 
praktische en soms heel innoverende oplossingen, 
vb. Urban Agriculture in Detroit, burgerdemocratie in 

IJsland… Onder 
de luchtige 
zelfrelativering 
schuilen een 
doordachte 
opbouw, veel 
informatie 
en een 

aanstekelijke oproep. Org. c.c. CasinoKoksijde i.s.m. 
dienst Mil&DO en Natuurpunt Westkust

Wandeling Zeewieren, onbekende groente – 
Zondag 20 nov. om 13.30 u., Elisabethplein. Tussen 
al wat op het strand aanspoelt liggen ook zwarte 
slierten zeewier. Tijdens de zeewierwandeling 
verneem je van herboriste en natuurgids Marjan 
Janssens het boeiende verhaal van knotswier, 
riemwier, zeesla en de vele andere soorten 
zeewieren. Prijs 2 euro (max. 25 deelnemers). 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Kookworkshop Zeewieren -  Dinsdag 22 nov. om  
19 u. Zeewier is volgens kenners een echte vergeten 
oergroente die bij geen enkele maaltijd zou mogen 
ontbreken. Verneem van herboriste en natuurgids 
Marjan Janssens meer over het zeewieraanbod in 
natuurwinkels en gespecialiseerde zaken. Enkele 
soorten worden verwerkt in eenvoudige receptjes. 
Een bundel tips en aanwijzingen moedigt de 
deelnemers aan thuis verder te experimenteren. 
Prijs 13 euro, incl. bereidingen (max. 15 
deelnemers). Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.

Sterren en planeten - Op donderdag 10 nov. 
van 20 tot 22 u. (bij helder weer). Bewonder 
hemellichamen door de sterrenkijker van De 
Sterrenjutter. Elke tweede donderdag van de 
maand bij de sterrenwacht op het Duinenhuis.

Beleef natuur in het Duinenhuis…!

Herboriste en natuurgids Marjan Janssens is 
deskundige op het vlak van zeewieren. Bovendien 
begeleidt ze in de Halloweenweek twee 
dwaallichtentochten (zie bl. 35)



Welkom in het Milieupark..!

De nieuwe regeling van A tot Z
In het vorig nummer kondigden we het al aan: het ‘oude containerpark’ wordt dit najaar uitgerust met een 
automatische toegangscontrole en een weeginstallatie met registratie- en betaalzuil. Ook de zone voor 
o.a. elektro en klein gevaarlijk afval wordt vernieuwd. De dienst MIL&DO maakt je graag wegwijs in het… 
Milieupark!

Afvalbeleid in beweging
Even terug in de tijd. Het was Napoleon die al 
het afval in de straten van zijn rijk niet langer kon 
aanzien. Gemeenten kregen toen de taak dit afval 
te verwijderen en samen te brengen op een centrale 
plaats, ver genoeg van de bewoning. Dit ging 
jarenlang zo door tot de afvalberg zienderogen piekte 
en men inzag dat energie en grondstoffen op deze 
manier verloren gingen. Vroeger was afvalbeheersing 
een kwestie van algemene gezondheid en 
hygiëne. Vandaag is Vlaanderen geëvolueerd 
naar een aanpak die met alle gevolgen van de 
afvalverwijdering rekening houdt en die tegelijk 
energie- en grondstoffenbesparing nastreeft.

Recycleren is de norm
Materialen die gestort of verbrand worden, zijn 
verloren. Om nieuwe producten te maken heb je dan 
weer grondstoffen nodig. In een tijd waarin materialen 
en energie schaars worden, is dat niet houdbaar. De 
Vlaamse overheid legt de gemeenten daarom op 
om een gedifferentieerde tarifiëring uit te werken. Dat 
betekent dat er voor bepaalde afvalsoorten betaald 
moet worden. Zo moet het tarief voor grofvuil dat 
enkel nog verbrand kan worden, hoger zijn dan het 
tarief voor materialen die nog gerecycleerd kunnen 
worden. Wie goed sorteert, wordt dus beloond. 
De redenering is eenvoudig: afval verbranden en 
storten moeten we in de toekomst nog meer kunnen 
vermijden.

Drie fracties betalend
• De gemeente opteerde er bewust voor om het 

aantal betalende fracties beperkt te houden. 
Daarom zal je in de betalende zone eigenlijk maar 
twee tarieven vinden voor drie afvalfracties. Enerzijds 
zijn dat de milieubelastende fracties grofvuil en 
asbesthoudend materiaal. Anderzijds worden ook 
de fracties waarvoor je op vandaag al betaalde 
(steenachtig bouw- en sloopafval), geïntegreerd 
in het nieuwe systeem. Voortaan betaal je immers 
volgens het aangebrachte gewicht.

• Grofvuil: 0,20 euro/kg
* Asbesthoudend materiaal (vb. eternit): 0,20 euro/

kg vanaf 201 kg per huishouden. De eerste 200 kg 
worden dus wel geregistreerd maar hoef je niet te 
betalen.

• Steenachtig bouw- en sloopafval (steenpuin, 
keramiek-porselein, gips vb. gyproc): 0,04 euro/kg

Let wel: voor elke levering van een afvalfractie wordt 
minstens 5 kg aangerekend.

Alle andere fracties gratis
Alle andere fracties blijven gratis aanleverbaar: 
elektro, piepschuim, KGA (frituurvet en –olie, motorolie, 
TL- en spaarlampen, autobatterijen, batterijen, verven 
en vernissen, pesticiden, textiel en lederwaren, hout, 
vlak glas, groenafval (snoeihout en fijn tuinafval), 
glazen flessen en bokalen, papier en karton, PMD, 
metaal, harde plastics (nieuwe fractie in 2017).

Het Milieupark-team v.l.n.r. Oger Persyn, Nicola Delsaut, teamverantwoordelijke Danny Saelens, Benny Goeminne en 
Dikumbua Dialungana.



Registratie en verloop van je bezoek
1.  Aan de ingang van het Milieupark meld je je bij 

de registratiezuil met je e-ID of toegangspas. Als 
inwoner, tweedeverblijver of abonnementhouder 
krijg je hierdoor automatisch toegang.

2.  Je kunt meteen alle gratis afvalfracties in de juiste 
containers of recipiënten deponeren, zoals vroeger.

3.  Heb je ook betalende afvalfracties mee? Rij dan 
via de weegbrug naar de betaalzone.
-  Meld je met je e-ID of toegangspas aan op de 

eerste weegbrug.
-  Selecteer de afvalfractie die je wenst aan te 

bieden: grofvuil, steenachtig bouw- of sloopafval 
of asbesthoudend materiaal.

-  Deponeer de geselecteerde fractie in de juiste 
container.

-  Meld je aan op de tweede weegbrug. Je 
verneemt meteen hoeveel afval je hebt 
afgeleverd en hoeveel je ervoor moet betalen. 
Aan de betaalzuil betaal je met een bankkaart 
en ontvang je een betaalbewijs.

-  De slagboom gaat open, je verlaat de 
betaalzone.

Toegang met e-ID, K-pas of bedrijfspas
• Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister van 

Koksijde? Dan heb je toegang met je e-ID.
• Ook tweedeverblijvers zullen gebruik kunnen maken 

van hun e-ID. Wil je als tweede verblijver een tweede 
toegangskaart? Dan kun je bij de dienst Toerisme in 
het gemeentehuis een K-pas aanvragen.

• Handelaars, scholen, kmo’s en erkende 
verenigingen die een abonnement hebben 
voor verpakkingsafval, krijgen toegang met een 
bedrijfspas van onze afvalintercommunale.

Tips voor vlot gebruik
• Vergeet je elektronische identiteitskaart en 

bankkaart niet. Hou ze bij de hand om je aan te 
melden of te betalen.

• Sorteer je afval thuis. Laad je wagen in de juiste 
volgorde: raadpleeg de plattegrond en maak wat je 

het eerst moet lossen gemakkelijk uit de wagen kan 
halen.

• Kom buiten de spitsuren als het kan. Piekmomenten 
zijn dinsdagvoormiddag en zaterdag, vooral vlak na 
opening en tussen 10 en 11 u.

• Kom niet elke week met weinig materiaal. Zo beperk 
je je verplaatsingen en win je tijd. Papier en karton, 
PMD, glazen flessen en bokalen, textiel, … wordt 
opgehaald aan huis of kun je gemakkelijk kwijt in je 
buurt.

• Let op: de maximale lengte van je voertuig met 
aanhangwagen wordt beperkt tot 9 meter.

• Vragen? Aarzel niet om de parkwachters aan te 
spreken.

Proefperiode en start
Pas in januari 2017 gaat de nieuwe regeling effectief 
van start. Zo heb je nog even tijd om geleidelijk te 
wennen aan de nieuwe opstelling. Ook voor de 
parkwachters en de afvalintercommunale IVVO – die 
het diftar-systeem beheert – is dit een goede testfase. 
Het Milieupark wordt immers voorzien van een 
hoop technologie die hier en daar nog afgewerkt 
en bijgesteld zal worden. De infrastructuur in de 
betaalzone bestaat uit bovengrondse weegbruggen 
en verplaatsbare verkeersbakens, om zo enige 
flexibiliteit voor de toekomst te behouden.

Meer informatie
Begin december ontvangt iedereen de volgende 
Afvalkrant. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan het Milieupark. Ook onze parkwachters zullen 
in december een handige folder verspreiden om 
je wegwijs te maken. Vragen? Contacteer de dienst 
Mil&DO, Zeelaan 303, 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Samengevat
De meeste fracties blijven gewoon gratis.
Sorteer goed, dan blijft er weinig grofvuil over.
Hou vooraf je e-ID en bankkaart bij de hand voor een 
vlot bezoek.



Dag van de natuur: voor meer biodiversiteit
Op zaterdag 19 november plant de dienst Mil&DO i.s.m. Natuurpunt Westkust en het Agentschap voor Natuur 
en Bos ter gelegenheid van de Dag van de Natuur weer een maaidag (van 9 tot 16 u.) in de Oostvoorduinen 
(Geryllaan) bij de begraafplaats in Oostduinkerke. De eigendomsstructuur van dit middeloud duinengebied 
is er van oudsher erg versnipperd. Pas vrij recent is het natuurgebied grotendeels in handen gekomen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. In afwachting van een definitief natuurbeheerplan, moet het maaien dus 
nog even met de hand gebeuren om vergrassing en verzuring van dit kalkrijke duingebied te voorkomen.  
Zo blijven er vele vlinders, sprinkhanen, vogels en botanische parels leven.
Iedereen is welkom om een handje toe te steken. Stevig schoeisel voorzien. Werkhandschoenen en een 
verfrissend drankje zijn aanwezig.

In allesbranders verbrand je niet alles
Wie een kachel, een open haard of een allesbrander heeft, 
mag niet alles verbranden. Binnenshuis mag je, naast de 
wettelijk toegelaten brandstoffen zoals aardgas, stookolie en 
steenkool, enkel onbehandeld droog hout verbranden. Bij 
een goede verbranding komt er kleurloze of witte rook uit de 
schouw.
Bij de verbranding van geverfd, geïmpregneerd of nat 
hout, multiplex of spaanplaten, snoeiafval, plastic, papier 
enz. komen er heel wat giftige stoffen vrij. Die veroorzaken 
gezondheidsproblemen, zoals prikkende ogen, neus en keel 
en in het ergste geval kanker. Je verhoogt ook het risico op 
een onverzekerde schoorsteenbrand of uitslaande brand.

Uitzonderlijke sluitingsdagen Milieupark
Opgelet: de gewone sluitingsdagen op zondag 30 en maandag 31 oktober worden dit jaar meteen 
gevolgd door de feestdagen op dinsdag 1 en woensdag 2 november waarop het park ook gesloten blijft. 
Hou dus rekening met grote drukte op donderdag 3 november (en zaterdag 5 november). Plan je bezoek bij 
voorkeur op een ander moment.
Ligging - Veurnestraat 11 in Koksijde-Dorp
Normale openingsuren - dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11.45 u. en van 13 tot 16.45 u.

Fifty-One Club Westkust brengt
Novastar Solo in 25ste concert
Fifty-One Club Westkust organiseert zijn 25ste concert (zilveren lustrum) op zaterdag 3 december om 20 u. 
in de OLV-ter-Duinenkerk. Op de affiche staat Novastar Solo. De opbrengst van het concert gaat integraal 
naar projecten van Fifty-One Westkust in het kader van dienst aan de gemeenschap, 
zoals o.m. Duin en Polder, Elora, Rozenwingerd, See and Smile, Rozenkrans…

Het laatste Novastar-album Inside Outside was in veel eindejaarslijstjes van 2014 en 
2015 terug te vinden onder Beste Albums van... Resultaat: De broeierige sfeer van het 
album noopte zanger Joost Zweegers om ook live terug te gaan naar de essentie: de 
puurheid van de song.
Ondertussen wordt in de eerste helft van 2017 een nieuw album verwacht. Op  
3 december zal Joost in Koksijde al een tipje van de sluier lichten. Uiteraard zal 
hij zijn klassiekers niet vergeten: Because, Wrong, The Best is Yet To Come… Joost 
Zweegers haalde zijn hoogste niveau als solo performer tijdens de laatste solo 
tour in 2015. In Koksijde is hij vast van plan om nog beter te doen.
Na het concert biedt Fifty-One Club Westkust in het gemeentehuis een 
receptie aan.
Kaarten via de dienst Toerisme, www.51westkust.be en bij de leden.



Nog drie ontmoetingsdagen:

De tijd van toen: doktersverhalen
In de reeks Ontmoetingsnamiddagen zijn er nog drie voorstellingen door 
de plattelandsdokter. Hij getuigt boeiend over hoe het vroeger was, toen 
de huisarts nog bevallingen deed, zorgde voor ziekenvervoer, biechtvader 
was en nog veel meer…

Na elke causerie koffie en gebak voor alle aanwezigen en nadere 
kennismaking met elkaar. Aanvang telkens om 14 u.:
- maandag 7 nov. in de Rozenkrans in Oostduinkerke-Bad
- donderdag 17 nov. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp
- vrijdag 2 dec. in Villa Fiertel (Duinenabdij) in Koksijde
Toegang 2 euro. Kan je er moeilijk geraken, dan zoekt het 
Sociaal Huis een oplossing. Inschrijven via katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. Beperkt aantal plaatsen, 
liefst inschrijven voor een locatie in je eigen buurt. Org. het project 
Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de provincie.

Zoals al gemeld in het vorig nummer vindt het jaarlijkse seniorenfeest van 
het Sociaal Huis plaats op woensdag 23 en donderdag 24 november in c.c. 
CasinoKoksijde. Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden, in 
presentatie van Johan Bouttery. Het feest begint om 14 u. (deuren open om 13 u.) 
en eindigt om 20 u.

Woensdag 23 en donderdag 24 november

Tweedaags seniorenfeest!

Programma:
-  14 u., opening van het feest met koffie en gebak 

– verwelkoming door voorzitter Greta Suber-Delie 
van het Sociaal Huis en door burgemeester Marc 
Vanden Bussche

-  dans en muziek met pianist-orgelist Glenn 
Degeselle

-  15 u., muzikale reis met het duo Alex en Rudi
-  16.40 u., optreden van John Terra
-  17.30 u., warm avondmaal (stoofvlees met 

gebakken aardappelen) met muzikale omlijsting 
door pianist-orgelist Glenn Degeselle

-  19.15 u., optreden van het personeel Talent van 
Eigen Bodem

Alle dames en heren vanaf 60 jaar zijn op het feest 
welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in het 
bevolkingsregister van Koksijde en woonachtig 
te zijn in Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of 
Wulpen. De deelname in de kosten bedraagt  
12 euro per persoon.
Vanaf 1 november zijn kaarten uitsluitend in 
voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het 
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34 te Koksijde, bij het 
Marktplein).
Gelieve met onderstaande strook uiterlijk 21 
november in te schrijven. Maximum 2 kaarten per 
strookje.

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam en voornaam:

1.   ............................................................................................  geboortedatum:  .........................................

2.  .............................................................................................  geboortedatum:  .........................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................

Verklaart te wonen op vermeld adres en wenst in te schrijven voor 

 woensdag 23 november           of               donderdag 24 november, 

en betaalt  .............. x 12 euro.

Glenn Degeselle



Seniorenzwemmen in  
Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker

Koksijde steunt de Rode Neuzen Dag

Eén op vijf jongeren krijgt te maken met een 
psychisch probleem. Meer dan de helft praat er 
niet over en slechts drie op tien zet de stap naar 
professionele hulp. Om psychische problemen 
bij jongeren bespreekbaar te maken en het 
taboe verder te doorbreken organiseren VTM, 
Qmusic en Belfius voor de tweede keer Rode 
Neuzen Dag onder het motto Lachen helpt. 
Ze willen met de gekste acties en de verkoop 
van Rode Neuzen aandacht vragen voor 
het probleem en geld inzamelen. Vorig jaar 
brachten grappige acties en de verkoop van Rode Neuzen 3,8 miljoen euro in het bakje van het Rode 
Neuzen Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting).
Koksijde ondertekende het charter van Gezonde Gemeente, en doet dus uiteraard mee aan de Rode 
Neuzen Dag, o.m. door de verkoop van Rode Neuzen. Ze kosten 5 euro en liggen voor de belangstellenden 
klaar tot zaterdag 3 december in alle onthaalkantoren van de dienst Toerisme, en aan de onthaalbalies van 
het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde en NAVIGO Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke.

Naarmate iemand ouder wordt begint het lichaam ook minder te functioneren. 
Spieren en gewrichten worden stijver, waardoor dagelijkse bewegingen steeds 
moeilijker worden. Maar door te sporten kan men dit proces vertragen en zal 
de inactieve oudere veranderen naar een actieve 50+er.

Enkele voordelen
* Seniorenzwemmen is een verantwoorde en gezonde bewegingsvorm. Je beweegt ontspannen en op 

eigen tempo door het verwarmde water.
* Doel is spieren en gewrichten losser maken en de conditie verbeteren.
* Bewegen tegen de waterdruk in werkt spierversterkend. Het is niet belastend voor beenderen en 

gewrichten omdat je gewicht mee door het water wordt gedragen.
* Bewegen in water geeft psychische ontspanning. Enerzijds is het relaxend en anderzijds geeft het geen 

angsten aangezien men geen gevaar loopt om te vallen.
* Zwemmen draagt bij tot de beweeglijkheid van de gewrichten. Tijdens het bewegen in het water rust 

minder lichaamsgewicht op de beenderen en gewrichten wat resulteert in een grotere lichamelijke fitheid.
* Regelmatig zwemmen remt volgens onderzoek in zekere mate het verouderingsproces af.

Dus elke dinsdag seniorenzwemmen in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker (Pylyserlaan 32). 
Aanmelden tussen 15.45 en 16.15 u. Verblijfsduur maximum 100 minuten (zwemtijd + omkleden),  
zwembad verlaten 30 minuten na sluitingsuur onthaal.
Info: zwembaden@koksijde.be, 058 51 27 08.

Sedert 19 september en nog 3 december 
loopt in Vlaanderen de campagne Rode 
Neuzen Dag ten voordele van de geestelijke 
gezondheidszorg van jongeren. Dit initiatief 
wordt gesteund door de Vlaamse Vereniging 
van Steden en Gemeenten (VVSG) waardoor 
dus steden en gemeenten uit heel Vlaanderen 
meedoen. Zo ook door onze gemeente, die 
Rode Neuzen verkoopt.

Alle burgemeesters van Vlaanderen werden uitgedaagd 
een rode neus op te zetten. Onze regioburgemeesters Marc 
Vanden Bussche (Koksijde), Peter Roose (Veurne) en Geert 
Vandenbroucke (Nieuwpoort) zetten alvast hun beste neusje 
op…

60+ inwoners van onze gemeente mogen elke dinsdag vanaf 16 u. gaan 
zwemmen aan slechts 1 euro (niet tijdens schoolvakanties). Andersvaliden 
uit onze gemeente, met een officiële medische kaart (min. 50%) mogen zelfs 
gratis zwemmen. Zwemmen is heel populair bij senioren. Het is een goede 
manier om de conditie op peil te houden en de mobiliteit te verbeteren.



Oe Is’t? wil mensen aansporen om over hun gevoelens te praten. 
Iedereen voelt zich al eens minder goed in zijn vel, maakt een mindere 
periode door, wordt met een probleem geconfronteerd… Toch is het niet 
evident om aan te geven dat het minder goed gaat. Heel wat mensen 
gaan gebukt onder het taboe van perfectie, absoluut geluk. Nochtans is 
de zorg voor elkaars welzijn/gezondheid een zaak van iedereen.
Als we vragen Oe Is’t? lopen we vaak al door zonder dat we het 
antwoord afwachten. Met de campagne wil het Sociaal Huis werken aan 
een attitudewijziging. We moeten leren echt luisteren naar elkaar en over 
onze gevoelens praten. In dit geval: spreken is zilver, zwijgen is fout…
De vrijwilligers van het Sociaal Huis spoorden de marktbezoekers aan tot 
een praatje. De koffie en cakes smaakten en het babbelwater deed zijn 
werk. 
Info: info@sociaalhuiskoksijde.be, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde, 058 53 43 10.

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis lanceert een nieuw initiatief 
voor senioren: mensen uit je buurt ontmoeten bij een kop koffie en een stukje 
taart. Deze eerste ontmoeting vindt plaats op maandag 14 november van 
14 tot 16 u. in ’t Oud Klooster, een prachtige locatie in de Strandlaan 239 te 
Sint-Idesbald. Daar zal je op een ontspannen manier een babbeltje kunnen  
slaan met andere senioren, of samen een gezelschapspelletje spelen, een 
kaartje leggen, enz. Toegang 2 euro.
Bij voorkeur vooraf inschrijven bij Katrien Debruyne, 058 53 43 19.

De hulporganisatie Ziekenzorg, onderdeel van de Christelijke Mutualiteit, deelt mee dat de naam 
“Ziekenzorg” vanaf 24 september gewijzigd is in “Samana”.
Info: voorzitter Koksijde Nancy Soetaert (058 52 24 12), voorzitter Oostduinkerke-Wulpen Luk Tavernier  
(058 51 40 63).

Vrijwilligers Sociaal Huis werken
mee aan de Oe Is’t?-campagne

Samen een koffietje drinken 
en elkaar leren kennen

Ziekenzorg wordt Samana

Oe Is’t? Vrijwilligers van het Sociaal Huis stelden deze vraag op vrijdag 16 september aan marktbezoekers. 
De Oe Is’t?-campagne, in samenwerking met het provinciebestuur, was een groot succes.

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



Verkeerslessen in een nieuw
kleedje met go-cartparcours!

Schoolfietsroutekaart

Vernieuwde toepassing  
om veilig naar school fietsen

De politie Westkust ijvert waar ook mogelijk 
voor verkeersveiligheid in het algemeen, maar 
ook voor kinderen in het bijzonder. Zo zijn er de 
talloze verkeerslessen, fietscontroles, fiets- en 
voetgangersexamens. Nieuw dit jaar was het  
go-cartparcours met verkeersituaties.

De dienst Mobiliteit van de provincie West-Vlaanderen heeft een vernieuwde schoolfietsroutekaart klaar 
voor (bijna) heel de provincie. Op www.schoolfietsroutekaart.be staan de aangewezen fietsroutes naar de 
secundaire school ingekleurd, met vermelding van de aandachtspunten.

In september gaf de politie op de militaire basis  
13 keer verkeersles aan alle leerlingen van het vijfde 
leerjaar om ze zo goed mogelijk voor te bereiden 
als ze over twee jaar naar een middelbare school 
buiten Koksijde zullen fietsen. Deze lessen volgen op 
het voetgangersexamen dat ze in het vierde leerjaar 
afleggen. Op het einde van het zesde leerjaar volgt 
dan het fietsexamen.
Tijdens de fietslessen maakten de kinderen kennis met de gevaren in het verkeer. Ze fietsten onder 
begeleiding van de politie langs de schoolfietsroutes met tegelijk uitleg over gevaarlijke punten en 
verkeersregels. Daarna konden de leerlingen hun kunnen testen op een behendigheidsparcours en leerden 
ze in aanwezigheid van een vrachtwagen de dodehoek kennen.
Nieuw was het go-cartparcours met verkeersborden en verkeerslichten. Zo werd een reële situatie gecreëerd. 
Alle kinderen kregen als ook fietslichtjes als geschenkje.

De schoolfietsroutes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kan ze ook afdrukken. De bedoeling is 
dubbel: de fietsveiligheid van de leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om meer met de fiets naar 
school te rijden. De kaart vermeldt ook de bus- en tramlijnen en haltes.
De website is een handig middel in de klas voor een les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een 
klasgesprek over veilig verkeer en mobiliteit.
De toepassing is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire 
scholen, gemeenten, politiezones en de Fietsersbond. Intussen zijn de schoolfietsroutes van 30 gemeenten 
op de toepassing uitgetekend.

Waarschuw mee 
voor de dodehoek
Vrachtwagens en fietsers op de weg: het is een gevaarlijke combinatie. Nog 
altijd gebeuren er tragische ongevallen omdat de chauffeur de fietser niet tijdig 
kon opmerken. Wie vlak naast, achter of voor een vrachtwagen fietst, bevindt 
zich in de dodehoek. Levensgevaarlijk! Daarom voert het provinciebestuur 
West-Vlaanderen al jaren een preventiecampagne om te wijzen op de gevaren 
van de dodehoek. Waarschuw mee, bestel folders met tips en deel ze uit aan 
fietsende leerlingen of aan de vrachtwagenchauffeurs van je bedrijf. Plak de 
sticker op je vrachtwagen. Iedereen kan stickers, enz. bestellen via 
www.letopvoordedodehoek.be.



2de leerjaren op wereldreis
Net voor de herfstvakantie kwam Gloob op bezoek bij alle 2e 
leerjaren van Koksijde. Gloob nam hen mee op reis naar Suriname en 
vertelde hen over plastic soep. Gloobs komst maakt deel uit van een 
samenwerkingsproject tussen de dienst Internationale Samenwerking, 
dienst Mil&DO en Djapo. Mondiale bewustwording, milieu-educatie en 
het bekend maken van de Koksijdse stedenband met Galibi in Suriname 
staan daarbij centraal.

Binnen die Koksijdse stedenband ligt de focus voor de komende jaren op 
jeugd, cultuur en milieu. Eind 2015 liepen twee Surinaamse ambtenaren 
stage bij de dienst Mil&DO. Als gevolg daarvan leek het een uitdaging 
jeugd en milieu samen te brengen in een project, niet alleen in Galibi 
maar ook in Koksijde.
Galibi ligt net als Koksijde aan zee en krijgt rechtstreeks te maken met de 
zeevervuiling en plastic in zee. 

Plastic in zee
In een workshop (20, 21, 24 of 25 oktober) voor alle 2de leerjaren van 
Koksijde leerden de kinderen Gloob kennen, een echte wereldreiziger. 
Hij vertelde in de klassen over zijn reis naar Suriname, en over zijn vriendje Joël uit dat land. De kinderen 
maakten op die manier kennis met Joël, zijn familie, zijn woonplaats en zijn dagelijkse bezigheden. Zo 
kwamen ze ook te weten dat zijn papa visser is, een mooi beroep, maar er is veel plastic in de zee. Gloob 
ontdekte samen met de kinderen hoe dat plastic in zee komt en wat dan het probleem is. Hierbij werden de 
leerkrachten begeleid door de organisatie Djapo.
Op 27 oktober was er op het strand bij het Duinenhuis een strandopruimactie voor leerlingen en 
leerkrachten. Natuurgidsen vertelden er over hun ervaringen met plastic soep.

Naar Suriname
In de eerste week van de herfstvakantie is er een werkbezoek aan Suriname. Uit beide gemeentescholen 
reist iemand mee die de workshop volgde. Ook de betrokkenen van de dienst Mil&Do maken deel uit van 
de delegatie.
In Galibi zal de workshop in samenwerking met de plaatselijke school gebracht worden. De rollen worden er  
omgekeerd: de workshop wordt er opgebouwd rond een kind van hier. In Galibi wordt de activiteit gesteund 
door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Met de workshop en de strandopruimactie wil men de 
sensibilisatiecampagne van het ministerie op gang trekken. De afvalpersen, aangekocht met steun van 
Koksijde, worden op dat moment ook plechtig in gebruik genomen.
Doel is om dit project met steun van natuurgidsen elk jaar te hernemen zodat op termijn alle kinderen in 
Koksijde bereikt worden. In het Duinenhuis komt er ook een doe-station rond dit thema.
Info: dienst Internationale Samenwerking, ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.

Het rugzakverhaal van Yoica
De 21-jarige Yoica Cappoen uit Koksijde studeerde 
journalistiek, en verbleef drie maanden in Suriname 
waar ze haar stage bij het radio- en televisiestation 
Pipel voltooide. Door mee te draaien op de redactie 
leerde ze het land en de bevolking kennen. Yoica 
beleefde leerrijke en ook soms avontuurlijke dagen 
in Suriname, o.a. ook in Galibi dat met Koksijde een 
stedenband heeft. Daar schreef ze een rugzakverhaal 
over dat integraal te lezen is op http://www.koksijde.
be/yoica-suriname-2016.
Koksijde ondersteunt graag ondernemende mensen! 
Ook Yoica kreeg een duwtje in de rug van het 
gemeentebestuur onder de vorm van een subsidie 
“rugzakverhaal” (voor jongeren die een niet-
toeristische buitenlandse ervaring opdoen, aan te 
vragen bij de dienst Internationale Samenwerking, 
cfr. supra).

De kinderen van de 2de leerjaren 
maakten kennis met Joël uit 
Suriname die in de klassen vertelde 
over zijn vader die visser is.

Yoica Cappoen.



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

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

Initiatiereeksen op 
woensdag - Elke 
maand een andere 
sport, in de sporthal 
Oostduinkerke. In 
november: drums 
alive… op woensdag 
9, 16, 23 en 30 
november, van 10.30 
tot 11.30 u. Drums 
Alive combineert het ritme van drums met de 
passie van dans. Ritmisch, muzikaal, expressief en 
goed voor de conditie. Prijs (verzekering incl.) 6 
euro voor 4 lessen. Verplicht vooraf inschrijven bij de 
sportdienst, beperkt aantal plaatsen.
De brochure met het volledige sportaanbod voor 
50+ is beschikbaar zijn bij de dienst Toerisme en 
bij de sportdienst (058 53 20 01 of via sportdienst@
koksijde.be). Alle info ook op www.koksijde.be/
sportvoor50plus.

De burgemeester bedankte op 12 oktober in 
de Kokpit iedereen die bijdroeg tot het goede 
verloop van de opvang in Koksijde. Precies een 
jaar hadden de kinderen in onze gemeente 
schoolgelopen. “Ik hoop dat het verblijf, de genoten 
ondersteuning én scholing voor de kinderen 
een meerwaarde zal betekenen voor een mooie 
toekomst, waar het ook mag zijn. De goede 
samenwerking onder de vele betrokken partners 
en gemeentediensten maakte dat de integratie 
van het centrum en van de bewoners in onze 
gemeente zeer vlot verliep”, zo beklemtoonde hij.
Schepen Lander Van Hove van Onderwijs 
benadrukte dat in alle basisscholen van Koksijde 
met de hoogste zorg voor de nieuwe klasvriendjes 
was gezorgd. “Directies en leerkrachten zagen 
dit niet als een extra last, integendeel. Ze waren 
onder de indruk dat al deze leerlingen zich zo snel 
aanpasten aan hun nieuwe omgeving en onze 
taal heel vlot onder de knie kregen”, aldus de 
schepen. Hij hoopte dat ze het allen goed mogen 
stellen en dat ze vaak nog eens aan hun verblijf in 
Koksijde zouden terugdenken.
Alle kinderen kregen op de ontmoeting in het  
gemeentehuis een wafel, een drankje en een 

goodybag met snuisterijtjes van Koksijde. 
Vervolgens presenteerde Clown Rocky hen in de 
zaal van jeugdhuis De PIT een gezellig uurtje vrolijke 
fratsen.
De dank was wederzijds: de kinderen overhandigden 
de burgemeester een uniek kader met een 
collage van talrijke grote en kleine foto’s over hun 
voorspoedig verblijf in Fedasil Koksijde.

Sport voor 50+

Asielcentrum sluit op 30 november

Afscheid van de lagereschoolkinderen

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

Fedasil Koksijde, het opvangcentrum voor vluchtelingen op een deel van de luchtmachtbasis gaat eind 
november definitief dicht. Op vrijdag 28 oktober vond in het centrum zelf een mooi slotfeest plaats voor 
medewerkers en bewoners. Maar eerder al, op woensdag 12 oktober, ontvingen burgemeester Marc 
Vanden Bussche en de schepenen in het gemeentehuis een 40-tal vluchtelingenkinderen en een tiental 
ouders. De gezinnen met kindjes vertrokken vervolgens in de herfstvakantie om de week erop meteen in 
een andere gemeente naar school te gaan.

Een aantal van de vluchtelingenkinderen in gezelschap 
van o.a. burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen 
Rita Gantois, Albert Serpieters en Lander Van Hove, 
directeur Emanuel Joye van Fedasil Koksijde.



Eddy Pauwels, voorzitter van Judoclub Koksijde:

“Judo op niveau in een ontspannen 
sfeer, waar vriendschap belangrijk is”

Judoclub Koksijde viert hoogtij. Dat is al jaren zo, maar de vereniging kreeg 
recent een boost dankzij de bronzen medaille van Dirk Van Tichelt op de 
recente Olympische Spelen in Brazilië. Voorzitter Eddy Pauwels is duidelijk over 
de missie van JK: zowel recreatieve als competitieve judo met de nadruk op 
het laatste. “Wij behoren bij de top in België, en hebben altijd geprobeerd onze 
eigen weg te gaan,wat ons niet altijd sympathiek maakte bij de federatie”, luidt 
het.

Eddy Pauwels: “Belangrijk is 
dat de sfeer goed moet zijn, 
er is al genoeg druk in onze 
maatschappij.”

Onze 

VERENIGINGEN 

in de kijker

-1-

Contactadressen gevechtssporten in Koksijde

Judoclub Koksijde - Eddy Pauwels,  
Koksijdestraat 6A, Veurne, 058 31 41 07
Aikido - Koenraad Pylyser,  
R. Vandammestraat 127, Koksijde, 0476 64 34 19
Budokai Do - S. Casier, Sint-Pietersstraat 4,  
Sint-Pieterskampelle, 0479 49 03 28
Karateclub Koksijde - Robin Coutteau, 
Smekaertstraat 13, De Panne, 0495 83 35 57
Kadgamala Karate M.A.I. - Joery Traversier, 
Brugsesteenweg 104, Veurne, 0476 39 86 02

T-d: “Eddy, vat de geschiedenis van Judoclub 
Koksdijde eens in een notendop samen!”
Eddy Pauwels: “Judoclub Koksijde is ontstaan 
uit Judoclub Veurne De toenmalige trainers Jos 
Debruyne en Roeland Decroo, beiden Koksijdenaars, 
vatten het plan op om in Koksijde met een eigen 
club te beginnen. Jos, indertijd politiek geëngageerd, 
kreeg hulp van wijlen Werner Gery toen ook een 
bekend figuur in de Koksijdse politiek. Ze kregen de 
kar op de rails en Judoclub Koksijde was geboren. Na 
heel wat omzwervingen kwamen we uiteindelijk in de 
huidige zaal voor vloersporten terecht.”

T-d: “Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot 
dusver?”
Eddy: “Misschien wel te veel om op te noemen: 
verschillende titels op Vlaams en Belgisch niveau 
zowel individueel als per ploeg. Het meest recente 
is natuurlijk de olympische medaille van Dirk Van 
Tichelt.”

T-d: “Wat is het eigenlijke doel van de judoclub?”
Eddy: “Wij willen ons steentje bijdragen om zoveel 
mogelijk jongeren, want dat is onze doelgroep, aan 
het sporten te krijgen. De lat leggen we zo hoog 
mogelijk, zodat ook de jongens en meisjes die aan 
competitie willen doen bij ons aan het juiste adres 
zijn. Belangrijk is ook dat de sfeer goed moet zijn, 
trainen op een plezante manier is belangrijk, er 
is immers al druk genoeg in onze hedendaagse 
maatschappij.”

T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Eddy: “Uiteraard uit de Westhoek om het een 
beetje breed te noemen, maar meer en meer 

uit alle hoeken van 
Vlaanderen. Voor een 
judoka is het belangrijk 
om veel te trainen, en 
wij hebben gelukkig 
vooral op vrijdag een 
goed gevulde tatami, 
wat wil zeggen veel 
trainingpartners.”

T-d: “Welke activiteiten 
staan er op het 
reguliere menu?”
Eddy: “We trainen 4 keer per week op de club, 
daarnaast gaan we op regelmatige basis naar 
onze Franse collega’s in Duinkerke en omgeving. De 
regionale training op maandag in Nazareth staat 
ook elke week op het programma. We hebben ook 
het geluk een fitness accommodatie bij de deur te 
hebben waar de liefhebbers gebruik van kunnen 
maken wat dan ook bijna dagelijks gebeurt. Verder 
gaan we drie keer per jaar op stage naar het 
buitenland, o.a. Nederland, Schotland, Hongarije, 
Kroatië, Italië, Frankrijk…”

T-d: “Welke clubdroom wil de voorzitter werkelijkheid 
zien worden?”
Eddy: “Wat ik vooral wil, is dat de club blijft draaien 
zoals we nu bezig zijn. Dromen moet je daar niet voor 
doen, wel hard werken. Er is bij ons maar één motto: 
alles voor de club.”



960 kinderen op de loop…

* MEISJES - 1ste lj.: 1. Nanou Proot, 2. Kato De Creus, 3. Kysha Vierstraete / 2de lj.: Merel De Creus, 2. Sahar Rustami,  
3. Manon Recoules / 3de lj.: 1. Lieze Medland, 2. Ise Nollet, 3. Camille Suvee / 4de lj.: 1. Marthe Swinnen, 2. Laura Santy, 
3. Xais Durwein / 5de lj.: 1. Logbossie Agbo, 2. Eline Debecker, 3. Lieselotte Verkest / 6de lj.: 1. Pauline Geldhof, 2. Marie-
Julie De Baets, 3. Elise Pieters / 1ste gr. BLO: 1. Luna Daever, 2. Marleen Deschrijver, 3. Samira Dibrani / 2de gr. BLO: 1. 
Aline Deschrijver, 2. Sunita Dewitte, 3. Ysamina Amadou / 3de gr. BLO: 1. Laran Pattyn, 2. Kaylee Jouret, 3. Jolien Verreth.
* JONGENS - 1ste lj.: 1. Joran Clauw, 2. Vic Igodt, 3. Siebe De Bakker / 2de lj.: 1. Sander Weiss, 2. Shabab Islami, 3. Niel 
Hanssens / 3de lj.: 1. Senne Defoort, 2. Jonas Uytterbroeck, 3. Nicolas Vansteenkiste / 4de lj.: 1. Sil Deramoudt, 2. Linus 
Verstraete, 3. Toby Vandewoude / 5de lj.: 1. Cedric Vandenberghe, 2. Lars Desaever, 3. Sam Deramoudt / 6de lj.: 1. 
Julan Verstraete, 2. Jacques Deschrijver, 3. Adam Souhani / 1ste gr. BLO: 1. Shane Deschuyteneer, 2. Noah De Baets, 
3. Dario Desodt / 2de gr. BLO: 1. Jah-Lil Zerzour, 2. Bryan Viaene, 3. Luca Claes / 3de gr. BLO: 1. Jens Collette, 2. Yoshua 
Vanhooren, 3. Angelo Meuleman.

Op 27 september organiseerde de gemeentelijke sportdienst i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport 
de jaarlijkse scholenveldloop voor het lager onderwijs. Deze keer op het sportcentrum in Koksijde-Dorp 
wegens werken op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. In totaal liepen 960 leerlingen mee van acht 
Koksijdse scholen. Schepen van sport Dirk Dawyndt overhandigde de winnaars een medaille.



Erkend Nordic Walking-instructeur Greet Ostyn start 
op zaterdag 26 november weer een cursus Nordic 
Walking volgens de Alfa-techniek. De andere lessen 
vinden plaats op 3, 10 en 17 december, telkens van 10 
tot 11 u. aan het IWVA-bezoekerscentrum Doornpanne 
in Oostduinkerke. Inschrijven kost 40 euro voor de 4 
lessen, huur poles inbegrepen. Te betalen op BE26 9730 
6689 0729 met vermelding van naam, adres en gsm- 
of tel.-nummer. Na het volgen van de lessen kan men 
meewandelen met Greets maandelijkse wandelingen 
(www.greetostyn.be).
Info: greetostyn@outlook.be, 0494 71 73 12 of  
chantal.loones@telenet.be,058 51 98 08.

Zondag 20 november:  
Vlaamse Duinencross

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

Op zondag 20 november vindt in 
de Liefoordduinen de jaarlijkse 
Vlaamse Duinencross plaats, een UCI 
wereldbekerwedstrijd in organisatie 
van Veloclub Koksijde i.s.m. het 
gemeentebestuur. Telkens opnieuw een 
topcross. Alle binnen- en buitenlandse 
vedetten tekenen present.

Uurrooster
De dag start om 10 u. met de wereldbeker-
rit van de juniores, om 11.20 u. zijn de 
beloften (U23) aan de beurt. Na de 
middag, om 13.30 u., rijden de dames 
(elite) hun wereldbekerwedstrijd. Top of the 
bill om 15 u. is uiteraard de wereldbeker-
manche van de heren (elite). Voor hen is 
de podiumceremonie voorzien om 16.10 u.

Kaartenverkoop
* Inwoners van Koksijde en K-pashouders kunnen vooraf een toegangsticket van 5 euro kopen. Deze  
5 euro-kaarten kunnen enkel aangekocht worden in het toerismekantoor in Koksijde-Bad (Info Koksijde) 
bij het gemeentehuis, van maandag 31 oktober tot en met zondag 13 november, zolang de voorraad 
strekt. Eén kaart per inwoner, voor Koksijdenaars op vertoon van de identiteitskaart, voor tweedeverblijvers 
op vertoon van de K-pas. Dergelijke K-pas (5 euro) is te koop bij de dienst Toerisme in Koksijde op vertoon 
van identiteitskaart en aanslagbiljet tweedeverblijf. Deze pas is 2 jaar geldig en biedt, behalve reductie op 
de Duinencross, nog tal van andere voordelen.
* Er worden geen voordeeltickets online verkocht.
* Voor alle anderen bedraagt de normale toegangsprijs 13 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. 
Voorverkoop in de toerismekantoren van Koksijde, bij de gemeentelijke sportdienst, in de cafetaria van het 
zwembad of online op www.veloclubkoksijde.be. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. De voorverkoop eindigt op 
vrijdag 18 november om 12 u.
Info: www.veloclubkoksijde.be

Beginnerscursus Nordic Walking



DJ-workshop

Skaten @ Rampaffairz

Jeugdhuis de PIT presenteert op zaterdag 19 november van 

13.30 tot 16.30 u. in de PIT een workshop DJ. De workshop biedt 

aan jongeren van 16 tot 21 jaar een goede basis om als DJ 

aan de slag te gaan. Zo leer je o.m. mixen op professioneel 

materiaal. Er wordt voldoende materiaal voorzien om zelf te 

kunnen oefenen.
Prijs 20 euro. Vooraf inschrijven noodzakelijk via jeugddienst@

koksijde.be, of doe dat bij de jeugddienst zelf.

De jeugddienst legt op 
woensdag 30 november een 
bus in naar het indoor-skatepark 

Rampaffairz in Wevelgem. 
Belangrijk: enkel ervaren skaters 

hebben toegang. Wat de 
toestellen betreft: skateboards 
& inline-skates zijn toegelaten, 
Steps en BMX enz. zijn verboden.

Vertrek aan JOC de PIT om 
13.30 u. Prijs 8 euro, terug in 
Koksijde rond 19 u.
Vooraf inschrijven noodzakelijk 
via jeugddienst@koksijde.be, of 

doe dat bij de jeugddienst zelf.

Jeugdraad steunt fuiven

Film Finding Dory

De jeugdraad keurde een reglement goed waarin ze fuiven 

een extra duw van 500 euro in de rug geeft. Organisatoren die 

extra inzetten op preventie krijgen daarvoor van de jeugdraad 

geld terug. En afhankelijk van het aantal maatregelen kan dat 

bedrag tot 500 euro oplopen. De jeugdraad gelooft immers dat 

fuiven een basisrecht is. Info jeugddienst@koksijde.be.

JOC de PIT presenteert op donderdag 

3 november om 14.30 u. de film 

Finding Dory. Het vergeetachtige 

visje dartelt vrolijk rond met de oude 

bekenden Nemo en Marlin. Plots 

beseft Dory dat ook zij een familie 

heeft die misschien wel naar haar op 

zoek is. Het trio vertrekt halsoverkop 

op een avontuurlijke reis naar het 

Marine Biology Institute of California, 

een aquarium en revalidatiecentrum. 

Voor de zoektocht naar haar ouders 

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

ontdekken ze de magie en het geluk 

in hun vriendschappen en familie, 

maar ook in hun gebreken….
Reserveren: jeugddienst@koksijde.be.

Als de film niet voorhanden is, wordt 

een van de laatst uitgebrachte 
video’s vertoont. De organisatie is 

niet verantwoordelijk voor dergelijke 

voorvallen.Sint-Hubertusviering
De gemeentelijke VVV organiseert op woensdag 2 november de 
Sint Hubertusviering in de Sint-Idesbalduskerk, met zegening van 
paarden, honden en katten door de pastoor om 11 u.
Op Goede Vrijdag anno 683 ging Hubertus de zoon van de hertog 
van Aquitanië op jacht, wat een oneerbiedige activiteit was op die 
heilige dag. Bij het bejagen van een hert, keerde het dier zich naar 
hem en verscheen een lichtend kruis tussen zijn gewei. Getroffen 
door dit teken wendde Hubertus zich af van het wereldse gebeuren 
en ging hij het geloof in België en Nederland verkondigen. Zo werd 
hij de patroonheilige van de jacht en de huisdieren.
De VVV overhandigt een herinneringsmedaille aan de deelnemers.



Op zaterdag 10 september waren 
de talrijke sponsors van Koksijde 
Golf ter Hille de bijzondere gasten 
op het golfdomein om er samen 
een gezellige avond door te 
brengen. Omstreeks 19 u. kregen 
ze er het verrassend bezoek van 
de Harmonie van de Vrienden 
van de Brandweer Oostduinkerke, 
van de Oud-IJslandvaarders en 
van enkele Oostduinkerkse reuzen. 
De muzikanten en reuzendragers 
zorgden voor een aangenaam 
hoor- en kijkspel. Een leuk 
intermezzo op de vooravond van de 
opendeurdag!

OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie en 
schepen Stephanie Anseeuw woonden op 
vrijdag 16 september de officiële opening bij 
van Villa Assistentiewoningen, het vroegere 
Diga Verde aan de Koninklijke Baan in Sint-
Idesbald. De eerste Diga Verde werd in 
1993 gebouwd door de vader van huidig 
bestuurster Fleur Mariman. Het was toen een 
van de eerste seniorieën aan zee. Omdat 
mevr. Mariman meer de nadruk wil leggen 
op de assistentiewoningen, wijzigde de naam 
naar Villa Assistentiewoningen. “Senioren 
blijven vaak te lang thuis omdat ze de stap 
naar een woonzorgcentrum niet durven 
nemen. Een assistentiewoning is de ideale 
tussenoplossing. We hebben ook kortverblijf”, 
aldus mevr. Mariman. Info op www.villa-
assistentiewoningen.be of via 058 53 35 11.

Tennisclub Koksijde (TCK) bestaat 40 jaar en werd om die reden op zaterdag 17 september een ontvangst 
in het gemeentehuis aangeboden. TCK kwam in 1976 ter wereld als initiatief van Jean-Marie Dewulf in de 
schoot van de toenmalige Jeugdclub ’t Mollebard. Al snel werd TCK een van de vooraanstaande sportclubs 
van de gemeente met weerklank in de regio. Belangrijke verwezenlijkingen waren de Flanders Ladies Trophy, 
de Fed Cup België-Polen in 2013 en momenteel de Ricoh Men’s Trophy. Absoluut hoogtepunt was uiteraard 
de realisatie van de nieuwe (gemeentelijke) tennistempel, geopend zomer 2012. Schepen van Sport Dirk 
Dawyndt loofde de schitterende werking van de club.

De voorbije maand in woord en beeld



Eind september kreeg onze gemeente het bezoek van mevr. Peggy Panka, Surinaams 
stedenbandcoördinator en hoofd van de Stafunit Internationale Betrekkingen bij het ministerie van 
Regionale Ontwikkeling. Peggy Panka stond mee aan de wieg van de stedenband tussen Koksijde en 
Marowijne/Galibi. Zij coördineert diverse acties en verzorgt het vlot contact met de coördinator Ina Van 
Thienen in Koksijde. V.l.n.r. Eric Delanghe, Cyriel Caudron, Annie Ververken, Nicole Redey, Sabelle Diatta, 
Christine Monsieur (voorzitster K&W), Peter Lasat, Mieke Mutton, Peggy Panka, schepen Rita Gantois,  
Marc Van Thienen, Ina Van Thienen, Lars Hillewaere en Jacqueline Braem.

Op dinsdag 27 september 
werden de diensten Technieken 
en Redding in het bezit gesteld 
van twee nieuwe voertuigen. Een 
eerste wagen betreft een 4x4-
voertuig ter vervanging van de 
Nissan Patrol. De nieuwe wagen is 
een Isuzu D-max LSX met hardtop, 
GPS, camera, signalisatiebalk en 
zebrage. Het is een zeer robuust en 
veilig voertuig voor gebruik op het 
strand. Leverancier is Isuzu Benelux 
uit Kontich via plaatselijke verdeler 
Hancke Cars uit Veurne. De tweede 
wagen is een bestelwagen ter 
vervanging van de huidige die zijn 
beste tijd heeft gehad. Het nieuwe 
voertuig voldoet aan de strengste 
veiligheidsnormen, is uitgerust 
met een zeer milieuvriendelijke 
Euro 6-motor en alle mogelijk 
comfort in de stuurcabine, zebrage 
en signalisatie-verlichtingsbalk 
inbegrepen. Het laadruim is 
toegankelijk langs achter en via 
twee schuifdeuren op de zijkanten. 
Leverancier is garage Marc 
Vansteenland uit Oostduinkerke.

De voorbije maand in woord en beeld



De Vriendenkring der 
Oudgedienden van het kwartier 
Koksijde (VOK) organiseerde 
op zaterdag 8 oktober de 
jaarlijkse hulde aan het 
Monument van de Vliegeniers 
(bij de molen). Bloemenkransen 
werden neergelegd door o.m. 
burgemeester Marc Vanden 
Bussche, provinciecommandant 
lt-kol. Onraedt, VOK-voorzitter lt-kol. 
Evert Cuppens, vaderlandslievende 
verenigingen en familie van 
overleden VOK-leden. Een 
overvliegende Seaking bracht 
een groet. De plechtigheid werd 
afgerond met de nationale hymnes 
en een receptie in de onthaalvilla 
van het Abdijmuseum ten Duinen.

In de middeleeuwse Duinenabdij was er 
natuurlijk ook een scriptorium. Geletterde 
monniken schreven er dag na dag in mooi 
handschrift teksten over op bladen die boeken 
werden. Vele dergelijke boeken, de meeste uit de 
dochterabdij Ter Doest, zijn bewaard gebleven 
en berusten in het Grootseminarie van Brugge 
en in de Brugse Stadsbibliotheek. Ze werden 
als geheel door de Vlaamse Gemeenschap 
als topstuk erkend. Op zaterdag 1 oktober 
kwam Evelien Hauwaerts erover vertellen in 
het gemeentehuis op uitnodiging van het 
Abdijmuseum Ten Duinen. Een 40-tal fijnproevers 
genoten van de voordracht, o.m. burgemeester 
Marc Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum en wetenschappelijk medewerker 
Jan Van Acker, samen op de foto bij specialiste 
Evelien Hauwaerts.

Het college van burgemeester en schepenen bracht op maandag 17 oktober een bezoek aan het 
sportpark Hazebeek waar eind oktober de werken begonnen voor aanleg van kunstgras op terrein 2. Deze 
investering is nodig omdat de natuurgrasmat er in wintertijd wegens intensief gebruik (1ste ploeg KVVO en 
jeugd Westkust-Foot) vaak onbespeelbaar bij ligt. Ook de huidige atletiekpiste (gravé) wordt vervangen 
door een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke kunststofpiste. Eind van de werken is voorzien eind november. 
De rode kunststoflaag kan evenwel pas in april/mei aangebracht worden omdat hiervoor zonnig weer en 
15°C nodig is. De atletiekclub kan de piste wel vanaf 1 december op de onderlaag (asfalt) gebruiken.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Mouton-Stekelorum
Op zaterdag 1 oktober vierde het echtpaar Paul Mouton-Roos Stekelorum hun gouden huwelijksjubileum 
met o.a. een ontvangst in het gemeentehuis. Paul (°Veurne) en Roos (°Veurne) huwden die dag precies 
een halve eeuw geleden op 1 oktober 1966 in Gijverinkhove. Paul was zaakvoerder van het bekende 
warenhuis Végé aan de Zeepanne, later SV Vépé en Discount DIMKO tot 1976. Daarna werd hij BENELUX-
verkoopdirecteur van NV Certified Laboratories, en in 1999 stichter van ZPM. Roos nam het huishouden waar 
en verzekerde een geborgen haard voor echtgenoot en zes kinderen. Ze tellen thans vijftien kleinkinderen.

Echtpaar Reynaert-Vanbelleghem
André Reynaert (°Coudekerque Branche, F) en Yvonne Vanbelleghem (°Oudekapelle) beloofden elkaar 
65 jaar geleden (Oudekapelle, 1 september 1951) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! André was 
timmerman bij het bouwbedrijf van zijn schoonvader Jerome en schoonbroer André Vanbelleghem. Yvonne 
was huisvrouw en zorgde voor een warme thuis voor haar man en twee dochters. Ze hebben ook vier 
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Zaterdag 1 oktober was de heuglijke feestdag.

Echtpaar Ostyn-Mol
Ook op zaterdag 1 oktober luidden de feestklokken voor het echtpaar Marc Ostyn (°Roeselare) en 
Georgette Mol (°Moorsele) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 
jaar geleden op 30 september 1966 in Moorsele. Marc en Georgette waren de naarstige uitbaters van de 
bloemen- en decoratiezaak Florama in Menen. Ze hebben een zoon, een dochter en drie kleinkinderen.



Echtpaar Storme-Meuleman
Zaterdag 8 oktober was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Ghislain 
Storme (°Brugge) en Christiane Meuleman (°Aartrijke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Aartrijke, 12 oktober 1966). Ghislain en Christiane waren de bekende uitbaters van een fiets- 
en speelgoedwinkel op de Zeedijk in Oostduinkerke. Als jarenlang (24) voorzitter van het feestcomité van 
Oostduinkerke was Ghislain ook bedenker-stichter van de bekende Stormfeesten. Verder was hij zes jaar 
gemeenteraadslid, 10 jaar voorzitter van de Orde van de Paardenvisser, nu erevoorzitter. Het echtpaar heeft 
vier kinderen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Cools-Mondelaers
Op zaterdag 15 oktober was het de beurt aan de echtelingen Guido Cools (°Schelle) en Josephina 
Mondelaers (°Hemiksem) om het gouden huwelijksfeest te vieren. Ze huwden op 10 oktober 1966 in Wilrijk. 
Het jubileumfeest begon met een ontvangst in het gemeentehuis. Guido was burgerlijk werktuigkundig 
ingenieur bij diverse bedrijven in de metaalsector en daarna zelfstandig ingenieur. Josephina beredderde 
de vele huishoudelijke taken voor haar echtgenoot en hun vier kinderen. Ze zijn de fiere grootouders van zes 
kleinkinderen.

Hippe pop-up beurs: 
Soirée Feminine X-mas Fun
Best Pittig Koksijde, een vereniging van pittige jonge dames, pakt 
op woensdag 30 november voor de tweede keer uit met de hippe 
pop-up beurs Soirée Féminine, vanaf 19 u. in de showroom van 
Garage Marrannes, Dorpsplaats 46 in Wulpen. De opbrengst van deze 
avond in kerstsfeer gaat naar een goed doel, nl. de Oostduinkerkse 
school BUBAO De Strandloper. Op deze hippe pop-up beurs valt van veel dingen te genieten en te kopen: 
nieuwe beauty & styling tips, leuke hebbedingen en accessoires, originele kerstcadeautjes, cocktails, lekkere 
knabbels en gezellige babbels. Wie komt krijgt ook leuke goodies mee naar huis.
Toegang/steunkaart 10 euro te koop bij de deelnemende handelaars (zie Facebook Soirée Féminine) of via 
de bestuursleden. Meer info: bestpittigkoksijde@gmail.com.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Jerom Matsaert
Veurne, 26 augustus
zoon van Matsaert Thierry en van 
Laura Cornet uit Koksijde

Billie Puype
Veurne, 29 augustus
dochter van Peter en van Eva 
Dancet uit Koksijde

Amber Van Bockstaele
Oostende, 1 september
dochter van Yuri en van Gwenny 
Callens uit Koksijde

Maxim Vervaecke
Veurne, 2 september
zoon van Anthony en van Caroline 
Holsbeek uit Oostduinkerke

Lias Vanneuville
Veurne, 2 september
zoon van Rien en van Nele Houtekier 
uit Koksijde

Alix De Brabandere
Veurne, 2 september
dochter van Pieter en van Michèle 
Belleflamme uit Oostduinkerke

Ranée Hillewaere
Veurne, 6 september
dochter van Darius en van Joke 
Meheus uit Oostduinkerke

Basiel Pillen
Veurne, 15 september
zoon van Jelle en van Tineke 
Vandenbosch uit Oostduinkerke

Zytha Vercruysse Hartman
Veurne, 16 september
dochter van Bart en van Vanessa uit 
Koksijde

Miel Coutteau
Veurne, 17 september - 
†Brugge, 20 september
zoon van Michel en van Valèrie 
Pelfrene uit Oostduinkerke

Alix Verhamme
Ieper, 18 september
dochter van Amaury en van Annick 
Richard uit Koksijde

Ernest Vandenabeele
Kortrijk, 19 september
zoon van Ben en van Isabel 
Castelein uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Rudi Claeys en Els 
Vandenplassche, beiden uit 
Koksijde (9 september)

Ian Van der Stricht en Ella 
Casier, beiden uit Koksijde  
(9 september)

Philippe D’hulster en Olivia 
Suarez Patrony, beiden uit 
Barcelona (15 september)

Robert van den Bos en Edith 
Van Tichelt, beiden uit Koksijde 
(17 september)

Bruno Calcoen uit Koksijde en 
Sandra Dujardin uit Diksmuide 
(24 september)

OVERLIJDENS

Clémence De Rijck - 92 jaar 
weduwe van Frans Bogaert

Guy Dujardin - 70 jaar 
echtgenoot van Rita Mol

Kris Bouten - 51 jaar

Marcel Neyts - 89 jaar 
echtgenoot van Esther Luyssaert

Marie Vanderkelen - 90 jaar 
weduwe van Marcel Vranken

Edward Laneres - 80 jaar 
echtgenoot van Margaret Fenlon

Franciscus De Roo - 83 jaar 
echtgenoot van Anna Persyn

Jean Verstraeten - 95 jaar 
weduwnaar van Maria Collaerts

Alex Bauwen - 83 jaar 
echtgenoot van Simonne 
Denuwelaere

Paul Soetemans - 73 jaar 
echtgenoot van Maria De Zutter

Albert Fastenaekels - 70 jaar

Simonne Bonte - 86 jaar 
weduwe van André Beele

Roger Vandepitte - 82 jaar 
echtgenoot van Agnès Rabaeys

Alphonse Brever - 93 jaar 
echtgenoot van Christiane Van der 
Poorten

Wilfried Houbaert - 85 jaar 
echtgenoot van Raymonde Bekaert

Christiane Delaere - 71 jaar 
echtgenote van Eric Mortier

Joseph Germy - 84 jaar 
echtgenoot van Julienne Peereman

Gerard Janssens - 73 jaar 
echtgenoot van Rita Byloo

Stephanus Steverlynck - 87 jaar 
weduwnaar van Monica Callewaert

Theo Vanmontfort - 79 jaar 
echtgenoot van Denise Gevers

Alfons De Landsheer - 85 jaar 
echtgenoot van Diana Steyaert

Maurizio Carta - 40 jaar 
echtgenoot van Van der Nadine 
Auwera

André De Feyter - 81 jaar 
echtgenoot van Godelieve 
Goossens

Suzanna De Greef - 94 jaar 
weduwe van Alfons Lievens

Christiane Roosens - 68 jaar

Gilberte Segaert - 91 jaar 
weduwe van Georges Dorné

Jean Tastenhoye - 74 jaar 
weduwnaar van Nicole Boon

Freddy Van Hauwermeiren -  
73 jaar 
echtgenoot van Godelieve Van Daele

Greta Verbanck - 57 jaar

Hobby- en Michelinbeurs Goesting Food Truck 
FestivalOp zaterdag 12 en zondag 13 november vindt in de feestzaal 

van c.c. CasinoKoksijde telkens van 10 tot 18 u. de hobby- en 
Michelinbeurs plaats. Gratis toegang.
Op deze beurs bieden een 50-tal creatieve mensen aan het publiek 
hun huisgemaakte werkjes aan. De aangeboden juwelen, decorstukjes, 
schilderijen, hoeden, lekkernijen enz. zijn exclusief en kwaliteitsvol. Naast 
de jaarlijkse hobbybeurs is er op de mezzanine voor de derde keer 
ook een ruim aanbod voor verzamelaars van allerhande Michelin-
memorabilia: wegenkaarten, oude affiches en nog veel meer. Je kan er 
ook inspiratie voor leuke kerstgeschenken op doen.

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



In de ban van Halloween 

VRIJDAG 28 OKTOBER
• Oostduinkerke, sporthal Hazebeek, inschrijven van 18 tot 21 u. voor 

de derde HALLOWEEN-MOUNTAINBIKETOERTOCHT, een 
avondrit van 27 of 39 km in Halloweensfeer

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

wie verkleed komt krijgt een gratis drankje

ZATERDAG 29 OKT. TOT ZONDAG 6 NOV.
• Sint-Idesbald, Strandlaan 318, POP-UP HALLOWEEN, elke dag workshops voor kinderen (4-12 j.).
 Programma: Za 29 okt., 11-13 u., halloweenhapjes (2 euro) / zo 30 okt., 14-16 u., halloweenverhalen (1 euro) 

/ ma 31 okt., 10-12 u., gekke kapsels (2 euro), grime (2 euro) / di 1 nov., 14-16 u., halloweenshow (2 euro) / 
wo 2 nov., 14-16 u., vier creatieve workshops (5 euro), nl. vleermuis van Styropor en Foam Clay, spookhuizen 
van kraskunst, halloweensleutelhangers maken, magnetische halloweendecoraties van Eva Foam / do 3 
nov., 14-16 u., vier creatieve workshops (5 euro), nl. spoken van Silk Clay, houten halloweenfiguren versieren 
met Poscastiften, boekenlegger knutselen thema Halloween, creëer je eigen halloweenpuzzel / vr 4 nov., 14-
16 u., piñata’s maken (5 euro) / za 5 nov., 14-16 u., Kamishibai, Japans verteltheater (1 euro)

• Sint-Idesbald, SPOOKHUIZEN The Thriller en Freakcircus op het Grardplein en in de Strandlaan
• 13-17 u., Sint-Idesbald, strand, GRIEZELDOOLHOF Nightmare on Baaldjes Beach / bijzondere After Dark 

Sessie op za 29 okt., vr 4 en za 5 nov. van 18 tot 21 u. / op ma 31 okt. van 20 tot 23 u.

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

POMPOENEN (ter plaatse te koop aan 5 euro), mogelijkheid tot 
schminken.

• 18 u., Grardplein, start JURERING van de mooiste pompoen en het 
origineelste kostuum, om 18.30 u. opgeluisterd door Jong El Fuerte

• 19 u., Grardplein, vertrek HALLOWEENstoet met muziekgroepen, 
versierde wagens en veel straatanimatie, prijsuitreiking op de parking 
van de Kerkepannezaal

DONDERDAG 3 NOVEMBER
• 15.30- 18 u., KINDERACTIVITEIT OP ZOEK NAAR DWAALLICHTEN, mysterieuze wandeling tussen de 

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

• 19-22 u., DWAALLICHTENTOCHT – ADULTS ONLY. Maak tijd voor een spannende en tegelijk 
ontspannende wandeling (ca. 3 km) van de bib naar het Duinenhuis en terug langs het strand om de 
demonen uit je hoofd te verdrijven. Een toverthee behoedt je voor al te kwade geesten. Dwalen door de 
kleine straatjes van Koksijde, op bijzondere plekjes luisteren naar spannende, mysterieuze, en soms pikante 
anekdotes en volksvertellingen door Renata Bruggeman. De meeslepende ervaring eindigt met liefdesdrank! 
Stapschoenen en zaklamp zijn aangeraden. Start (opening deuren bib om 18.30 u.) en einde aan de bib. 
Meedoen kost 5 euro (max. 50 deelnemers). Inschrijven via dwaallichten@koksijde.be.

VRIJDAG 4 NOVEMBER
• 10.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek, Ingrid Vincent leest GRIEZELVERHAALTJES voor 

aan kinderen van 4 tot 8 jaar. (Groot)ouders zijn ook welkom. Gratis toegang.
• 19 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. het Grardplein, HALLOWEENVUURWERK

Tijdens de herfstvakantie is onze gemeente ook dit jaar 
weer volledig in de ban van Halloween! Maar liefst 
een hele week lang worden tal van leuke en griezelige 
activiteiten georganiseerd.



Mooie dansante bewegingstaal op knappe soundscape

Glimpses in Turbid Water

Sinterklaashits in hedendaags jasje

In Glimpses in Turbid Water creëert choreografe Sarah Bostoen met twee jonge energieke dansers een 
geheimzinnige en bevreemdende sfeer. Ze liet zich inspireren door een monoloog van Samuel Beckett 
en een boek van Michel Houellebecq. Bostoen, afkomstig van Roeselare, komt op zaterdag 26 november 
naar c.c. CasinoKoksijde.

Wat moet er nu eigenlijk écht bij je schoen staan zodat Sinterklaas zeker je deurtje niet voorbij rijdt? Is 
Sinterklaas kapoentje het lievelingslied van Sinterklaas of is het eerder Zie ginds komt de stoomboot? Zijn 
al die wortelen eigenlijk wel gezond voor Slecht-Weer-Vandaag, het paard van Sinterklaas. En drinkt Zwarte 
Piet nu liefst spuitwater of chocolademelk?

Tij-dingen: “Je bent zowel danseres als choreografe. 
Vloeit het ene automatisch over in het andere?”
Sarah Bostoen: “De ervaring als danseres is belangrijk. 
Zo kan ik beweging helder ontleden en duidelijk aan 
mijn dansers verwoorden en voortonen wat ik wil 
dat ze uitvoeren. Tot voor twee jaar danste ik in mijn 
eigen producties. Voor Glimpses In Turbid Water heb 
ik gekozen om enkel te creëren. Dit pad zal ik ook 
verder volgen in de toekomst. Als danseres werk ik wel 
nog samen met het Nederlands gezelschap United-C. 
Maar dat is niet mijn eigen werk en dat scheelt. Maar 
zelf op scène staan, daar geniet ik nog altijd enorm 
van!”
T-d: “In ‘Glimpses in Turbid Water’ leven man en vrouw in een liefdeloos bestaan naast elkaar. Is dit 
observeren in het echte leven of een meer algemene kijk op het hedendaagse bestaan?”
Sarah: “De titel gaat over inzicht geven in de mysterieuze, onheldere ‘poel’ van gedachten, in het omzetten 
van het menselijk denken in beweging. Dat vind ik erg interessant. De inspiratie komt uit zowel de tekst Not 
I van Beckett, als de roman Mogelijkheid van een eiland van Houellebecq. De eerste gaat over een oude 
vrouw die aan een hoog tempo een verwarde stroom aan gedachten verwoordt. Het boek van Houellebecq 
schetst een futuristisch beeld van de mens en de wereld. Het leerde me dat de mens uiteindelijk volledig op 
zichzelf in het leven staat. Hoe goed we onze geliefde ook kennen, de gedachtegang van de ander (en van 
jezelf) blijft hoe dan ook ondoorgrondelijk.”
T-d: “Je hebt lang met een knieblessure gedanst. Hoe doe je dat op een toernee met veel optredens in 
korte tijd?”
Sarah: “Het gebeurde in 2012 en deed me vooral nadenken over hoe ik verder wou. Het lichaam is ons 
instrument waarmee we werken en afhankelijk van zijn, maar het is wel zeer fragiel. Maar hoe ouder je 
wordt, hoe meer je met blessures leert om te gaan en er omheen te werken. Je lichaam onderhouden door 
training, gezonde voeding en voldoende rust is essentieel.”
Glimpses in Turbid Water speelt in c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 26 november om 20 u. Tickets 12 euro. 
Bestellen op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Op al deze vragen krijgen jullie een antwoord tijdens 
Daar wordt aan de deur geklopt, een muzikale en 
wervelende show waar je mee moet zingen en 
dansen!
“Sinterklaas zingt. Omdat Sinterklaas hét feest bij 
uitstek is voor alle brave kinderen en omdat we het fijn 
vinden samen met hen te verlangen naar cadeautjes 
en de sint te verwelkomen onder enthousiast gezang 
om de spanning wat op te drijven.” (Aldus Veerle, 
programmator familie). Inclusief pannenkoeken en 
chocomelk!
Kom genieten met de hele familie op zondag 27 
november om 15 u. in c.c. CasinoKoksijde. Tickets 10 of 
5 euro (-26 jaar) via www.casinokoksijde.be of  
058 53 29 99.



Agenda NOVEMBER

Woensdag 2 november
* 10 u., Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Sint-Hubertusviering met wijding van huisdieren en paarden, 
zie bl. 28

* 20 u., c.c. Casino Koksijde
Film Spotlight

Donderdag 3 november
* 11.30-23.30 u., Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie bl. 34

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

* 14.30 u., Koksijde, jeugdhuis de PIT (Kursaallaan)
Kinderfilm Finding Dory, reserveren jeugddienst@koksijde.be, 
zie bl. 28

* 17.30 u., Abdijmuseum Ten Duinen, ruïneveld
Reveil Ten Duinen, verhalen van aldaar begraven overledenen en 
a-capellaliederen door het vrouwenkoor Belladonna,
toegang 7 euro, info www.reveil.org en www.tenduinen.be

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

Vrijdag 4 tot zondag 6 november
* Beelden en verhalen uit de Westhoek, driedaagse van 
het Vermeylenfonds K-Odk met een tentoonstelling, een 
paddenstoelenwandeling en een boekvoorstelling.

Vrijdag 4 november
* 11.30-23.30 u., Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie bl. 34

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

Zaterdag 5 november
* 11.30-23.30 u., Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie bl. 34

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

* 14 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat)
Via carpooling naar Calmeynbos voor wandeling 
“paddenstoelen” met gids Marc Schaerssens, 
info Vermeylenfonds, Marc van Muylem, 058 51 90 94

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

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

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

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

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Idee van de zee van regisseur Nina Devroome over het 
maritiem internaat IBIS in Oostende, na de film gesprek met Nina, 
met producer Lotte Van Craeynest en IBIS-leraar Patrick Van 
Craeynest

Zondag 6 november
* 11.30-23.30 u., Koksijde, Theaterplein
Goesting Food Truck Festival zie bl. 34 

* 12 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat)
Rudy De Potter leest voor over het leven zoals het in de Westhoek 
is, uit zijn boek Westhoek Story, info Vermeylenfonds, 
Marc van Muylem, 058 51 90 94

* 14.30 u., Sportdomein Hazebeek
voetbal 1ste provinciale KVV Oostduinkerke-SVV Damme

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

Woensdag 9 november
* 12 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Brood en spelen - Buffet & volksspelen
Org. Vlas ODK. freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20

Donderdag 10 november
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32), 
ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes, breien), 
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

* 18 u., Koksijde-Dorp
Sint-Maartenstoet, zie bl. 14

* 20 u., Koksijde, Abdijmuseum
Herita Nocturne, rondleiding in het museum, zie bl. 10

Vrijdag 11 november
* 10 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Herdenking Wapenstilstand ’14-’18, zie bl. 6

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Zeemansliederen door Roland & The Deep Blue Sea, 
info & tickets c.c. CasinoKoksijde

* 19.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer met gratis optreden van Blunt, 
info 058 53 29 99, reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Gegroepeerde activiteiten
- Gemeentel. musea, bl. 10
- Bibliotheek, bl. 8
- Duinenhuis, bl. 17
- Sportdienst, bl. 24-27
- Jeugddienst, bl. 28
- Halloween, bl. 35
- Ontmoetingsdagen Sociaal Huis, bl. 19 en 21

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in 

Koksijde-Bad

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



Zaterdag 12 november
* 10-18 u., c.c. CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs, zie bl. 34

*14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, 
wandeling “bomen- en struikenpracht”, 
info www.iwva.be/bezoekers

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a), 
Jan De Smet, rariteitenkabinet, lezing, info www.hetbedrijf.be

Zondag 13 november
* 10-18 u., c.c. CasinoKoksijde
Hobby- en Michelinbeurs, zie bl. 34

* 14.30 u., Oostduinkerke, Navigo
Wandeling “hoe overleven duinplanten”

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
Voetbal 2de nationale KVV Coxyde-ASV Geel

Woensdag 16 november
* 13.30-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, cyclus Van Jezus tot Mohammed 
door em. prof. W. Clarysse, info doornpanne@davidsfonds.net

Donderdag 17 november
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat), lezing 
“geheugenklachten en dementie” door prof. Jan Versypt (VUB), 
toegang 5 euro, leden 3 euro (koffie incl.), org. UPV-Westkust en 
Vermeylenfonds, info marc-mortier@telenet.be

Vrijdag 18 november
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater: theater makery, het eenzame Westen, 
info & tickets c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 19 november
* 9-16 u., Oostduinkerke, Oostvoorduinen (Geryllaan)
Jaarlijkse maaidag, zie bl. 18

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, 
wandeling “natuur in rust”, info www.iwva.be/bezoekers

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum
Abdijbieren en –kazen degusteren, zie bl. 10

Zondag 20 november
* 10-16.10 u., Koksijde-Dorp, Liefoord, 
Vlaamse Duinencross, 
zie bl. 27

* 14.30 u., Sportdomein Hazebeek
voetbal 1ste provinciale KVV Oostduinkerke-KSC Wielsbeke

* 15 u., Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: Ensor Strijkkwartet & Jan Decleir, 
info & tickets: Info Koksijde

Maandag 21 november
* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Ondeugend ouder worden door Zaki, 
info & org. Neos Koksijde, Judith Ranson, 058 51 40 60

Woensdag 23 november
* 14-20 u., c.c. CasinoKoksijde
Jaarlijks groot Seniorenfeest, zie bl. 19

Donderdag 24 november
* 14-20 u., c.c. CasinoKoksijde
Jaarlijks groot Seniorenfeest, zie bl. 19

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32), 
ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes, breien), 
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 25 november
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Double Bill: Looriers-postma-Thys, 
info & tickets c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 26 november
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Dansvoorstelling Glimpses in Turbid Water 
(van choreografe Sarah Bostoen), info & tickets c.c. CasinoKoksijde

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a), 
concert Zsa Zsa Zsu, muzikale avond vol zwoele stemmen en 
dansbare manouche, info www.hetbedrijf.be

Zondag 27 november
*10.30 u., Koksijde, Abdijmuseum
Lezing (gratis) To be or not te be Idesbald door lic. Jan Van Acker, 
zie bl. 10

* 13.30 u., Oostduinkerke, strandbad
2de Beachchallenge Koksijde, 
info www.beachchallenge-koksijde.eu, sandmanecents@telenet.be

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
Voetbal 2de nationale KVV Coxyde-KFC Dessel Sport

* 15 u., c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling Sinterklaas zingt, zie bl. 36

* 16 u., Oostduinkerke, Navigo
Dag van de Wetenschap, authentieke IBIS-les “plaatsbepaling  
op zee, van Mercator tot de hedendaagse technieken”  
door Patrick Van Craeynest (ex-beroepsvisser, ex-leraar van IBIS en 
op het schoolschip) gratis deelname, inschrijven 058 51 24 68 of 
onthaal@navigomuseum.be

Dinsdag 29 november
* 18.30 u., Koksijde-Dorp, Hotelschool
Gastronomische avond met poëtische randanimatie door 
G. Seys, info doornpanne@davidsfonds.net

Woensdag 30 november
* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, cyclus Van Jezus tot Mohammed 
door em. prof. W. Clarysse, info doornpanne@davidsfonds.net

* 19 u., Wulpen, showroom Garage Marrannes
Soirée Féminine X-mas Fun, hippe pop up-beurs, zie bl. 33

* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
 Causerie Noorwegen, reportage door J.P. Delmarsin &  
M. Opsomer, leden 3 euro, anderen 5 euro, info en 
org. www.vlas.koksijde.be, 058 51 62 23

Vrijdag 2 december
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor met Michael Van Peel: Van Peel overleeft 2016, 
info en tickets bij Info Koksijde

Zaterdag 3 december
* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen & Navigo
Open Museumdag

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling feesttafel voor vogels, 
info www.iwva.be/bezoekers  



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

* 20 u., Koksijde, O.L.V. ter Duinenkerk
Concert Novastar, info en org. Fifty-One Club Westkust, 
0477 35 32 74, zie bl.18

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Circus door Bert & Fred: 8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days, 
info en tickets bij Info Koksijde

Zondag 4 december
* 14.30 u., Oostduinkerke, Navigo
Geleide wandeling “hoe overleven duinplanten”

* c.c. CasinoKoksijde
Winter aan zee met ontbijtbuffet, org. Inner Wheel Westkust

* 11 u.,Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48)
Reportage gebracht door Frank De Leger over Kenia, daarna 
BBQ (29 euro, leden 25 euro), info 059 30 65 30,  
dekimpenelleke@gmail.com 

* 17 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert met S. Verplancke (orgel) en E. Maes 
(hoorn), receptie, org. DF Doornpanne,  
info doornpanne@davidsfonds.net

Dinsdag 6 december
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Muzikale namiddag Ode aan Edith Piaf, zie bl. 21

Woensdag 7 december
* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, cyclus Van Jezus tot Mohammed 
door em. prof. W. Clarysse, info doornpanne@davidsfonds.net

TENTOONSTELLINGEN

Werk van Mia Reynaert en Kathleen Ramboer over natuur in 
de Westhoek, duurzaamheid en biodiversiteit
Op 5 en 6 november van 11 tot 18 u. in het Vrijzinnig Huis Koksijde 
(Galloperstraat 48, Koksijde), info Vermeylenfonds, Marc van 
Muylem, 058 51 90 94

Engelen van de zee, fotografie van Stephan Vanfleteren
Tot 20 november in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke

Schilderkunst van Martine de Raet
Tot 6 november in Galerie Welnis, toerismekantoor Astridplein in 
Oostduinkerke

Encaustic Art, schilderwerken met bijenwas van Nadine 
Meeuws
Tot 6 november in de Keunekapel, Sint-Idesbald 
(elke dag van 14-18 uur, niet op maandag)

Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari in het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald

Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
Tot 8 januari in het Abdijmuseum Ten Duinen

De Domeinen van de Duinenabdij
Tot dinsdag 10 januari in het onthaalgebouw van het 
Abdijmuseum Ten Duinen

Monumenten voor de dood
Tot 8 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde, zie bl. 11

Bespreekbureau  
c.c. CasinoKoksijde:
verhuis en nieuwe openingsuren
Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde 
verhuist van de dienst Toerisme naar het 
cultuurcentrum. Daarvoor sluit het bespreekbureau 
op maandag 7 en dinsdag 8 november even de 
deuren. Vanaf woensdag 9 november kan u weer 
tickets reserveren aan de vertrouwde balie in het 
cultuurcentrum.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag 
van 14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag 
open van 10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie 
ook altijd open één uur vóór aanvang van een 
voorstelling.




