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Persuitnodigingen  

Dinsdag 25 oktober: 

 om 11 u. fotomoment Nightmare on Baaldjes Beach (Labyrint) en Pop-up Halloween met de VVV 

Koksijde. Afspraak aan het labyrint op de Zeedijk (rechts van Grardplein).  

 

Woensdag 2 november:  

 om 11 u. Sint Hubertusviering in de Sint-Idesbalduskerk, met zegening van paarden, honden en 

katten door de pastoor. De VVV overhandigt een herinneringsmedaille aan de deelnemers. 

 

Zaterdag 5 november: 

 om 11 u. ontvangst wielertoeristenclub Coxy Cycling n.a.v. 25 jaar bestaan (Kokpit 

gemeentehuis) 

 

Vrijdag 11 november - herdenking Wapenstilstand: 

 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 

 

Zaterdag 19 november: 

 om 11 u. ontvangst El Fuerte Koksijde (Kokpit gemeentehuis) 

El Fuerte behaalde de hoogste score (94,25) op de tweejaarlijkse internationale mars- en 

showwedstrijd der Lage Landen in Hamont-Achel. Bij deze zijn ze Internationaal Kampioen der 

Lage Landen geworden. Ze hebben ook de Trofee André Rijcken ontvangen voor de beste score 

over de voorbije 2 dagen. Het college van burgemeester en schepenen wenst El Fuerte te 

huldigen voor deze prachtige prestatie. 

 

Dinsdag 29 november: 

 14.30 u. persbabbel – locatie wordt nog meegedeeld 

 
*** 

 

Bespreekbureau 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. 

 

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Containerpark wordt Milieupark  

Het containerpark van Koksijde wordt dit najaar omgevormd tot een Milieupark. Bedoeling is 

om de hoeveelheid grofvuil – de afvalfractie die verbrand wordt in een verbrandingsoven en 

zo verloren gaat – verder te beperken. Daartoe wordt het park uitgerust met een betalende 

zone met een weeginstallatie, een extra inzamelcontainer voor harde plastics en een 

automatische toegangscontrole. Meteen werd ook de zone voor het afleveren van elektro en 

klein gevaarlijk afval vernieuwd en opgefrist. 

 

Afvalbeleid in beweging  

De voorbije jaren zakte de totale hoeveelheid restafval in Koksijde met maar liefst 20%. ‘Dat is een zeer 

goede evolutie, want materialen die gestort of verbrand worden, zijn we kwijt. In een tijd waarin 

materialen en energie schaarser worden, kunnen we dat niet meer maken’, aldus diensthoofd Milieu & 

Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme. ‘Dat mooie resultaat doet ons helemaal niet op onze lauweren 

rusten, we blijven het afvalbeleid ook in de toekomst voortdurend bijsturen. In 2017 zetten we een 

volgende belangrijke stap: we maken van het ‘oude containerpark’ een Milieupark, waar duurzaamheid 

en circulaire economie nog meer op de voorgrond komen te staan.’ 

 

Bewuste keuze voor het milieu – recycleren is de norm 

Schepen van leefmilieu Albert Serpieters: ‘Ik kan iedereen meteen wat gerust stellen: de bedoeling van 

het nieuwe systeem is net dat de meeste afvalfracties gewoon gratis blijven. Waar het ons bovenal om te 

doen is, is om de hoeveelheid grofvuil te verminderen. Want hoewel 80% van alle materiaal op het park 

nu al wordt gerecycleerd of nuttig hergebruikt, moeten onze parkwachters jammer genoeg vaststellen 

dat er nog al te vaak recycleerbaar materiaal in de perscontainer belandt. En daar willen we van af. 

Recycleren is de norm op het Milieupark.’  

 

‘Dat doen we door een gedifferentieerde tarifering op basis van het aangeleverde gewicht uit te werken’, 

aldus Jan Vandromme. ‘Dat betekent dat er voor het aanleveren van bepaalde – vaak milieubelastende - 

afvalsoorten meer moet worden betaald, terwijl andere – recycleerbare of herbruikbare - fracties aan een 

lager tarief of gratis kunnen worden aangeboden. De Vlaamse overheid legt deze regeling overigens op 

aan alle gemeenten en subsidieert onze nieuwe weeginfrastructuur.’   

 

Albert Serpieters: ‘Wie goed sorteert, wordt dus beloond. De redenering daarachter is dus vrij eenvoudig: 

het verbranden en storten van afval moeten we in de toekomst nog meer kunnen vermijden. We doen 

daarbij ook zelf een extra inspanning om nog meer nuttig materiaal uit de afvalberg te kunnen halen, 

want volgend jaar voorzien we om ook harde plastics afzonderlijk te kunnen inzamelen op het 

milieupark.’   

 

Eenvoudige tarifering – de meeste afvalfracties blijven gewoon gratis 

Schepen Serpieters: ‘Zoals gezegd kiezen we er op ons Milieupark bewust voor om het aantal betalende 

fracties beperkt te houden. Enerzijds zijn dat de milieubelastende fracties grofvuil en asbesthoudend 

materiaal. Anderzijds is het de bedoeling om ook de fracties waarvoor je op vandaag al betaalde 

(steenachtig bouw- en sloopafval), te integreren in het nieuwe systeem dat correcter is. Alle andere 

fracties kun je gewoon gratis blijven aanleveren. De concrete tarieven worden eind oktober vastgelegd 

door de gemeenteraad.’ 

 

Betere toegangscontrole - toegang met identiteitskaart 

Jan Vandromme: ‘Ook de steekproefsgewijze toegangscontrole aan de ingang behoort weldra tot het 

verleden. Daartoe wordt een nieuwe eID-scanner en een slagboom aan de ingang geplaatst.  Als inwoner 

of tweedeverblijver krijg je in de toekomst automatisch toegang tot het park met je identiteitskaart.  

 



 

P 4/25 

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 verenigingen die beschikken over een abonnement voor verpakkingsafval, 

kunnen dan weer toegang krijgen met een bedrijfspas van onze afvalintercommunale.  

 

Proefperiode en start 

Schepen Albert Serpieters: ‘We plannen om het systeem pas in januari 2017 effectief op te starten. Zo 

heeft iedereen nog even tijd om geleidelijk te wennen aan de nieuwe opstelling en de nieuwe 

toegangscontrole. Ook voor de parkwachters en onze afvalintercommunale IVVO – die het 

registratiesysteem 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. Die werken zijn zo voorzien 

dat het park in principe gewoon open kan blijven.’ 

  

Meer informatie 

Begin december ontvangt iedereen een speciale editie van de Afvalkrant. Daarin wordt uitgebreid 

aandacht besteed aan het Milieupark. Ook de parkwachters zullen in december een handige folder 

verspreiden om je wegwijs te maken op het Milieupark.  

 

Info:  

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be 

 

mailto:jan.vandromme@koksijde.be
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In de ban van Halloween 

Tijdens de herfstvakantie is Koksijde ook dit jaar weer volledig in de ban van Halloween! Maar liefst een 

hele week lang worden tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd. 

 

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 (2 euro). 

Voor de super-dapperen (+14j.) zijn er vier ‘after dark sessies’ voorzien: 

 za 29 okt., vr 4 nov. en za 5 nov. van 18 tot 21 u. 

 ma 31 okt. van 20 tot 23u. 

 

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 HALLOWEENOPTOCHT 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.  
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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 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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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. 

 

De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 19 uur. 

 

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. 

 

Bijlage: uitnodiging + Foto’s  

 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 

 

Info: 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Abdijsite ontwaakt met Reveil Ten Duinen 

Ontdek op donderdag 3 november om 17.30 u. in het ruïneveld van de vroegere Duinenabdij in 

Koksijde de verhalen van vier overledenen die er begraven lagen. Tussen de verhalen door 

brengt het Koksijdse vrouwenkoor Belladonna beklijvende a-capellamuziek. Dit is dus een 

openluchtvoorstelling. 

 

Na het nationale succes van Reveil vorig jaar, zet het Abdijmuseum nu ook zijn schouders onder dit 

project. Reveil (ca. 2 uur) brengt meer warmte naar de begraafplaatsen in de periode van Allerheiligen-

Allerzielen. 

 

Vier vertellers brengen elk een verhaal bij kaarslicht, over iemand die ooit in de Duinenabdij leefde, stierf 

en er begraven werd. Je hoort het verhaal van een monnik, een vrouw, een abt en een lekenbroeder. 

Telkens op de plaats waar de persoon precies begraven lag. Tussen de verhalen door brengt het 

vrouwenkoor Belladonna a-cappellasongs. 

 

De Scouts Zeedustra sjorren voor Reveil Ten Duinen constructies om de vier graven op het domein aan 

te duiden. Na het reveil kan men nog een bezoek brengen aan de expo Zalige Idesbald en de 1000 

skeletten. Op de site van de vroegere Duinenabdij vonden archeologen meer dan 1000 skeletten. De 

expo toont wat de mens vandaag uit die eeuwenoude beenderen kan leren en hoe de cisterciënzers 

belangrijke figuren binnen hun gemeenschap herdachten. 

 

Toegang 7 euro, tickets in het abdijmuseum, reservatie via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 

Dit is een activiteit in het kader van de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten. 

Info: www.reveil.org en www.tenduinen.be. 

 

Foto 

Het Koksijdse vrouwenkoor Belladonna. 

 

Foto 

In het mysterieuze ruïneveld van de Duinenabdij luisteren naar verhalen van vier overledenen die er 

begraven lagen... (Foto Lambert J. Derenette) 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen  
Koninklijke Prinslaan 2 
T. 058 53 39 50 
E.  info@tenduinen.be 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Goesting Food Truck Festival 

Van donderdag 3 tot zondag 6 november vindt op het Theaterplein voor het gemeentehuis van Koksijde 

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.  

 

 
Info:  

Vzw Xbeach  

info@xbeach.be  

0477 53 43 70 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Filmvoorstelling Idee van de zee 

In c.c. CasinoKoksijde loopt zaterdag 5 november om 20 u. de film Idee van de zee van Nina 

De Vroome. Deze poëtische documentaire speelt zich af in het maritiem internaat IBIS in 

Oostende. Na de film volgt een gesprek met regisseur Nina De Vroome, producer Lotte Van 

Craeynest (productie) en IBIS-leraar Patrick Van Craeynest. 

In de IBIS-gebouwen met zicht op zee slapen, eten en spelen jongens tussen zes en zestien jaar. Ze 

leren naar de zee kijken, gaan mee op een vissersboot en helpen de vis binnenhalen. Terwijl de vissers 

aan het werk zijn, observeren ze de vangst en kijken ze naar de horizon. In de les leggen ze de 

onstuimige zee vast op kaarten, waar geen stormen en tijd bestaan. 

Hoewel de zee tijdloos lijkt, verandert er veel. De kust lijkt doordrongen van nostalgie, alsof de zee haar 

gezicht naar het verleden heeft gekeerd. De visserij zal vroeg of laat verdwijnen, samen met de vele 

bedreigde vispopulaties. De vismijn in Oostende is vervallen, de haven is verroest, maar onder de 

afbladderende verf komt een nieuwe kleur tevoorschijn. 

Toegang 5 euro. 

 
Credits:  
Een film van NINA DE VROOME – productie SIEBER – muziek DE BEREN GIEREN - montage SEBASTIEN 
DEMEFFE & NINA DE VROOME - in coproductie met ATELIER GRAPHOUI - met de steun van HET VLAAMS 
AUDIOVISUEEL FONDS (VAF), BEURSSCHOUWBURG BRUSSEL, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

 

Gidsbeurten tijdens de herfstvakantie - NAVIGO-Museum/Expo Engelen van de Zee  

 Zaterdag 29 oktober om 16 u., rondleiding inbegrepen in toegangsticket in de expo Engelen van 

de zee 

 Dinsdag 1 november om 14.30 u., Franstalige rondleiding in het museum, inbegrepen in 

toegangsticket 

 Vrijdag 4 november om 14.30 u., Nederlandstalige rondleiding in het museum, inbegrepen in 

toegangsticket. Tegelijk workshop voor de kinderen (2 euro, inschrijving gewenst 058 51 24 68 

of onthaal@navigomuseum.be) 

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

de zee 

 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 
T. +32 (0)58 51 24 68 
E-mail info@navigomuseum.be 
Website www.navigomuseum.be 
 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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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.  

De boekvoorstelling vindt plaats op maandag 7 november om 18 u. in de raadzaal Kokpit van 

het gemeentehuis in Koksijde.  

 

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.) 

 

Foto kaft 
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Folkloristische Sint-Maartensstoet 

Op donderdag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 51ste jaarlijkse folkloristische Sint-

Maartensstoet plaats. Sint-Maarten is de patroon van de kooplieden, ganzenhoeders, 

bedelaars, soldaten, kuipers en borstelmakers. 

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. feestcomité Koksijde-Dorp in samenwerking met de dienst Toerisme. 

 

Foto 

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

 
  
Terug naar de inhoudstafel 
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27ste hobbyfestival en Michelinbeurs 

Op zaterdag 12 en zondag 13 november vindt in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde telkens 

van 10 tot 18 u. de 27ste editie van het jaarlijks hobbyfestival “Vlijtige handen” plaats, met 

bijhorende Michelinbeurs. 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. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugdraad steunt fuiven – DJ workshop en kinderfilm 

Jeugdraad steunt fuiven 
De jeugdraad van Koksijde 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. 
 
 
DJ-workshop 

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. 
 
Film Finding Dory 

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. 
 
Skaten @ Rampaffairz 

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. 
 
Info:  

Thierry Boonefaes – diensthoofd Jeugddienst 

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  
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Zondag 20 november: Vlaamse Duinencross 

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 van Koksijde. Telkens opnieuw een topcross. Alle binnen- en buitenlandse 

vedetten tekenen present. 

 

Uurrooster 

De dag start om 10 u. met wereldbekerrit 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 wereldbekermanche 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 anderen 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 tweede verblijf. 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 

 

Foto en affiche 

  

Terug naar de inhoudstafel 
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Glimpses in Turbid Water 

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. 

 

Interview:  

“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!” 

“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?” 

Bostoen: “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.” 

“Je hebt lang met een knieblessure gedanst. Hoe doe je dat op een toernee met veel 

optredens in korte tijd?” 

Bostoen: “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. 

Foto 
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Abdijmuseum: boeiende lezing To be or not to be Idesbald – 
Exclusieve Herita Nocturne en degustatie abdijbieren & -
kazen.  

Boeiende lezing 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. 

Foto: een prachtige gravure over de tweede opening van de loden kist in 1623. 

 

Exclusieve Herita Nocturne 

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! 

Foto 

 

Abdijbieren en -kazen degusteren 

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. 

Foto abdijbieren 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tweedaags seniorenfeest op 23 en 24 november 

Het jaarlijkse seniorenfeest van het Sociaal Huis vindt 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. 
 
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). 
 
Info:  

Sociaal Huis Koksijde 
Ter Duinenlaan 34, Koksijde 
058 53 43 10 
info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 
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Dag van de wetenschap op 27 november: les 
‘Positiebepaling op zee’ door Patrick Van Craeynest 

Hoe bepalen schippers hun locatie op zee? En hoe deden ze dat eeuwen geleden al? op de Dag van de 

Wetenschap organiseren we een heuse les ‘positiebepaling op zee’. Neem plaats in de authentieke IBIS-

bankjes in het unieke kader van de expo ‘Engelen van de zee’. We starten bij de cartografie van Mercator 

en eindigen we bij de hedendaagse technieken. Patrick Van Craeynest loodst ons door deze materie. Hij 

gaf 15 jaar les aan de IBIS-school en stond niet minder dan 17 jaar aan het roer van het schoolschip. 

Daarvoor was hij aan de slag als beroepsvisser en sommigen kennen hem ook als moreel consulent van 

de vissers. Weinigen zullen u de complexe materie van positiebepaling op zee beter kunnen uitleggen in 

begrijpbare taal!  

 

Zondag 27 november om 16 uur, voor geïnteresseerden vanaf 14 jaar.  

Deze activiteit is gratis, gelieve in te schrijven via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.  

Het museum is die dag gratis toegankelijk van 14 tot 17 uur.  

 
Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 
T. +32 (0)58 51 24 68 
E-mail info@navigomuseum.be 
Website www.navigomuseum.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Sinterklaashits in hedendaags jasje 

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? 

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. 

Foto 
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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. 
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Koksijde en Dinant promoten twee jaar elkaars toerisme 

Voor 2016 en 2017 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 2017 zal Dinant onze gemeente in de 

kijker plaatsen. Na een 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 saxofoonstage met een 

optreden in de open lucht, 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. 

 

Wedstrijd #SaxyKoksijde! 

De voorbije zomer liep ook de selfie 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 (verblijf voor 2 p. in 

Dinant), Veerle en Elke van Hooydonk (verblijf voor 2 p. in Koksijde), Luc Vanweehaege (restobon 30 

euro), Johny Delancker, Koksijde (restobon 30 euro) en Vera Holleman, Oostduinkerke (restobon 30 

euro). 

 

Koksijde in Dinant 

Volgend jaar wordt de gemeente Koksijde 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. 

 

- Foto: reus Adolphe Sax met rechts burgemeester Richard Fournaux van Dinant bij burgemeester Marc 

Vanden Bussche. 

- Foto’s van de hoofdprijswinnaars 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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Maak een werk voor 4de expo Getij-Dingen 

Van voor- tot najaar 2018 vindt langs de 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. 

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. 

 

Foto 
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Koksijde steunt de Rode Neuzen Dag 

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 de gemeente Koksijde, die Rode Neuzen 
verkoopt. 
Eén op vijf jongeren krijgt te maken met een psychisch probleem. Meer 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. 
 
Foto 
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… 
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Concessie buffet station Koksijde 

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. 
 
Foto 

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