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Persuitnodigingen  

 

• Zaterdag 11 november: herdenking Wapenstilstand 

Plechtigheden: 

- 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 Sint-Pietersplein in Koksijde-Dorp en receptie in zaal ‘t Oud-Schooltje 

 

• Zaterdag 18 november om 11.00 uur: huldiging muzikanten harmonieën Koksijde 

Muzikanten van de Koninklijke Harmonie Koksijde en de Koninklijke Harmonie Vrienden van de 

Brandweer worden op het gemeentehuis ontvangen en krijgen een medaille. De harmonie “vrienden 

van de brandweer” bestaat dit jaar 60 jaar. Locatie: Raadzaal “Kokpit”. 

Contact personen:  

- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde: 

     De heer Guy Herregat - guy.herregat@gmail.com - 058/51 85 36 - Gsm: 0486/87 55 04 

- Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer: 

  De heer Carlos Vanden Bussche - carlos.vandenbusshce@kbc.be – Gsm: 0476/68 29 68 

  De heer Jeroen Hillewaere: secretariaat@harmonieoostduinkerke.be 

    

• Zaterdag 25 november om 10.30 uur: ontvangst vereniging Inclusie Vlaanderen t.g.v. 

50 jaar bestaan. (Raadzaal Kokpit gemeentehuis) 

Inclusie Vlaanderen afdeling Westhoek zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1959 

werd de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijke Gehandicapten opgericht in Brussel. Later wijzigde 

de naam in Inclusie en de afdeling Westhoek startte in 1967. Deze afdeling werd opgericht door enkele 

ouders o.a. dhr. en mevr. Penel, dhr. en mevr. Aertssens, dhr. Crabbé. Het oprichtingscomité lag aan de 

basis van de oprichting van de Beschutte Werkplaats in Veurne (1970), het dagverblijf Duin en Polder te 

Diksmuide (1976), het tehuis Havenzate in Veurne (1982) en later de speel-o-theek met aangepast 

speelgoed (1984). 

 

Noteer nu al in de agenda: 

• Dinsdag 19 december om 19.30 u.: startavond inspraakronde reconversie militair 

domein in het c.c. CasinoKoksijde - iedereen welkom! 

Duiding over dit grote project: partners, stand van zaken en plannen. 

Wie dit wenst kan zich al inschrijven voor de startavond: 058 53 30 30 of 

communicatie@koksijde.be (meer info volgt) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:guy.herregat@gmail.com
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Tentoonstellingen  

 

* De Domeinen van de Duinenabdij 

Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten Duinen, toegangsprijzen en openingsuren 

op www.tenduinen.be 

 

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven 

Tot 7 jan. in NAVIGO-Nat. Visserijmuseum, info www.navigomuseum.be 

 

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal 

Tot 7 jan., Paul Delvauxmuseum, info www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, 

info@delvauxmuseum.be 

 

* Schilderijen van Chris Poidevin en houtsculpturen van Guy Muls 

Tot 12 nov. in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald), open 14-18 u. van di tot zo 

 

* Vloed (samengesteld door curator Els Wuyts) 

Tot 7 jan. in Kunstencentrum Ten Bogaerde, www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

* Duo’s en trio’s aan zee (schilderkunst van Frie Hardeman) 

Tot 5 nov. galerie Welnis (Astridpl., Odk), open 10-12 & 13.30-16 u., gesloten op zondagvoormiddag 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.navigomuseum.be/
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Kunstencentrum Ten Bogaerde: tentoonstelling Vloed… 

Van 28 oktober tot 7 januari loopt in het Kunstencentrum Ten Bogaerde de tentoonstelling 

Vloed. Eind oktober spoelden er in KCtB acht kunstenaars aan. Dankzij deze enorme vloedgolf 

komen er 21 hedendaagse beeldende kunstwerken terecht in de prachtig gerenoveerde schuur. 

Het gaat om zeezichten, vissersboten, ankers en tatoeages, zeemeerminnen en schelpen, golven 

en strand. 

Kunstenaars zijn al eeuwen gefascineerd door de oneindigheid van de zee. Net als bij de vissers is de zee 

hun werkterrein, een inspiratiebron die ze soms romantisch, vaak ook dramatisch vormgeven. Ze geven 

beeld aan de mysteries van de zee, zoeken de horizonten op tussen water en lucht, tussen de verte en de 

diepte, jagen naar de juiste kleur, toets of vorm. Ze huiveren er niet voor om zich langs grenzen te 

bewegen, tussen water en land, op zoek naar nieuwe imaginaire landschappen of creaties van de natuur. 

Ze overwinnen de angst om oceanen en stormen te trotseren en zich in vloedgolven te storten. 

 

De deelnemende kunstenaars: Marcel Berlanger, Marie Cloquet, Stijn Cole, Tamara Dees, Koen De 

Gezelle, Mandy den Elzen, Koen van den Broek, Karen Vermeren en Kunstenaarscollectief 019. Ze zijn 

samengebracht door curator Els Wuyts. 

 

Van 28 oktober tot 7 januari (gratis toegang) 

- op weekend- en feestdagen (14-17 u.) 

- tijdens de vakantieperiodes van dinsdag tot vrijdag (11-17 u.) 

- buiten de vakantieperiodes enkel met gids na afspraak 

- open op 26 december en 2 januari 

- gesloten op 24, 25 en 31 dec. en 1 januari 

 

Randprogramma 

* Artist Talk ten Bogaerde op zondag 19 november om 11 u. met curator Els Wuyts, kunstenaars Marie 

Cloquet, Tamara Dees en Karen Vermeren & Niko Goffin 

* Rondleidingen (N & F) op zaterdag (14 u.) tijdens vakanties: 4 nov., 23 en 30 dec., 6 jan. 

Foto ©courtesy: the artist and Galerie Rodolphe Janssen, Brussels 

 

Familieaanbod 

Kunst is een belevenis voor het hele gezin. Daarom zijn er op Vloed ook activiteiten voor kinderen. 

* Crea-hoek Vloed 

Een bijzondere crea-hoek waar je zelf kunstig aan het werk kan gaan! Lees je liever meer over de zee? 

Kijk en lees in de vele leuke zee-boeken die van de bib voor enkele maanden naar het kunstencentrum 

verhuisden. 

* Zoekblaadje 

Tijdens de opstelling van de tentoonstelling is een tinnen bootje verloren geraakt… Alle kinderen kunnen 

meehelpen om het bootje terug te vinden! Vraag naar een zoekblaadje aan het onthaal. 

https://www.koksijde.be/activiteit/crea-hoek-vloed
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* Crea-atelier Vloed 

Ben je onder de indruk van al die mooie kunstwerken in het Kunstencentrum? Of kan je zelf nog beter? 

Bewijs het tijdens deze leuke workshop: laat je creativiteit stromen en schep een eigen Vloed-kunstwerk. 

Ter plaatse krijg je een zee van tips. Op zaterdag 6 januari 2018, om 14 u., 2 euro per deelnemer. 

 

Alle info over deze expo: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

https://www.koksijde.be/activiteit/crea-atelier-vloed
http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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BE-Alert verwittigt je bij noodsituatie 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, 

willen we je graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van 

BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-

mail of telefoon. 

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht 

uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de 

nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). 

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om je te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via 

een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit 

om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijk op de hoogte te stellen. 

 

Registreer je 

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de minister 

van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel 

belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers 

registreren. Je woont in Koksijde en werkt in Gent? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de 

hoogte. 

Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht uitgestuurd worden op basis van locatie. Iedereen die 

fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook 

verwittigd worden als je een dagje in de Ardennen bent, of een uitstap maakt. Inschrijven is gratis. Dat is 

heel eenvoudig via www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf vandaag 

nog in! 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.be-alert.be/
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Vorst en droogte 2017 erkend als ramp 

De vorst tijdens de tweede helft van april en de droogte van 1 april tot 30 juni zijn erkend als 

landbouwramp (publicatie BS 3 okt. 2017). De geografische uitgestrektheid omvat heel 

Vlaanderen. 

Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen voor de geleden schade die 

is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies/onafhankelijk expert. Ze hebben na de maand 

oktober drie maanden tijd om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen. De uiterste indieningstermijn 

is dus 31 januari 2018. Later ingediende aanvragen worden niet meer aanvaard. 

Een aanvraag kan enkel schriftelijk ingediend worden dienen op het daartoe voorziene formulier via 

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-

_versie_09102017.pdf. 

 

De aanvraag moet vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken, zoals: 

- Afschrift van de verzekeringspolis voor gewassen als men verzekerd is voor teeltschade door 

weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie als men via die organisatie is 

verzekerd. 

- Als landbouwers een prioritaire afhandeling van de aanvraag wensen wegens financiële moeilijkheden, 

moeten ze een bewijs van liquiditeitsproblemen meesturen. 

- Het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade door een onafhankelijk expert is vastgesteld. 

- De pv’s die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, zullen rechtstreeks bij de gemeenten 

opgevraagd worden. 

Adres voor indiening: Provinciale buitendienst West-Vlaanderen, Dep. Landbouw en Visserij – 

Inkomenssteun, Vlaams administratief Centrum, Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 in 8200 Brugge. 

 

Info:  

westvlaanderen@lv.vlaanderen.be,  050 24 76 20 

Info ook via http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp  

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-_versie_09102017.pdf
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-_versie_09102017.pdf
mailto:westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp
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Alle bromfietsen en lichte vierwielers moeten ingeschreven 
worden voor 11 december 2017! 

 
Helpen jullie mee om elke bromfiets veilig in het verkeer te laten rijden?  

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen die in België in het verkeer worden 

gebracht, worden ingeschreven. Sinds 1 december 2015 moeten ook alle voertuigen die vóór 

die datum in omloop waren, een nummerplaat dragen.  

Het einde van de regularisatieperiode, 11 december 2017, nadert.  

 

Daarom lanceert de FOD Mobiliteit en Vervoer een nieuwe oproep zodat alle eigenaars van een bromfiets 

tijdig een nummerplaat aanvragen. 

Deze maatregel werd opgestart om de verkeersveiligheid te versterken: alle betrokken voertuigen zullen 

op deze manier verzekerd zijn en de identificatie van het voertuig en de bestuurder wordt makkelijker 

gemaakt. 

 

Alle informatie over de procedure kan je terugvinden op: 

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ook dit schooljaar onderwijscheques in Koksijde  

 

Voor het derde schooljaar op rij werkt het gemeentebestuur van Koksijde samen met het 

Sociaal Huis aan gelijke onderwijskansen voor alle schoolgaande kinderen uit Koksijde.  

Ouders die financiële moeilijkheden ondervinden om de schoolfacturen te betalen, kunnen 

deze onderwijscheques aanvragen. 

Elk schooljaar zijn 1250  onderwijscheques beschikbaar ter waarde van € 8,00.  

Kleuters hebben recht op 4 cheques per schooljaar, lagere schoolkinderen op 6 cheques en voor 

leerlingen uit het secundair onderwijs is een tussenkomst van 8 onderwijscheques voorzien. 

 

Voor het schooljaar 2017-2018 werden al 864 cheques uitgereikt aan 133 kinderen. 

Voor het schooljaar 2016-2017  konden 161 kinderen genieten van de tussenkomst. 

 

Wil je weten of ook jij recht hebt op deze onderwijscheques? 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Info: 

Patricia Beddeleem 

beleidsmedewerker onderwijs 

T. 058 53 21 08 | F. 058 53 30 37 | intern 478 

M. 0491 35 63 47 

patricia.beddeleem@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
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Reveil met Ozark Henry en Maud Vanhauwaert 

Het project Reveil zal op Allerheiligen 1 november de stilte op de begraafplaats van 

Oostduinkerke bij zonsondergang met muziek en poëzie zinvol doorbreken. 

Daarvoor zorgen (17 u.) Ozark Henry die enkele ingetogen nummers zal zingen en Maud 

Vanhauwaert die uit eigen werk voordraagt. 

Het project Reveil ontstond in 2014 als eerbetoon aan enkele Deerlijkse vrienden die op korte tijd 

overleden. Mensen die lang niet op een begraafplaats waren geweest, vonden hun weg terug via dit project. 

Reveil maakt in 2017 vele begraafplaatsen op een hoopvolle manier wakker. Dankzij dit project waken de 

levenden immers over het verder leven van de verhalen van de doden. Breng zelf een kaarsje of een lichtje 

mee en help een passende sfeer creëren. Toegang gratis. 

 

Info: 

dienst Cultuur en Erfgoed 

058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

Foto 

Ozark Henri 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
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Sint-Hubertusviering 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert op donderdag 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. 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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In de ban van Halloween..! 

Hieronder worden de vele activiteiten nog eens kort opgelijst. 

Het uitgebreide Halloween-programma vindt u ook terug op visitkoksijde.be.  

 

Vrijdag 27 oktober 

* 18 u., Oostduinkerke, sporthal Hazebeek, inschrijven van 18 tot 20.30 u. voor de vierde Halloween-

mountainbiketoertocht (24, 33 of 45 km), bij aankomst voor elke deelnemer een leuk gadget 

 

Zaterdag 28 okt. tot zondag 5 nov. 

* Sint-Idesbald, strand, griezeldoolhof, elke dag van 13 tot 18 u. / op vr 3 en za 4 nov. avondsessie 

van 19 tot 22.30 u. 

 

Maandag 30 oktober 

* 18-20.30 u., Koksijde, bib, kinderactiviteit (6-12 j.) Op zoek naar klopgeesten met vertelster Renata 

Bruggeman, prijs 3 euro (max. 50 deelnemers), inschrijven via dwaallichten@koksijde.be. 

 

Dinsdag 31 oktober 

* 14 u., Sint-Idesbald, Grardplein, uithollen en versieren van pompoenen (ter plaatse te koop, 5 euro), 

mogelijkheid tot schminken 

* 19-22 u., Koksijde, bib, klopgeestentocht (3 km) met vertelster Renata Bruggeman (enkel voor 

volwassenen), prijs 5 euro (max. 50 deelnemers), inschrijven via dwaallichten@koksijde.be. 

* 19 u., Sint-Idesbald, Strandlaan t.h.v. de Tennislaan, start Halloweenoptocht met muziekgroepen, 

wagens en straatanimatie 

* 20.30 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. het Grardplein, Halloweenvuurwerk 

 

Woensdag 1 november 

* 11-19 u., Ambachtenmuseum ’t Krekelhof (Kon. Baan 237), mysterieus moordspel The Fisher King, 

toegang 5 euro, kinderen 3 euro, spelersboek 4 euro (teams van max. 6 p. met minstens 1 volw.), info 

www.fisherking.be 

 

Vrijdag 3 november 

* 13-17 u., Koksijde, strand en Duinenhuis, zeewierworkshop voor kinderen (8-12 j.), begeleid door 

Marjan Janssens en Lut Van Malderen. Start aan het Elisabethplein, prijs 8 euro (max. 15 deelnemers), 

inschrijven vóór 30 okt. via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 

 

Zaterdag 4 november 

* 19-21 u., Koksijde, bib, Bib Late Night met Kris Kowlier (gratis griezelen in de bib), inschrijven in de 

bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be 

Campagnebeeld en foto doolhof Terug naar de inhoudstafel 

mailto:dwaallichten@koksijde.be
mailto:dwaallichten@koksijde.be
http://www.fisherking.be/
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:jeugdbibliotheek@koksijde.be
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Holy Sales Vintage stoffenverkoop in Rozenkrans 
Dankzij een milde schenker organiseren de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad en de 

Stienestekers van vrijdag 3 tot zondag 5 nov. in de kapel van de Rozenkrans (Albert I-laan) een 

Holy Sales Vintage stoffenverkoop ten voordele van Kiekafobee. Dat is de vzw die betaalbare 

vakantieweekjes aan zee aanbiedt aan gezinnen met een kankerpatiëntje. 

De stoffen komen uit een gerenommeerde stoffenfabriek en dateren uit de jaren 60-70. Dit maakt deze 

verkoop zo uniek: je vindt er prints die vroeger mode waren en nu weer heel actueel zijn. 

De kapel van de Rozenkrans is een charmante locatie om de koopwaar aan stuntprijzen te verkopen. De 

stoffen kunnen dienen voor originele gordijnen, een hippe bloes, een sixtieshemd, toffe kussens, enz. 

Opening op donderdag 2 november van 18 tot 22 u., nocturne met receptie. 

Open op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november van 14 tot 18 u. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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28ste Hobbyfestival en 5de Internationale Ruilbeurs ‘Michelin’ 

Na de overweldigende successen van de voorbije jaren, organiseert de VVV-Dienst voor 

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, ook dit jaar het hobbyfestival, annex Internationale 

Ruilbeurs Michelin. Hiervoor kan men tijdens het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 

november, op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 17 uur terecht in de feestzaal 

van het c.c. Casino Koksijde. Let wel, de Internationale Ruilbeurs Michelin gaat enkel door op 

zondag 5 november, van 10 tot 17 uur. 

De voorbije jaren werd het hobbyfestival succesvol uitgewerkt, met nieuwe items en vooral met nieuwe, 

enthousiaste hobbyisten die hun hobby, vol passie uitoefenen. Ook veel nieuwe exposanten vonden de weg 

naar het hobbyfestival. Dit is vooral een pluspunt voor de vele enthousiaste bezoekers, die vaak zelf 

gepassioneerd hun hobby uitoefenen.   

 

Hobbyfestival  

Op zaterdag en zondag tonen zowat 70 exposanten, verdeeld over diverse standen, waarmee ze zich in 

hun vrije tijd bezig houden. De meeste hobbyisten zijn “amateurkunstenaars” uit de Westhoek. De rest 

komt uit alle Vlaamse provincies en zelfs uit Nederland en Frankrijk. De vaardigheden variëren van 

pottendraaien, beeldhouwen en boetseren over modelbouw en figuurzagen naar tekenen en kantklossen. 

Verder vindt men er ook zijde schilderen, haakwerken, patchwork, pyro-gravures, poppen maken en 

restaureren, glasgravures, mineralen en edelstenen, air brush, dameshoeden creëren, houtsnijwerk, 

sierjuwelen, portret tekenen, enz……… Een brede waaier van hobby’s, voorgesteld in een heerlijke 

ambiance en in een mooi kader, zijnde het c.c. Casino Koksijde. 

 

Internationale Ruilbeurs ‘Michelin’ 

Tegelijkertijd loopt de 5de editie van de Internationale Ruilbeurs Michelin, die aan het hobbyfestival wordt 

gelinkt. Alles van en over “Michelin” verzamelen is en blijft uiteraard ook een prachtige hobby. 

“Bij onze vorige edities konden we genieten van een buitengewone interesse. Zelfs vele verzamelaars uit 

binnen- en buitenland kwamen een kijkje nemen en waren verwonderd over het aanbod. Ik ben dan ook 

bijzonder gelukkig en vooral dankbaar dit jaar opnieuw te mogen participeren”, benadrukt organisator en 

verzamelaar Pol Declercq.  

Op de ruilbeurs vindt men de rode Michelin gidsen, de groene toeristische gidsen, gidsen Champs de 

Batailles over de Grote Oorlog, kaarten, affiches, oude documenten, miniaturen en allerhande publiciteit 

artikelen. Alles gelinkt aan het wereldberoemde Michelinmannetje, ook wel “Bibendum” genaamd. 

De ontmoeting met andere verzamelaars op deze ruilbeurs zorgt voor een extra toegevoegde waarde voor 

de exposanten. Zo hebben we een tiental exposanten komende uit Le Havre, Lille, Bourges en  

Clermont-Ferrand, de bakermat van Michelin waar het ganse verhaal ontstaan is in 1898. 

“Ik zelf ben nu, bijna 30 jaar geleden, gestart met verzamelen. De geschiedenis van dit wereldberoemde 

merk, alsook de Familie Michelin en hun sociale werken, boeien mij uitermate en houden mij dagdagelijks 

bezig” aldus Pol Declercq.  
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A.C.G.C.M. “Association des Collectioneurs de Cartes et Guides Michelin” 

Dit is de vereniging van en voor Michelin verzamelaars. Deze vereniging telt momenteel een 200 tal 

leden van over de ganse wereld. A.C.G.C.M. is op de beurs aanwezig en stelt een gloednieuwe catalogus 

voor. De nieuwe catalogus is volledig geweid aan de “Guides Illustrés Michelin des Champs de Bataille” . 

Ook willen wij nieuwe verzamelaars aantrekken die deze vereniging willen vervoegen. 

 

Info: 

• Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

• Organisator en verzamelaar Leopold Declercq 

E-mail: pol-declercq@telenet.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Vis-en-place: initiatie verse vis verwerken 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke organiseert op donderdag 9 november van 

19 tot 21 u. de initiatie vis-en-place wat staat voor verse vis verwerken. Onder leiding van Angus 

Wittevrongel leert het team van vishandel Mare Nostrum vis gutten, fileren en nog veel meer. 

Steeds minder mensen kunnen verse vis zelf verwerken tot een panklare moot. Dat is spijtig, want vis 

verwerken is een ware aangename kunst! Het NAVIGO wil daar iets aan doen en presenteert daarom deze 

initiatie. Er wordt gewerkt met vers gevangen seizoenvis, zowel rond- als bodemvissen. Op het einde van 

de workshop smul je je eigen verse koude bereiding bij een fris glaasje. Elke deelnemer gaat ook naar huis 

met panklare vis en een professioneel visfileermes. 

 

Prijs 35 euro pp (incl. vis, een koude bereiding ter plaatse en visfileermes). Zelf meebrengen en 

onontbeerlijk: snijplank, handdoek en schortje. Inschrijven verplicht: onthaal@navigomuseum.be of 058 

51 24 68. 

 

Foto 

Angus aan het werk (©Mare Nostrum) 

 

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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Folkloristische Sint-Maartensstoet 

Op vrijdag 10 november vindt in Koksijde-Dorp de 52ste 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. Een feeërieke gebeurtenis waar droom en kinderlijke 

blijheid in verweven zijn. (Bieten zijn gratis te kiezen en mee te nemen op de hoeve Declerck, Veurnestraat 

33 in Koksijde-Dorp.) 

 

De sint komt om 18 u. aan bij zaal 't Oud Schooltje. De stoet vertrekt om 18.15 u. met o.m. volgende 

groepen: El Fuerte Kids, 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. Na de ommegang is er uitdeling van Sint-Maartensversnaperingen in de zaal. 

Foto 

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

 

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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Seniorenadviesraad: medische infonamiddag over artrose en 
reuma 

Op uitnodiging van de seniorenadviesraad van Koksijde komt dr. K. Vandevijvere op maandag 

13 november om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde spreken over artrose en reuma. Doelgroep voor 

deze causerie is een ruim publiek: senioren, reuma- of artrosepatiënten, familieleden en 

betrokkenen. 

Artrose of osteoartrose (OA) is hedendaags de grootste groep van gewrichtsaandoeningen. 

Artrose is geen synoniem voor slijtage maar is een echte vorm van reuma. Bij artrose treden 

structurele veranderingen op in het kraakbeen van het gewricht wat tot een volledig falen van 

het gewricht kan leiden. Het is belangrijk om de klachten snel te herkennen en het advies van 

een arts in te winnen. Artrose is niet te genezen. Er zijn wel veel mogelijkheden om de pijn of 

functiebeperking te verminderen. 

 

Over een en ander zal dr. Vandevijvere, reumatoloog aan het AZ West (Veurne), verheldering 

brengen met uitleg over preventie, symptomen en behandeling. Hij zal ook misverstanden 

omtrent artrose uit de wereld helpen. Want artrose betekent niet het einde… 

 

Info:  

Toegang 2 euro, drankje inbegrepen.  

Inschrijven (aangeraden) via:  

Katleen Calcoen 

Seniorenconsulent 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 
www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zwemdagen 2017: zwemmarathon 

* Lagere scholen 

De zwemmarathon voor de lagere scholen en verenigingen in Koksijde vindt plaats op vrijdag 17 

november. Na overleg met de nieuwe generatie leerkrachten LO groeide voor de scholenmarathon een 

nieuw concept met volgende fases: 

- aanmelden om 17.45 u., start om 18 u. 

- 2 x 12’ zwemmen 

- 2' rust na 12' zwemmen, gevolgd door het wisselen van zwembaan 

- 20 leerlingen vormen een team (telkens 5 leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de lj.) 

- alle leerlingen zwemmen op hetzelfde tijdstip en komen via de kades terug naar de startplaats 

 

* Verenigingen 

De zwemmarathon voor verenigingen blijft ongewijzigd. Er zijn max. 8 ploegen toegelaten. Een groep telt 

min. 6, max. 12 deelnemers. Elk team moet gedurende 30 minuten estafettes van 25 m zwemmen 

(verplichte aflossing) en aldus zoveel mogelijk meter afleggen. Aanmelden om 18.45 u., start om 19 u. 

Inschrijven tot 13 november via zwembaden@koksijde.be. 

 

* Varia 

- Voor de leerlingen van de lagere scholen zijn er afzonderlijke sessies spel-zonder-watergrenzen. 

- In het zwembad loopt de mooie expo Flash back BK, duik in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker met 

persoonlijke items van wieleridolen. 

Foto 

 
Sportaanbod 

 

Zorg ervoor dat je ook in de winter sportief actief blijft.  

In de brochure Sportaanbod 2017-2018 vind je het volledig aanbod online op 

www.koksijde.be/sportaanbod, of bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke), of bij de 

dienst Toerisme in het gemeentehuis, of op #sportersbelevenmeer  

Een greep uit het aanbod: 

- kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, veldlopen, minivoetbaltornooien, buitenspeeldag enz. 

- 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton, tafeltennis, enz. 

 

Info:  

058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

Logo #Sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Cyclocrosskampioen van de Westhoek 

In het kader van het BK Veldrijden opent het alom geprezen cyclocrossomloop in de duinen 

van Koksijde op zaterdag 18 november zijn deuren. Per leeftijdscategorie kan elke fietser het 

parcours verkennen. Aansluitend is er een recreatieve wedstrijd van twee ronden. Een unieke 

kans, schrijf nu in! 

 

* Gratis initiatie veldrijden (10–14 j.) om 10.30, 11 en 11.30 u. 

* Recreatieve wedstrijden (4 euro): 12 u. (14–17 j.) / 13 u. (18–30 j.) / 14 u. (31–50 j.) en 15 u. (51+ 

en dames) 

 

Inschrijven op www.koksijde.be/webshop. Beperkt aantal plaatsen. 

Info: www.koksijde.be/wiewordtkampioenvandewesthoek of 058 53 20 01 

Foto en BK-logo 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Woensdag 22 en donderdag 23 november: tweedaags 
seniorenfeest! 

Het jaarlijkse seniorenfeest van het Sociaal Huis Koksijde vindt plaats op woensdag 22 en 

donderdag 23 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., optreden van stemmen-imitator Steve Ryckier met gastvedette Jo Lemaire 

- 17.30 u., warm avondmaal (gegratineerd ham/witloof met puree) 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 te wonen in Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen. 

De deelname 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 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jokobeau zingt Jong ge(k)weld over psychische 
kwetsbaarheid 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november brengt het Jongerenkoor Jokobeau telkens om 20.30 u. 

in Het Bedrijf (Leopold II-laan Oostduinkerke-Dorp) een jongerenvoorstelling met als titel Jong 

ge(k)weld over psychische kwetsbaarheid. 

 

Jong zijn lijkt een geweldige tijd, maar het loopt niet voor iedereen even gemakkelijk. 

“Sweet sixteen… Maar is het zo sweet om sixteen te zijn? Wat met al die muizenissen in je hoofd? Duizenden 

vragen zonder antwoord. Onzekerheid. Pijn. Vaak angst. Donkere gedachten. Emoties zonder controle. 

Hormonen ondersteboven. Last van puberteit, of erger… En wie kan helpen? Waar moet je heen?” 

 

Jongerenkoor Jokobeau en enkele leerlingen van de hogere graden Woordkunst uit StAPwest willen met 

hun voorstelling het taboe over psychische problemen helpen doorbreken. Zij zingen liedjes, brengen 

teksten en improvisaties rond jong zijn en psychische kwetsbaarheid. En over hoop. Een deel van de 

opbrengst zullen ze schenken aan organisaties die ervoor zorgen dat jongeren gemakkelijker hulp vinden. 

Tickets 8 euro of 6 euro (-26 j.) via jokobeau@gmail.com, de koorleden of de leerlingen Woordkunst van 

StAPwest. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Think-Pink Westkust tien jaar jong 

De vereniging Think Pink Westkust die campagne voert in strijd tegen borstkanker vierde in 

september zijn 10-jarig bestaan. Think Pink ontstond aan de keukentafel van huidige voorzitter 

en lotgenote Heidi Vansevenant. Tien jaar geleden zette ze haar job opzij omdat zij iets wilde 

betekenen voor de lotgenoten rondom haar, hun familie en haar nakomelingen. 

Het doel van de vereniging was en is mensen informeren en sensibiliseren voor screening en beweging. 

Financiële ondersteuning geven aan lotgenoten (Geef om Haar fonds) en aan medische onderzoeken 

(Smartfonds) zijn ook prioritaire oogmerken. 

Na tien jaar werking stapte ook de gemeente Koksijde in het roze bootje. Sedert april 2017 is Koksijde 

een Think-Pinkgemeente die de doelstellingen nastreeft. 

De organisatie telt ook een damesfietsgroepje met Hilde Werbrouck als bike-captain. Begin 2017 verleende 

de Krant van West-Vlaanderen haar de titel van KRAK van Koksijde voor haar vrijwillige inzet voor Think-

Pink. 

 

Volksfeest op 25 november 

Op 25 november organiseert Think-Pink Westkust om 18 u. een volksfeest in zaal Witte Burg in 

Oostduinkerke met heerlijke Franse wijnen, verse broodjes en Franse kazen a volonté. Volwassenen betalen 

16 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Gratis voor kindjes <3 jaar. Voor hen is er een bijzonder kinderhoekje 

met kinderkaasjes, vleesje en pasta uit het potje. 

Kaarten bij Hilde Werbrouck–Dutoo, Oudstrijdersstraat 31, 058 51 99 16 of 0478 38 60 28 (na 17 u.) of 

via dutootje@gmail.com. 

In juni 2018 fietsen de dames in 4 dagen van Parijs naar Brussel. Onderweg hopen ze 3.570 euro te 

verzamelen voor ontwikkeling van een nieuwe medische screening om via ademhalingstesten borstkanker 

op te sporen. 

 

Foto 

Think-Pink Westkust bestaat momenteel uit Krista Deturck, Kristel Wallaer, Ingrid Deturck, Hilde Werbrouck 

en Mariska Delheye. Gemotiveerde sportieve dames zijn welkom om het groepje te vergroten. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Dag van de Wetenschap in het Abdijmuseum: resultaten 
onderzoek skelet-Idesbald 

Hoe gooi je genetica, stambomen en familienamen in de strijd om het mysterie van Idesbald op 

te lossen? Op zondag 26 november, Dag van de Wetenschap, maakt dr. Maarten Larmuseau (KU 

Leuven) in Koksijde voor het eerst de resultaten bekend van het onderzoek op het skelet van 

abt Idesbald. 

Daaruit bleek dat het geraamte in het reliekschrijn in de kapel van O.L.V.-ter-Potterie in Brugge niet van 

Idesbald is. Wie verzeilde er dan wel in het reliekschrijn? Historici van het Abdijmuseum Ten Duinen en 

forensische genetici van de KU Leuven zochten het uit. Meer dan honderd Vlamingen en Nederlanders 

werden via hun familienaam en stamboom geselecteerd voor een genetisch onderzoek. Misschien hebben 

die wel een band met de mogelijke kandidaat die in de kist ligt. 

Het resultaat van het onderzoek kan boeiende vragen oplossen over de biologische verwantschap tussen 

Vlaamse en Nederlandse families met eenzelfde of een gelijkaardige familienaam. Heeft dit wat opgeleverd? 

Dat is de kernvraag van de lezing. 

 

Maarten Larmuseau helpt je ook op weg om de oorsprong van je familienaam te achterhalen en 

genealogische verwantschap te vinden, zowel via archieven als via de nieuwste genetische toepassingen. 

De gratis lezing (één uur) vindt plaats op zondag 26 nov. om 10.30 u. in het Abdijmuseum Ten Duinen 

(ingang uitzonderlijk via bezoekerscentrum, ronde glazen gebouw). Inschrijven via 058 53 39 50 of 

abdijmuseum@koksijde.be. Bezoek ook gratis het museum (14 u.) op de Dag van de Wetenschap. 

 

Foto 

Rechts dr. Maarten Larmuseau aan het werk tijdens het onderzoek op het skelet dat in het reliekschrijn 

van Idesbald lag. (© KiK IRPA) 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen  

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:info@tenduinen.be


 

P 26/41 

Ein Deutsches Requiem van Brahms 

Het Beauvarletkoor Koksijde presenteert op zondag 26 november om 17 u. in de Onze-Lieve-

Vrouw ter Duinenkerk een monumentaal concert met op de affiche Ein Deutsches Requiem van 

Johannes Brahms. De uitvoerders zijn het Beauvarletkoor Koksijde, het Arenbergkoor & Trinid 

Singers Leuven en de Vagantes Morborum Brugge. 

Brahms’ requiem gedenkt niet zozeer de doden, maar bezingt de overwinning van het leven op de dood en 

biedt vooral troost aan de overlevenden: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.” 

Solisten zijn Liesbeth Devos (sopraan) en Joris Derder (bariton). Het Apotheosis Orchestra begeleidt de 

koren en de solisten. De algemene leiding berust bij dirigent Korneel Bernolet. 

 

Een unieke gelegenheid om deze uitvoering (150 koorleden en een groot professioneel orkest) in onze 

regio bij te wonen. Kaarten in vvk tot en met 24 november bij de onthaalkantoren Toerisme Koksijde, via 

het koor (0476 59 42 99), via beauvarlet@gmail.com. 

Toegang 20 euro (vvk), 25 euro (add), 10 euro (tot 26 j.) 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Guatemala in de kijker 

De open algemene vergadering van Kokos en Wulloks (gemeentelijke adviesraad Internationale 

Samenwerking) vindt plaats op donderdag 30 november om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde. Op het 

programma deze keer aandacht voor Vivir en amor, de gezondheidsprojecten in de 

noordwestelijke hooglanden van Guatemala, waarvan gemeentegenote Eva Verstraete 

medeoprichtster was. Vivir en amor wordt door de gemeente met een werkingssubsidie 

gesteund. 

Leerkrachten en leerlingen van het Veurnse college vertellen over hun inleefreis naar Guatemala (zomer 

2017). Zij werkten er o.a. mee aan de renovatie van de plaatstelijke ‘clinica’ in San Miguel. Hiervoor werd 

vanuit de gemeente steun gegeven onder de vorm van subsidie rugzakverhaal. 

Er wordt ook een mooie film gespeeld, Gold fever, opgenomen in San Miguel. Het is een onderhoudende 

documentaire die de ‘vergeten’ problematiek van de goud- en zilverontginning in de bergen van San Miguel 

uitlegt. De Marlin-mijn brengt daar sedert 2004 via “open-pit mining” onherstelbare schade toe aan mens 

en natuur. De film is Nederlands ondertiteld. Gratis toegang. 

Foto 

Leerlingen van het college Veurne met de Koksijdse K-vlag in Guatemala (foto College Veurne). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Internationale artiesten maken het mooie weer in c.c. 
CasinoKoksijde 

In november verwelkomt het c.c. CasinoKoksijde heel wat internationale artiesten van divers 

pluimage. Ze komen uit België, Frankrijk en Spanje maar van veel verder ook uit de overzeese 

landen Canada en Zuid-Afrika. CasinoKoksijde opent een blik op de wereld… 

 

El Patio Teatro (ES) 

Op zondag 12 november brengt El Patio Teatro uit Spanje de voorstelling A Mano. Het hele verhaal wordt 

gespeeld met klei. Het verhaal van een klein mannetje met een héél groot verlangen om te ontsnappen uit 

de winkeletalage waar hij al veel te lang staat. Het is ook een liefdesverhaal over kleine kantjes en grote 

keuzes, over een schoteltje dat ademt, over twee enthousiaste kopjes,… Het Spaanse El Patio Teatro brengt 

figurentheater van de allerbeste soort en wordt terecht overladen met prijzen in heel Europa. 

Foto: El Patio Teatro ©Clara Larrea 

 

Delgres (FR) 

Van een heel ander allooi is het Franse Delgres. Op 24 november speelt deze driekoppige band pompende 

delta blues uit Guadeloupe. Heel wat bewoners vluchten uit het land toen Napoleon de slavernij weer 

invoerde. Velen kwamen in Louisiana terecht en dragen bij tot het ontstaan van de blues. Dit energieke 

trio brengt met een oude Dobro gitaar, tuba en funky drums de herinneringen aan de roots en de routes 

van de blues tot leven.  

Foto : Delgres ©Pierre Danae 

 

José Navas (CA) 

Op zondag 26 november komt José Navas (Canada). De inmiddels 52-jarige danser brengt met Rites het 

sluitstuk van een trilogie. De twee vorige delen werden in Koksijde héél positief onthaald en dat wordt nu 

ongetwijfeld niet anders. Navas kaart de thema’s van menselijke kwetsbaarheid en eindigheid aan, in z’n 

gekende krachtige stijl. Op muziek van Schubert, Dvořák maar evengoed Nina Simone blikt hij terug op 

z’n leven. Absolute aanrader. 

 

Cie Sacékripa (FR) – Vrijdag 1 december 2017 

Het Franse circusgezelschap Cie Sacékripa is ook geen onbekende meer in het cultuurcentrum. Hun 

woordeloze voorstellingen zijn altijd van een hoog niveau. Wat krijg je als je Mr. Bean mixt met Roals Dahls 

Meneer Griezel en een circusartiest met een jongleerobsessie?  Een geniale mix van objecttheater, 

clownerie en miniatuurcircus. Deze voorstelling gaat in op de obsessies van elke dag. Van die ziekelijke 

gewoontes, die in geval van overijverigheid de boel doen ontploffen. Herkenbaar én hilarisch. “Het Franse 

Gezelschap Sacékripa heeft van Vu een fijne familievoorstelling gemaakt mét publieksinteractie. Vu is 

letterlijk een kleine voorstelling, maar is zonder meer priceless.” (Uit Het Nieuwsblad) 
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Sioen (BE & ZA) 

Op 8 december tenslotte speelt Sioen samen met een rits Zuid-Afrikaanse muzikanten de elpee Graceland 

van Paul Simon. Het kruim van Vlaamse muzikanten, aangevuld met het beste van Zuid-Afrika staat garant 

voor een topavond. Het Nieuwsblad kopte: “Zuid-Afrika was nog nooit zo dichtbij!”. 

 

Tickets voor al dit moois via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.casinokoksijde.be/


 

P 30/41 

In de bib: EN-VIE, literair aperitief, Cyclo-quest, 
grafiekworkshop,… 

EN-VIE: genezen van een eetstoornis 

Op donderdag 9 november ontvangt de bib van 19.30 u. tot 22 u. psychotherapeute Nathalie Janssens de 

Bisthoven. In haar nieuwe boek EN-VIE neemt ze je mee in de duisternis van de eetstoornis en op de 

weg terug naar het licht en de genezing. Ze argumenteert daarbij dat genezen niet enkel op lichamelijk 

en mentaal vlak gebeurt, maar ook en vooral op spiritueel vlak (het zielsniveau). Wat helpt echt? Wat 

kan je doen of zeggen, en wat zeg of doe je beter niet? Ze schetst ook de maatschappelijke context rond 

eetstoornissen: waarom worstelen zoveel voornamelijk vrouwen en meisjes ermee? Mogelijkheid om 

vragen te stellen. Inschrijven in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. Toegang 3 euro. 

Foto 

 

Literair aperitief met Ann De Craemer 

Schrijfster Ann De Craemer is op zondag 26 november om 10.30 u. in de bib te gast. Ze vertelt over haar 

leven als auteur en haar inspiratiebronnen. Na de lezing is er receptie met een een glaasje en een hapje. 

Ann De Craemer (Tielt, 1981) debuteerde in 2010 met Duizend-en-één dromen, een reis langs de Trans-

Iraanse Spoorlijn (2010), een non-fictieboek dat genomineerd werd voor de VPRO Bob den Uyl Prijs voor 

het beste literaire reisboek. In 2011 verscheen haar eerste roman, Vurige tong, waarmee ze de Bronzen 

Uil Publieksprijs won. In 2012 volgde het fel gesmaakte De seingever. Haar laatste roman is het 

uitmuntende Kwikzilver. De Craemer schrijft columns voor De Morgen en HP/De Tijd. 

Inschrijven (2 euro) in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. 

Foto 

 

Cyclo Quest 

Het BK Cyclocross in Koksijde in januari nadert met rasse schreden. Gewapend met een tablet of 

smartphone kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar in de bib op Cyclo Quest, een digitale ontdekkingstocht. 

Als ze alle opdrachten goed oplossen worden ze misschien wel dé cyclocrosskampioen van de bib. Op 16 

december is er om 10.30 u. prijsuitreiking. 

Foto + BK logo 

 

Grafiekworkshop Druk in de bib 

Op woensdag 8 november presenteert de bib van 14 tot 16 u. een grafiekworkshop voor kinderen uit het 

4de, 5de of 6de leerjaar. Er wordt een druktechniek aangeleerd rond een thema uit het werk van 

kunstschilder Paul Delvaux. De kunstwerkjes worden daarna in de bib tentoongesteld. De workshop is 

gratis, maar inschrijven is nodig via westhoekacademie@koksijde.be of in de bib. 

 

Voorleesweek 

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie van de kinderen. Het opent nieuwe werelden. 

Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Dit jaar staan de voorleespapa's in 

mailto:postbus_bibactiviteiten@koksijde.be
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de kijker. Ook zij zijn van groot belang voor de leesopvoeding van kinderen. Ook de bib doet mee want 

voorleespapa Jan leest op woensdag 22 november om 15 u. de grappigste en mooiste verhalen voor. 

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar. 

 

Zwarte Pieten-academie 

Zijn je kinderen verzot op alles wat met Sinterklaas en Zwarte Piet te maken heeft? Kom dan op zaterdag 

2 december om 14 u. naar de bib. Daar worden ze een echte Zwarte Piet! Ze leren pakjes dragen, over 

daken lopen en nog veel meer. Wie goed zijn best doet krijgt een Zwarte Piet-diploma. Voor kinderen van 

3 tot 8 jaar. Vooraf inschrijven hoeft niet. 

 

 
Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Maaidag in Oostvoorduinen en Week van de hoffelijkheid op 
het Milieupark 

Maaidag in Oostvoorduinen voor meer biodiversiteit 

Op zaterdag 18 november plant de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling (Mil&DO) van Koksijde 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 Oostvoorduinen vormen een van de meest soortenrijke duingebieden aan onze kust. Tijdens een telling 

werden een 200-tal plantensoorten, waaronder een grote variatie van paddenstoelen, genoteerd. Nochtans 

verdringen grassen en struwelen er veel duinplanten. Op termijn voorziet het Agentschap Natuur en Bos 

daarom om het gebied te laten begrazen. Zolang dat niet het geval is, wordt het teveel aan gras manueel 

afgevoerd. Zo blijven de omstandigheden ideaal voor een groot aantal soorten bloeiende duinplanten. De 

vlinders, vogels, insecten en amfibieën stellen dit werk ook op prijs. Iedereen is welkom om te helpen. 

Stevig schoeisel voorzien. Werkhandschoenen en een drankje zijn aanwezig. 

Foto 

 

Week van de hoffelijkheid op het Milieupark 

Van 20 tot 24 nov. organiseren de Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales weer de Week van de 

Hoffelijkheid voor afvalophalers. Dit jaar staan de parkwachters centraal. Hun job is niet voor iedereen 

weggelegd. Elke dag staan ze honderden bezoekers met raad en daad bij. Dat is niet altijd even eenvoudig. 

Sorteerregels ogen immers soms moeilijk of overbodig, alhoewel ze toch absoluut noodzakelijk zijn om het 

materiaal goed te kunnen recycleren of veilig te kunnen opslaan. 

Daarnaast zorgen de parkwachters er ook voor dat volle containers tijdig afgevoerd worden naar de 

verwerkingsinstallaties. Ze volgen ook de goede werking van het weeg- en registratiesysteem op, geven 

al eens een rondleiding voor een school en zorgen er ook voor dat het Milieupark er – ondanks alle afval – 

altijd proper bij ligt. 

Met een bemoedigend woord of schouderklopje toon je gemakkelijk de nodige waardering voor onze 

mensen. Een kaartje, een vlug geroepen “bedankt” of een dank-handje opsteken maakt hun dag helemaal 

goed. 

 

 

Sluitingsdagen 

Na de wekelijkse sluitingsdagen op zondag en maandag, is het Milieupark (Veurnestraat in Koksijde-Dorp, 

058 51 41 45) open op dinsdag 31 oktober, om dan weer gesloten te zijn op woensdag 1 en donderdag 2 

november. Hou dus rekening met grote drukte op dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november. Plan je 

bezoek zo mogelijk op een ander moment. Ook op 11 november is het Milieupark gesloten. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Wandeling Schipgatduinen – Zaterdag 28 okt. (14 u.). Familiewandeling (start parking Elisabethplein) 

om kennis te maken met de herfst in dit duingebied. Na afloop een tas warme chocolademelk op het 

dakterras van het Duinenhuis. Inschrijven (2 euro) via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

* Kinderactiviteit: op zoek naar klopgeesten – Maandag 30 okt. (18-20.30 u.) in het kader van 

Halloween (persbericht). 

* Klopgeestentocht voor volwassenen - Dinsdag 31 okt. (19-22 u.) in het kader van Halloween. 

* Kinderactiviteit: zeewierworkshop - Vrijdag 3 nov. (13-17 u.) in het kader van Halloween. 

* Voordracht Sterrenjutters – Exoplaneten: waar zijn ze en hoe vinden we ze, door Chris Vandenbossche 

(Volkssterrenwacht Mira Grimbergen), vrijdag 3 nov. (19.30 u.). Astronomen noemen planeten die draaien 

rond andere sterren dan de zon exoplaneten. Inschrijven (leden 4 euro, niet-leden 5 euro) via 

www.desterrenjutters.be/cursus of via info@desterrenjutters.be. 

* Geleide strandwandeling - Zondag 5 nov. (14–16 u.). Met een natuurgids (gratis) op zoek naar 

boeiende aanspoelsels en een waaier van schelpen in de vloedlijn. Wat is het nut van wat aanspoelt? 

Samenkomst op het Elisabethplein. Info duinenhuis@koksijde.be. 

* Workshop vegetarische keuken - Donderdag 30 nov. (19 u.). Na de les genieten van een feestelijke 

maaltijd vol kleurrijke groenten, vezelrijke granen, een variatie aan peulvruchten, noten, fruit en gezonde 

plantaardige vetten. Lesgever is Peter Vandermeersch van de Zonnekeuken (Assebroek). Prijs 25 euro, 

inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, max.15 deelnemers 

* Astroreizen - Vrijdag 1 dec. (19.30 u.). Voordracht Op zoek naar een donkere hemel door Philippe 

Mollet (Volkssterrenwacht Mira). Over de zoektocht naar de beste waarnemingsplaatsen in binnen- en 

buitenland. Toegang 4 euro leden van de Sterrenjutters, anderen 5 euro. Inschr. 

www.desterrenjutters.be/cursus of info@desterrenjutters.be. 

* Sterrenkijken -  Maandelijkse sterrenkijkavond op vrijdag 17 nov. (20–22 u., elke 3de vrijdag van de 

maand) 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis actuasessie voor ondernemers: Hoe kan Facebook uw 
bedrijf liken of kraken? 

Voor zelfstandigen organiseert Unizo in samenwerking met de cel Lokale Economie van de 

gemeente Koksijde en andere partners op woensdag 6 december om 19.30 u. in de Delvauxzaal 

van het gemeentehuis de gratis actuasessie Hoe kan Facebook uw bedrijf liken of kraken? 

Eén op twee Belgen beschikt over een persoonlijk Facebookprofiel, 4,3 miljoen landgenoten bezoeken de 

site elke dag. Vandaag wordt het eerste en laatste beeld van uw bedrijf of merk vaak online gevormd. Een 

bedrijfspagina op Facebook is dé ideale manier om zelf mee vorm te geven aan het verhaal rond uw bedrijf 

en duidelijk te maken waar u voor staat. Maar hoe begint u hieraan? Deze sessie, gegeven door marketing 

consultant Daphné Gaudens van de Indie Group, biedt een stoomcursus met tal van praktische tips om een 

sterke Facebookpagina op te zetten. Netwerkreceptie na de uiteenzetting. 

Gratis inschrijven (enkel voor ondernemers/zelfstandigen) via wim.lannoo@unizo.be. Annuleren kan tot 

twee werkdagen voor de activiteit. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 



 

P 35/41 

Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 op 13/14 januari 

Op zaterdag 13 en zondag 14 januari vindt in de Liefoordduinen het BK-Cyclocross plaats.  

Dat is een grootscheepse organisatie van het gemeentebestuur Koksijde i.s.m. de Veloclub 

Koksijde. De vorige editie dateert van 2002. Toen zegevierde Mario De Clercq. Het belooft 

alvast een topcross te worden op een uniek parcours met de Herygers en Albertduin als 

ultieme scherprechters. 

 

Programma 

Zaterdag 13 januari 

- 10-11.30 u., parcoursverkenning 

- 12 u., heren nieuwelingen 1e jaars + dames nieuwelingen (30 min.) 

- 12.45-13.15 u., parcoursverkenning 

- 13.30 u., heren nieuwelingen 2e jaars (30 min.) 

- 15 u., heren juniores (40 min.) 

 

Zondag 14 januari 

- 9-10.30 u., parcoursverkenning 

- 11 u., heren U23 (50 min.) 

- 12-13.15 u., parcoursverkenning 

- 13.45 u., dames juniores, dames U23 en dames elite (40 min.) / 1 titel (juniores en U23 samen), 1 titel 

dames elite 

- 15.15 u., heren elite met en zonder contract (2 titels, 60 min.) 

 

Speciale tickets voor inwoners en K-pashouders 

Vanaf zondag 17 december tot en met zondag 7 januari (!) zijn er speciale BK-tickets voor inwoners en 

K-pashouders beschikbaar. Op vertoon van je identiteitskaart of K-pas kan je in het gemeentehuis bij de 

dienst Toerisme (tijdens de openingsuren) een toegangskaart kopen aan het voordeeltarief van 10 euro 

in plaats van 30 euro (slechts 1 ticket per persoon). Wie nog geen K-pas heeft, kan die ook in het 

toerismekantoor aanschaffen. Er zijn aparte tickets voor de zaterdag en voor de zondag. Kinderen tot en 

met 11 jaar kopen geen ticket want ze mogen gratis binnen mits begeleiding van een volwassene. 

 

Gewone tickets in vvk en add 

- Voorverkoop zaterdagticket: 11 euro 

- Voorverkoop zondagticket: 21 euro 

- Voorverkoop combiticket (zaterdag & zondag): 30 euro 

* Toerismekantoor van Koksijde-Bad 

* E-ticket via www.BKcyclocrossKoksijde.be  

- ADD op zaterdag 12/01: 15 euro / met korting KBWB: 14 euro 

- ADD op zondag 14/01: 25 euro / met korting KBWB: 24 euro  

http://www.bkcyclocrosskoksijde.be/
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- ADD op zaterdag & zondag: 35 euro / met korting KBWB: 29 euro 

 

Beleef het BK als VIP! 

Je bent een cyclocrossfanaat en je hebt zin om dit topsportevenement vanop de eerste rij bij te wonen? 

Laat je je graag culinair verwennen in een fijn decor, met boeiend gezelschap? Wens je te netwerken in 

een aangename sfeer of zoek je een fijn event om je trouwe klanten mee te verrassen?  Reserveer dan 

een tafel in de businessclub tijdens het BK op zondag 14 januari (van 11.30 tot 18 u.) 

- Prijs 3.300 euro (excl. btw) voor een tafel met 12 personen 

- Prijs 3.000 euro (excl. btw) voor een tafel met 10 personen 

- Prijs 325 euro (excl. btw) voor één persoon 

Reserveer uw vipplaats vóór 1 december 2017 via bkcyclocross@koksijde.be. 

 

Kriscross doorheen Koksijde. Koksijde crosst en zoveel meer 

Onze vrijetijdsdiensten zorgden voor een ruim aanbod nevenactiviteiten om dit sportief gebeuren nog 

eens extra in de kijker te plaatsen. De toeristische activiteiten krijgen een BK-accent. Onder de noemer 

Kriscross doorheen Koksijde wordt iedereen ondergedompeld in het BK-gebeuren. 

 

Ontdek het BK cyclocross op www.BKcyclocrossKoksijde.be  

 
 

 

Alle info voor de pers: 

http://magazines.visitkoksijde.be/persdossierBK18 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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120 jaar Paul Delvaux in jumelagegemeente Wanze 

Honderdtwintig jaar geleden (23 sept. 1897) zag kunstschilder Paul Delvaux het levenslicht in 

het Waalse Antheit, sedert de fusie deel van Wanze (prov. Namen). De wereldbefaamde 

kunstschilder van droombeelden uit de klassieke oudheid, van verlaten stations en naakte 

vrouwen sleet tientallen jaren van zijn leven in Sint-Idesbald en Veurne, tot zijn overlijden op 

hoge leeftijd. In 1982 opende in Sint-Idesbald het museum dat zijn naam draagt. 

 

Precies 20 jaar geleden startten Koksijde en Wanze een jumelage, uiteraard omdat de figuur van Paul 

Delvaux een gemeenschappelijke band in het leven riep. Een bijzondere tentoonstelling herdacht in Wanze 

de 120ste verjaardag van de kunstenaar. Op zaterdag 23 september werd de opening van die expo 

bijgewoond door een delegatie uit Koksijde, met o.m. schepen Lander Van Hove, gemeenteraadsvoorzitter 

Luc Deltombe en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum. Schepen Van Hove onderstreepte in zijn toespraak 

de vele inspanningen van Koksijde om de culturele nalatenschap van meester Delvaux in ere te houden, en 

loofde tegelijk de bloeiende jumelageactiviteiten door de jaren heen. 

 

Foto 

V.l.n.r. eregedeputeerde Gaston Gérard, ereburgemeester Jean Bourgeois, 

gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, schepen Lander Van Hove, burgemeester Claude 

Parmentier en gedeputeerde Paul-Emile Mottard. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tai Chi voor senioren 

 

De lessen Tai Chi voor senioren zijn in Koksijde een begrip geworden. Voortaan kunnen de Tai Chi-

beoefenaars de lessen ook thuis doormaken dankzij een dvd, opgenomen en gemonteerd door cineasten 

van Videoclub Westkust Koksijde op de mooie locatie van Koksijde Golf ter Hille. De dvd werd op 4 oktober 

symbolisch overhandigd aan schepen Greta Suber-Delie van Seniorenzaken in aanwezigheid van Tai Chi-

lesgever Marc Suwier, voorzitter Wilfried Heyvaert van de seniorenadviesraad en seniorenconsulent Katleen 

Calcoen. 

 

Foto 

 

Tai Chi is een Chinese bewegingsactiviteit in een ontspannen sfeer. De eenvoudige bewegingen zijn 

uitstekend voor coördinatie, ademhaling, spierkracht en evenwicht. Elke beweging voer je uit met gerichte 

aandacht. Tai Chi geeft een gevoel van innerlijke rust en verbetert de bloedcirculatie en houding. De 

oefeningen zijn niet leeftijdsgebonden. Ook fysieke beperkingen zijn geen probleem. Tai Chi kan ook enkele 

belangrijke risicofactoren van vallen vermijden. Enthousiaste lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van het 

Sociaal Huis. 

- Maandag voor gevorderden groep 1 van 9.30 tot 10.30 u., Bolledroom, sportpark Oostduinkerke 

- Donderdag voor beginnelingen van 9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde. 

- Donderdag gevorderden groep 2 van 10.30 tot 11.30 u. in de zaal voor vloersporten, Koksijde–Dorp. 

 

Vooraf inschrijven is aanbevolen. Deelname: 1,50 per sessie. Losse kledij en schoenen met platte zolen 

zijn aanbevolen. In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. 

 

Info:  

Katleen Calcoen 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De jeugdraad, wat is dat? 

De jeugdraad helpt kinderen en jongeren en geeft hen een stem in Koksijde door op de barricades te 

staan, te luisteren, te fluisteren. De jeugdraad “vecht” voor alle kinderen en jongeren. Of het nu gaat 

over ruimte om te fuiven of te spelen. Wil jij ook je stem laten horen? Kom dan naar de jeugdraad. Alle 

jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom. Geef een seintje als je erbij wilt: jeugddienst@koksijde.be, of like de 

pagina van de jeugdraad. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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ABC-kaffee zoekt vrijwilligers 

De intergemeentelijke dienst (W)Integratie plant aan de Westkust de start van een nieuw project: Elke 

dag Nederlands. Bedoeling is dat anderstaligen in de Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne in 

wekelijkse ABC-kaffees hun Nederlands kunnen oefenen op een losse en aangename manier, onder 

begeleiding van enthousiaste vrijwilligers. 

Om dit te realiseren zoekt (W)Integratie geëngageerde vrijwilligers. Die kunnen rekenen op professionele 

ondersteuning van zowel de projectcoördinator als vanuit Vorming Plus (partner in dit project). 

* Voelt u zich geroepen om anderstaligen in het ABC-kaffee te begeleiden in het Nederlands leren? 

* Bent u op zoek naar een plaats om uw Nederlands te oefenen? 

Contacteer dan de dienst (W)Integratie: michele.baeyaert@koksijde.be of 058 53 34 59. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Muzikale Nikki voortaan mascotte van de Oostduinkerkse 
harmonie 

Sedert kort heeft de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke een 

mascotte… Geen pluchen beestje of muzikantje, maar een… levensecht en -groot paard! Het 

luistert naar de naam Nikki en is de trouwe gezel van paardenvisser Gunther Vanbleu. Een 

verhaal dat klinkt als een sprookje. 

Er was inderdaad eens een paard dat vier jaar geleden met zijn baas Gunther voor het eerst mee opstapte 

in de zaterdag-optocht van het Garnaalfeest. Gunther was toen op zijn hoede, want de harmonie van 

Oostduinkerke liep voorop en paard Nikki zou wel eens onrustig kunnen worden als de Harmonie de muziek 

zou starten. Maar niets was minder waar, Nikki leek de deuntjes best te appreciëren. Gunther loste de 

teugels wat zodat Nikki dichter naar de harmonie kwam. 

Een jaar geleden, 9 oktober 2016, gebeurde er een bijzonder wonder tijdens de optocht voor Ziekenzorg 

(nu Samana). De harmonie speelde er tussen kerk en dorp lustig op los, met Nikki en Gunther in hun 

kielzog. Halverwege kwam Nikki altijd maar dichter, tot hij plots midden de muzikanten stond. Muzikant 

Joeri Delporte, van geen kleintje vervaard, kroop op het paard, en bleef meeblazen op z’n schuiftrombone. 

Nikki liet dit allemaal gebeuren en genoot er gewoon van. Getuige wat vrolijk gehinnik. 

Lachend zeiden de musici: we hebben onze mascotte mee. 

Een tijdje later kon Nikki in zee het net niet meer slepen. Dan rijpte het idee om hem een nieuw jobje te 

geven als harmoniemascotte. En dus stapte hij met Gunther op zaterdag 9 september als volwaardige 

mascotte mee in de stoet bij de opening van Oostduinkerke-kermis. 

Tien jaar geleden was de harmonie een halve eeuw jong. Toen werd er een reus gemaakt: de 

Gordienemuus. Nu bestaat de harmonie 60 jaar. Deze keer geen muus, maar een pèèrd..! 

 

Foto 

Nikki is de nieuwe mascotte van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke. Zijn 

baas Gunther, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Dorine Geersens en muzikanten Ann en Geert 

vinden het een leuke aanstelling. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 


