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Persuitnodigingen 

 

• Huldiging Eredeken en Laureaat van de Arbeid 2019 

Deze eretekens en professionele labels werden toegekend na een zorgvuldige selectieprocedure die 

de kandidaten op hun vakbekwaamheid en sociale inzet evalueert. 

Worden op zaterdag 20 november om 10.00 uur gehuldigd in raadzaal Kokpit van het 

gemeentehuis:  

- Mevrouw Neuville Wendy – gouden ereteken in de sector Broodbakkerij, Banketbakkerij, 

Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking. 

- Mevrouw Vandenbussche Rita, gouden ereteken in de sector Landbouwloonwerken – 

technische land- en tuinbouwwerken. 

- De heer Wullen Marc, gouden ereteken in de sector Landbouwloonwerken – technische 

land- en tuinbouwwerken. 

 

• Aanplanting Geboortebos op Koksijde Golf ter Hille (i.k.v. klimaatdaad) op 20 november 

van 9.30u tot 11.00u 

 Meer info volgt 

 

• Huldiging voor de muzikanten van de beide Koksijdse harmonieën 

De muzikanten van zowel de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde als van de Koninklijke 

Harmonie Vrienden van de Brandweer worden op zaterdag 20 november om 11.00 uur 

ontvangen in de Raadzaal “Kokpit” met nadien een receptie in het Atrium. 

 

• Onthaaldag Nieuwe Inwoners 

Op zaterdag 4 december verwelkomt de gemeente Koksijde haar nieuwe inwoners. 

Op het programma: ontbijtbuffet in het cultuurcentrum CasinoKoksijde, speech van burgemeester 

Marc Vanden Bussche en voorstelling van het schepencollege, rondleiding met gidsen in het 

gemeentehuis met aansluitend een receptie in het Atrium.  

 

 

Info: 

Dienst Communicatie, Onthaal en protocol 

communicatie@koksijde.be 

T. 058 53 30 30 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Halloween: huiver mee tijdens de herfstvakantie 

Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters en ander gespuis doorkruisen het straatbeeld. 

Geen prettige tijd voor gevoelige zieltjes, maar voor de durvers staat dit op het griezelmenu: 

 

Vrijdag 29 oktober 

➢ 18 tot 20.30 uur: Mountainbiketoertocht – zie ook p. 10 

➢ 19.30 tot 21 uur: Griezelen in de bib. Lees meer op www.koksijde.bibliotheek.be.  

 

Zaterdag 30 oktober 

➢ 13.30 tot 17 uur: Griezelnamiddag. Waar? Het Duinenhuis. Prijs: 5 euro.  

➢ 14 tot 17 uur: Uithollen en versieren van pompoenen. Waar? Grardplein (Sint-Idesbald).  

Prijs: vijf euro. 

➢ 19.15 uur: Halloweenstoet met heksenverbranding.  

Parcours: Kerkepannezaal – Strandlaan – Lucionplein – Zeedijk 

 

Zondag 31 oktober 

➢ 15 tot 17 uur: Halloweenparty. Afspraak: Kerkepannezaal, Sint-Idesbald. Gratis. 

➢ 18 tot 19 uur: Vuurspektakel met aansluitend vuurwerk aan het strand in Sint-Idesbald.  

➢ 19 tot 21 uur: Bloedspoor: griezelwandeling door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal. 

Prijs: vijf euro. Adviesleeftijd: vanaf 16 jaar 

 

Woensdag 3 november 

➢ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald.  

Prijs: vier euro.  

➢ 17 tot 19 uur: Bloedspoor: griezelwandeling door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal. 

Prijs: vijf euro.  

 

Donderdag 4 november 

➢ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald. 

Prijs: vier euro.  

 

Vrijdag 5 november  

➢ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald.  

Prijs: vier euro.  

➢ 17 tot 19 uur: Bloedspoor: griezelwandeling door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal. 

Prijs: vijf euro.  

 

Zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november 

➢ Spookjeszoektocht: vind jij alle spookjes in de etalages van de Strandlaan. 

➢ Griezelparadijs: bezoek de buitentuin van Koket Koksijde in de halloweensfeer,  

op het Theaterplein.  

 

Meer activiteiten en up-to-date info vind je op www.visitkoksijde.be/halloween.   

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.bibliotheek.be/
http://www.visitkoksijde.be/halloween
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Zet je schrap voor de vijftigste Duinencross 

Deze wereldbekermanche is al jaren een topper onder de crossen. Het deelnemersveld is traditiegetrouw 

gevuld met vedetten. Met de passages over de Herijgersduin en de Albertduin krijgen de renners heel wat 

zand te verwerken. Noteer zondag 21 november in de agenda.  

 

Programma UCI World Cup Cyclo-Cross Koksijde:  

• 9.45 uur: Grote Prijs Koksijde Nieuwelingen 

• 10.45 uur: International Trophy UCI Juniores 

• 11.45 uur: International Trophy UCI Beloften 

• 13.40 uur: Wereldbeker UCI Dames 

• 15.05 uur: Wereldbeker UCI Elite Heren - Vlaamse Duinencross 

 

Tickets 

• Koop je tickets online via www.koksijde.be/cyclocross 

• Aan de kassa: 20 euro. Tickets zijn de dag zelf te koop aan alle ingangen. 

• Voorverkoop: 15 euro 

Kaartjes zijn ook verkrijgbaar in het toerismekantoor in Koksijde-Bad. 

Voorverkoop eindigt op zaterdag 20 november om 23.59 uur 

• Inwoners Koksijde en tweedeverblijvers (met K-pas): 10 euro 

 Koksijde voorziet een speciaal tarief in voorverkoop voor inwoners (slechts 1 ticket per persoon). 

 Deze speciale tickets zijn te koop in het toerismekantoor (gemeentehuis) t.e.m. zondag  

 14 november. Vergeet je identiteitskaart niet. 

 Ook tweedeverblijvers genieten van dit voordeeltarief (mits vertoon K-pas). 

• Kinderen tot 12 jaar: gratis 

 

Covid Safe Ticket 

Iedere persoon (ouder dan 12 jaar) die naar de cyclocross komt, moet beschikken over een geldig Covid 

Safe Ticket (certificaat of digitaal via de CovidSafeBE-app). Meer lees je op www.covidsafe.be 

 

Koop onze unieke wieleroutfit 

Dit jaar blaast onze Duinencross 50 kaarsen uit. Om die unieke verjaardagseditie extra glans te geven, 

lanceert de gemeente Koksijde een stijlvol wieleroutfit. Een set kost 90 euro en bestaat uit een trui en 

broek. Koop snel je outfit, zolang de voorraad strekt – het is een limited edition – in het toerismekantoor. 

 

Info: www.koksijde.be/cyclocross  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/cyclocross
http://www.koksijde.be/cyclocross
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Reveil: sta stil bij vrouwenverhalen op de begraafplaats van 
Oostduinkerke 

Op Allerheiligen (1 november) doorbreken we om 17 uur de stilte op de begraafplaats van Oostduinkerke. 

Het project Reveil brengt dan met woord en muziek mensen samen op deze speciale plaats. Dit jaar 

wisselen we verhalen over vrouwen af met sfeervolle muziek.  

 

Ishtar 

Het collectief Ishtar brengt (sinds 2003) liefdessongs uit de schatkamers van de Europese volksmuziek. 

Iedereen kent de groep door hun passage tijdens Eurosong (2008) met het nummer O Julissi. 

Let wel: Ishtar is zoveel meer met muzikale pareltjes die de tand des tijds vlot doorstaan. Dankzij de 

verfijnde vocale en instrumentale bewerkingen wint hun muziek alleen maar aan intensiteit en schoonheid. 

Terugkerend thema in dit muzikaal verhaal is de liefde.  

 

In de funeraire wereld krijgen graven en grafrituelen van mannen de meeste aandacht. De plaats van de 

vrouw is vaak onterecht ondergeschikt. Deze editie van Reveil plaatst de vrouw centraal en brengt o.a. het 

verhaal van grootse vrouwen die in Oostduinkerke zijn begraven.  

 

Tip: breng zelf een kaarsje of een lichtje mee. Zo help je om een passende sfeer te creëren.  

De toegang is gratis.  

 

 Beeld © Reveil  

 

Info:  

dienst Cultuur en Erfgoed  

058 53 34 40 – cultuur@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
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Evenementen varia 

 

Verwen jezelf en kom naar de Hobbybeurs  

In het weekend van 6 en 7 november vindt de Hobbybeurs plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde.  

Het moment om inspiratie te vinden voor een nieuwe hobby. Zo vind je zelfgemaakte juwelen, schilderijen, 

hoeden en ook lekkernijen. Misschien vind je een vroeg kerstgeschenk of iets waarmee je jezelf verwent? 

De beurs is gratis toegankelijk en open van 10.30 tot 17.30 uur. 

 

Laat je verrassen op de Sint-Maartensstoet  

Ook dit jaar komt Sint-Maarten op bezoek met een zak vol verrassingen. De stoet vindt plaats op 

woensdag 10 november, start om 18 uur aan 't Oud Schooltje in Koksijde-Dorp. Kinderen met een 

mooie, originele, uitgeholde biet als lantaarn, krijgen extra lekkers.  

 Beeld 

 

Herdenking Wapenstilstand  

Op donderdag 11 november herdenken we traditioneel alle gesneuvelden uit beide wereldoorlogen. Na 

de plechtige kerkdienst om 10 uur in de Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp) volgen de bloemenhuldes aan de 

militaire begraafplaatsen.  

 

Laat je huisdier of paard zegenen op 2 november 

Kom met je viervoeter (paard, hond of kat) naar de Sint-Idesbalduskerk in de Strandlaan. En laat het dier 

zegenen door de heer pastoor tijdens de Sint-Hubertusviering. De VVV Koksijde-Oostduinkerke 

overhandigt een aandenken aan de deelnemers. Het feest van de jacht vindt plaats op dinsdag  

2 november om 11 uur. Plaats van afspraak: Strandlaan, Sint-Idesbald aan de kerk.  

Wie was Sint-Hubertus eigenlijk? Lees het op www.tij-dingen.be 

 

Laatste kans: expo Dach en Beaufort 21  

De kunstzinnige triënnale aan zee loopt nog tot 7 november. Koksijde koos voor twee Belgische, 

vrouwelijke kunstenaars. Ontdek de White Dwarfs and Supergiants (Heidi Voet, Schipgat) en Windswept 

(Els Dietvorst, strand Oostduinkerke). Meer over de expo Dach in Ten Bogaerde: www.tij-dingen.be.  

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/
http://www.tij-dingen.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Koksijde fonkelt komt terug: doe mee en zorg opnieuw voor 
een gezellige lichtsfeer  

Na een geslaagd debuutjaar vindt de meest gezellige wedstrijd van het jaar, Koksijde Fonkelt, ook deze 

winter plaats in Koksijde. Neem deel en laat Koksijde schitteren als nooit tevoren. Iedereen mag 

deelnemen: inwoners, tweedeverblijvers én handelszaken.  

 

Hoe deelnemen? 

Bevestig je deelname voor 30 november via www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt. De verlichting moet 

uithangen tegen 13 december. Dit jaar komt er een extra categorie door de opsplitsing van gevels en 

balkons.  

 

Categorieën 

• handelszaak 

• gevel 

• voortuin 

• balkon 

 

Prijzenpot van 7.250 euro 

De vakjury bestaat uit de bestuursleden van het Bloemencomité. Zij gaan op pad en duiden per categorie 

en deelgemeente een top-drie aan. Nieuw dit jaar is dat de publieksjury de mooiste kerstversiering kiest 

tussen de deelnemende handelszaken. Uit alle ingestuurde stemformulieren worden na de kerstvakantie 30 

waardebonnen ter waarde van 50 euro verloot.  

 Beeld 2020 

 

Info en inschrijven: www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt – dienst Toerisme (058 51 29 10) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt
http://www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt%20–%20dienst%20Toerisme%20(058
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Activiteiten Abdijmuseum Ten Duinen 

 

Muziektheater: Verhalen uit de duinen door Ariane Vyvey en Stefaan Demoen 

In het Vanneuvillehuis maken we het op woensdag 3 november gezellig. Dan vertelt Ariane Vyvey oude 

verhalen over Koksijde terwijl ze muzikaal wordt begeleid door Stefaan Demoen. 

Het Vanneuvillehuis staat midden in de Noordduinen. Het was de plek waar wijlen Walter Vilain geruime 

tijd woonde, schilderde en zijn werken toonde. Onlangs werd het vissershuisje volledig gerestaureerd.  

In deze gezellige setting brengt dit Koksijdse duo twee lokale verhalen om van te smullen. 

 

Praktisch 

• Woensdag 3 november om 14.30 uur en 15.15 uur 

• Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen 

• Gratis. Beperkte plaatsen. Schrijf je in via www.tenduinen.be 

 Beeld 

 

Workshop voor vaders en dochters: hoe krijg je een middeleeuws kapsel?  

In de middeleeuwen waren lange haren een statussymbool. Geen wonder dat ze toen experts waren in het 

opsteken en vlechten van haar. Heel wat trends van vroeger keren nu terug: op straat, op tv en in 

modebladen. Wil je meer weten over middeleeuwse kapsels en de link met vandaag? Schrijf je dan in voor 

deze workshop voor vader en dochter.  

Ben je papa? Dan leer je verschillende technieken om je dochter te helpen aan een beeldige haardos.  

Je dochter oefent ondertussen op een oefenpop om het zelf ook in de vingers te krijgen. De workshop 

vindt plaats op donderdag 4 november om 14.30 uur in het Abdijmuseum Ten Duinen.  

Lees meer over Familie@TenDuinen op www.tij-dingen.be.  

 

Praktisch: 

• Voor vaders en dochters van minstens 6 jaar 

• Deelnemende vaders hebben geen voorkennis nodig 

• Deelnemende dochters moeten uiteraard lang haar hebben 

• Reserveer je plaatsje via www.tenduinen.be 

• Dorst? Bestel een abdijbiertje van Sint-Idesbald of een chocomelk 

 Beeld © vzw Theater Savooi  

 

Niet te missen: De smaak van Ten Duinen – 24 november 

Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh graaft naar smaken uit de tijd van de Duinenabdij en brengt ze 

terug tot leven met lokale producten en delicatessen. Een unieke ervaring waarbij je van hapjes proeft in 

combinatie met het abdijbier St. Idesbald. De foodarcheoloog geeft je uitleg terwijl je proeft. Een cocreatie 

met Huisbrouwerij St.Idesbald. Lees meer op www.tij-dingen.be.  

http://www.tenduinen.be/
http://www.tij-dingen.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.tij-dingen.be/
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Praktisch: 

• Op woensdag 24 november om 19.30 uur 

• Duur: 1,5 uur 

• Degustatie met hapjes: geen maaltijd 

• Schrijf je in via www.tenduinen.be 

 

Dag van de Wetenschap op 28 november: de iconografie van abt Idesbald 

Idesbald van der Gracht stierf in 1167, maar is nog altijd de bekendste abt van de Duinenabdij. Ook door 

de mysterieuze mist die rond hem hangt. Zo werd in 2015 na wetenschappelijk onderzoek ontdekt dat 

iemand anders in zijn schrijn ligt. Op de Dag van de Wetenschap neemt het museumteam de iconografie 

van Idesbald onder de loep. Want over de eeuwen heen hebben tekenaars en schilders zich gewaagd aan 

een afbeelding van de abt in zijn kist. Al dan niet met omstaanders erop. We vergelijken verschillende 

voorstellingen en proberen samen met het publiek de gelijkenissen en verschillen te vinden.Als kers op de 

taart onthult het museumteam ook een recent verworven schilderij met de beeltenis van de abt. Dat werk 

verrast door de afbeelding en werd nog nooit tentoongesteld. Het schilderij is pas gerestaureerd en nu 

helemaal klaar om getoond te worden. 

 

 

Praktisch 

• Zondag 28 november om 10.30 uur. 

• Gratis activiteit. Schrijf je in via www.tenduinen.be  

• Opgelet, deze lezing vindt plaats op locatie, dus niet in het museum. 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.tenduinen.be/
mailto:info@tenduinen.be
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Sporttips  

 

Griezelige mountainbiketoertocht in halloweensfeer 

Op vrijdag 29 oktober vindt de zevende Halloween-mountainbiketoertocht plaats in griezelige 

Halloweensfeer. Kies uit afstanden van 26, 35 of 50 km (met bevoorradingen en zelfs pechverhelping). 

Inschrijving, start (18 tot 20.30 uur) en kleedkamers in sporthal Hazebeek.  

Prijs: 5 euro, gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Surf naar www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht. 

 

Doe mee aan de sportdag voor 60-plussers 

Op vrijdag 17 december organiseert de sportdienst deze activiteit voor 60-plussers. Niet enkel sport staat 

centraal. Je beleeft plezier terwijl je je favoriete sport uitoefent, je ontdekt nieuwe sporten of je volgt een 

leerrijke workshop. Schrijf je in vanaf donderdag 18 november. De formulieren kan je ophalen in de 

sporthal van Koksijde-Dorp, sporthal Hazebeek en in het Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker.  

Meer info: koksijde.be/sportvoor60plus.  

 

Blijf fit doorheen de winter  

Nog geen sportactiviteit om ook in de winter actief te blijven? Surf naar www.koksijde.be/sportaanbod 

Meer info? 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

 

Sportraad Koksijde: laat je stem horen over sport   

Wat leeft er in onze samenleving rond sport en beweging? Op welke evoluties kan Koksijde inspelen? 

Zijn er voorstellen of reacties op bepaalde stappen die het beleid wil uitvoeren? De Sportraad wil de 

betrokkenheid van de inwoners vergroten. Een gloednieuw dagelijks bestuur gaat met jouw vragen aan de 

slag. Een vraag of voorstel? Contacteer iemand van de Sportraad en jouw stem wordt gehoord.  

Kijk op www.koksijde.be/sportraad voor alle contactgegevens. 

 Foto en logo  

 

Opleiding: word seingever en leid onze koersen in goede banen 

Een wielerwedstrijd telt heel wat seingevers. Zij hebben de belangrijke taak om het parcours te bewaken 

tijdens onze koersen. Bij elke zijstraat en op elk kruispunt staat een seingever die ervoor zorgt dat 

niemand de wielerwedstrijd betreedt. Seingevers zijn van onschatbare waarde voor de wielersport, want 

zonder hen kunnen er geen wedstrijden doorgaan. 

 

Interesse?  

Wil je zelf seingever worden? Als je ouder bent dan 18 jaar en zin hebt voor verantwoordelijkheid, ben jij 

de geknipte persoon. De opleiding tot seingever gaat o.a. over de wegcode, basisbegrippen over 

conflictbeheersing, deontologie, de structuur van de Belgische politie, calamiteiten (onverwachte 

gebeurtenis die schade kan veroorzaken, red.) en het statuut van vrijwilliger.  

http://www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht
http://www.koksijde.be/sportaanbod
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/sportraad
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Kom op dinsdag 7 december van 19 tot 22 uur naar cultuurcentrum. CasinoKoksijde. Schrijf je gratis in 

via sportdienst@koksijde.be  

 Beeld  

 

 

Info: 

Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.koksijde.be/sport 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:sportdienst@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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WAK: Lezing en film over kunstenaar David Hockney  

Jan Florizoone gidst je dit najaar door het popartlandschap. Op vrijdag 12 november om 20.30 uur is er 

een lezing over David Hockney in de Westhoek Academie Koksijde. Een week later, op 19 november, kan 

je op hetzelfde uur en op dezelfde locatie terecht voor een filmvoorstelling. Inschrijven voor beide avonden 

is niet nodig. Gratis toegang.  

 

David Hockney 

De Engelse kunstenaar David Hockney is 83 jaar, er loopt een expo van hem in de Brusselse Bozar.  

Vanaf begin jaren 1960 werkt hij aan een oeuvre van schilderijen, tekeningen, foto’s, gravures.  

Hij beleefde zijn eerste successen in London, maar vertrekt al snel naar Californië (VS). In Hollywood 

groeide hij uit tot een beroemdheid. Later keerde hij terug naar zijn geboorteland, Hockney leefde er wat 

teruggetrokken in de natuur, nabij Yorkshire. Ondertussen tekende hij de stilte in een tempel van Kyoto, 

keek hij naar de hemel op het meest noordelijke punt van Noorwegen, lette hij op de bloesem van 

fruitbomen in Normandië.  

 

De thema’s van David Hockney zijn vanzelfsprekend: portretten, landschappen, stillevens. Hij heeft een 

oog voor het ogenschijnlijk onbelangrijke: het spattende water van een jongen die duikt in een zwembad. 

A bigger Splash is zijn meest beroemde schilderij. In wakkere kleuren ontwikkelde hij een figuratieve stijl, 

klaar en helder, voor iedereen meteen te begrijpen. Zijn kunst heeft een licht karakter, alsof het allemaal 

gemakkelijk is. Dat is slechts schijn. Een man die ooit model heeft gestaan voor een portret sprak over een 

oneindige proces. Haast hopeloos trachtte David Hockney de werkelijkheid vast te leggen op doek.  

Hij werkte ononderbroken, verwonderde zich over ruimte, keek naar voorbeelden uit de geschiedenis, 

probeerde allerlei technieken uit en leerde om de natuur te doorgronden met kinderlijke ogen.  

 

Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.westhoekacademie.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:westhoekacademie@koksijde.be
http://www.westhoekacademie.be/
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Voorstellingen cultuurcentrum CasinoKoksijde 

 

Met open armen - wervelend cabaret recht uit het hart 

Donderdag 18 november om 20 uur  

 

Nele Bauwens ging swingend en zingend door het leven. Tot de geschiedenis aanklopte. Met sprankelende 

spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin we leefden en over een nieuwe die werd geboren. Een niet 

geheel virusvrije wereld waarin mensdom en dierenrijk van elkaar leren. 

 

100 procent cabaret 

Wie denkt aan huilen van het lachen, aan tranen van ontroering en aan rollen van het ene wonderlijke 

inzicht in het andere, denkt aan een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens. Om het met de woorden van 

Raf Walschaerts (Kommil Foo) te zeggen: “Zingen, dansen, vertellen alsof je leven er van afhangt, maar 

vooral: raken! Nele Bauwens staat. En hoe! Wervelend cabaret, recht uit het hart!” 

 

Een ode aan rocklegende Patti Smith 

Zaterdag 20 november om 20 uur 

 

Patti Smith is één van de grootste rocklegendes en één van de grondleggers van het punkgenre in New 

York. Vandaar ook haar bijnaam The Godmother of Punk. Ze viert dit jaar haar 75e verjaardag.  

En CasinoKoksijde viert mee. Naast haar werk als muzikante en zangeres is Patti Smith ook bekend als 

dichteres, schilderes en fotografe. Bovenal blijft ze een van weinige figuren die rock’n’roll op de best 

mogelijke manier belichaamt. 

 

Precies 50 jaar na Patti Smiths eerste poëzieperformance bundelen Lotte Dodion en Annelies Van Dinter 

hun krachten. Ze interpreteren hun favorieten uit Smiths brede oeuvre. Van opzwepende tirades tot 

woorden van troost, van echo’s tot briesende paarden. My Heart Still Hums is een ode aan Patti Smith. 

 

 

Tickets voor beide voorstellingen kosten 14 of 11 euro (-26 jaar) per event. Reserveer je ticket 

op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

 Beelden CasinoKoksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.casinokoksijde.be/
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Lezingen in de bib en in het cultuurcentrum CasinoKoksijde 

 

Wat is de toekomst van de ruimtevaart? 

Ruimtevaart is hot. China landt op de achterkant van de maan. SpaceX bouwt herbruikbare raketten.  

En revolutionaire satellieten worden gebouwd in België. Wat zijn de trends op het vlak van ruimtevaart? 

Waar liggen kansen of schuilen bedreigingen? Stijn Ilsen neemt je mee en kruidt zijn betoog met 

anekdotes en humor. 

 

De lezing vindt plaats op woensdag 10 november van 19 tot 21.30 uur in de bibliotheek.  

De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro). Schrijf je in via avansa-ow.be 

 

De goddelijke komedie van Dante 

Professor Sabine Verhulst neemt je mee op een onnavolgbare reis door de verbeelding. De focus ligt op 

structuur, wereldbeeld, taal, thema’s, personages, symboliek en actualiteit. Met de Commedia biedt Dante 

niet alleen een totaalperspectief op de kennis van zijn tijd, maar ontvouwt hij ook een duizelingwekkende 

verbeelding. 

 

De lezing vindt plaats op dinsdag 23 november van 13 tot 14.30 uur in de bibliotheek.  

De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro). Schrijf je in via avansa-ow.be.  

Op dinsdag 14 december vindt nog een tweede voordracht plaats. 

 

"We gaan naar Renaat” 

Als je deze uitspraak hoort tijdens een uitzending van een wielerwedstrijd, weet je meteen over wie het 

gaat: Renaat Schotte. Dé wielerman, zo noemt hij zichzelf ook op Twitter, die de koers beleeft op een paar 

meter afstand van de coureurs. Een beleving die jij ook vanop de eerste rij meemaakt. Hoeveel keer heeft 

Michel Wuyts al gezegd dat hij overgaat naar Renaat?  

De VRT-reporter vertelt over zijn passie voor het wielrennen. De magie van de Giro, het volgen op de 

motor, het lijden van de coureur, de risico’s van het vak, de nieuwe goden en de toekomst van de 

wielersport. Hij vertelt boeiende verhalen van Merckx tot De Vlaeminck, over Armstrong en Uytterhoeven, 

over Boonen, van Aert en het wonderkind Remco Evenepoel.  

De lezing vindt plaats op woensdag 24 november van 19.30 tot 21 uur.  

Plaats van afspraak? Cultuurcentrum CasinoKoksijde. De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro). 

Schrijf je in via www.vormingplusow.be. Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10 

T.: 058 53 29 53 , bibliotheek@koksijde.be, www.koksijde.be/bibliotheek 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.vormingplusow.be/
http://www.vormingplusow.be/
http://www.vormingplusow.be/
http://www.tij-dingen.be/
mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/bibliotheek
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Bib en jeugd 

 

Bibliotheek Koksijde lanceert nieuw project 

Baby's van 6 en 15 maanden krijgen al enkele jaren een boekenpakket via het project Boekstart.  

De pakketten en bonnen worden verdeeld via het consultatiebureau van Kind&Gezin. Met het nieuwe 

project wil de bibliotheek van Koksijde schoolgaande kleuters opnieuw kennis laten maken met de bib en 

hun leesplezier aanwakkeren. De kindjes uit de eerste kleuterklas van de Koksijdse scholen krijgen dit jaar 

voor het eerst een bon waarmee ze hun gratis prentenboek in de bib kunnen afhalen. 

 Beeld: boekenbon kleutertjes 

 

Workshop: leer zelf stripfiguren tekenen 

Heb je er altijd van gedroomd om je eigen stripfiguurtjes te tekenen? En zit je in het 4e, 5e of 6e leerjaar? 

Schrijf je dan vliegensvlug in voor de workshop Stripfiguren tekenen.  

Wanneer? Op zaterdag 20 november van 14 tot 16 uur. 

Hoe teken je een stripfiguur? Stripauteur Conz leert je niet alleen hoofden, neuzen en oren tekenen, maar 

ook hoe je emoties meegeeft. Zo word je een echte striptekenaar. Inschrijven kost 2 euro en doe je via 

www.koksijde.bibliotheek.be.  

 

Voorleesweek in de bib: "Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en 

oud"  

Ontdek de collectie voorleesboeken in de bibliotheek (vanaf 8 november). Tijdens de Voorleesweek (20-28 

november) zet de bibliotheek voorlezen extra in de kijker. We roepen op om elke dag (minstens) een 

kwartier voor te lezen, want dat maakt écht een verschil. Ook de bib stimuleert iedereen om voor te lezen. 

Onderzoek wijst uit dat er steeds minder wordt voorgelezen van zodra kinderen zelf kunnen lezen.  

Maar vergeet niet dat de belangrijkste reden om voor te lezen is om een fijn moment door te brengen met 

je kind(eren) én omdat ze het ook leuk vinden. De week start met een voorleesmoment voor 

lagereschoolkinderen. Geniet mee op zaterdag 20 november van 9.30 tot 10.30 uur in de bibliotheek. 

Voorlezen. Eén kwartier, elk kind, elke dag. Het maakt een enorm verschil.  

 

Hoe lees je best voor aan jonge kinderen? 

Welke boeken zijn geschikt? Hoe betrek je kinderen bij het verhaal? En hoe lees je expressief voor?  

Je ontdekt het allemaal in deze workshop. Ideaal voor (groot)ouders, onthaalouders en leerkrachten.  

Inge Umans neemt je op dinsdag 23 november mee op ontdekkingsreis en laat je kennis maken met alle 

aspecten van het voorlezen. Schrijf je in via koksijde.bibliotheek.be. De workshop is gratis. 

 beeld: banner voorleesweek  

 

Tip! Help mee bouwen aan het Pietendorp en verras Sinterklaas.  

Stip 24 november aan in je agenda.  

http://www.koksijde.bibliotheek.be/
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De Westhoek Academie Koksijde komt samen met jou een heus pietendorp maken in de bibliotheek.  

Er werden al enkele kamers gemaakt, maar er zijn veel te weinig kamers voor de zwarte pieten. Help je 

mee om een leuke kamer te maken?  

Ben je tussen 5 en 10 jaar? Schrijf je nu in via bibliotheek@koksijde.be. De workshop is gratis.  

Info: koksijde.bibliotheek.be – 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be 

Lees meer op www.tij-dingen.be.  

 

Sinterklaaszoektocht: zoek met ons mee (10 november tot 8 december) 

Sinterklaas heeft een probleem. Hij is zijn pieten kwijt. Ze hebben zich verstopt rond de Viertoren-

bibliotheken van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Daarom heeft hij hulppieten zoals jou nodig 

om mee te helpen zoeken. 

 

Haal een startpakket op in de bib en begin je zoektocht  

Wat heb je nodig? Een lidmaatschap van de bib (Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is he gratis) en een 

zoekpakket dat je ophaalt in één van de bibliotheken. 

 

Voltooi twee zoektochten om twintig pieten terug te vinden: één uit groep 1, één uit groep 2 (10 per bib). 

Duid alle pieten die je gevonden hebt aan in je pietenpaspoort, breng dit terug naar één van de 

bibliotheken en maak kans op een toffe prijs! 

Het startpunt van elke zoektocht is de bib. De weg kwijt? Volg de mijter van Sinterklaas op de grond. 

Groep 1: De Panne en Veurne 

Groep 2: Koksijde en Nieuwpoort 

 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10 

T.: 058 53 29 53 , bibliotheek@koksijde.be, www.koksijde.be/bibliotheek 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

mailto:
http://www.tij-dingen.be/
mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/bibliotheek
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Herfstconcert Rotary: Hooverphonic is terug 

Dit jaar vindt het Herfstconcert van Rotary Koksijde-De Panne-Veurne en Nieuwpoort-Westhoek (na een 

coronapauze) opnieuw plaats. Deze editie ontvangt de organisatie the magnificent tree van Hooverphonic 

(Raymond Geerts, Geike Arnaert en Alex Callier). Het optreden vindt plaats op zaterdag 13 november in 

het Proximus Theater in De Panne. De opbrengst van dit concert gaat traditiegetrouw naar sociale 

projecten in de regio. Tickets kosten 50 euro. Het concert begint om 20 uur.  

Tickets en info: www.herfstconcert.be 

 

 Beeld: Flyer 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.herfstconcert.be/
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Hoe verging het Oostduinkerke in de eerste jaren na de 
Eerste Wereldoorlog? 

Tussen IJzer & Schreve organiseert een lezing op zondag 14 november om 10.30 uur in het Erfgoedhuis 

Bachten de Kupe in Oostduinkerke-Dorp. Pieter Geeraert brengt dan een geïllustreerde lezing over de 

wederopbouw van Oostduinkerke na de Eerste Wereldoorlog.  

 

Geeraert (25) is een historicus en politicoloog die gespecialiseerd is in de wederopbouw na WO I en de 

internationale relaties in het noordpoolgebied. Hij groeide op in Gijverinkhove. Zijn grootouders aan vaders 

kant zijn afkomstig van Oostduinkerke. Daarom koos Geeraert de wederopbouw van het platteland – in 

Oostduinkerke van 11 november 1918 tot 1922 – als onderwerp van zijn masterproef. 

 

Tussen IJzer en Schreve is een nieuwe vereniging die de regionale geschiedenis deelt met het grote 

publiek. Het voorbije anderhalf jaar vielen enkele initiatieven in het water door de coronacrisis, maar in 

augustus en september vonden er al lezingen plaats, o.a. over Operatie Dynamo in de regio. Wie inschrijft 

voor een lezing wordt automatisch op de hoogte gebracht van de activiteiten van IJzer en Schreve. 

Inschrijven is verplicht via ijzerschreve@gmail.com. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (gratis voor leden 

Tussen IJzer & Schreve). 

 

 Foto IJzer & Schreve - Geeraert 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Orange Days tegen geweld op vrouwen - De wereld en 
Koksijde kleuren oranje 

Soroptimist International Veurne-Westhoek stelt de problematiek rond partnergeweld aan de kaak. Tijdens 

een veertiendaagse actie worden de openbare gebouwen verlicht: zo kleurt de Kokpit in het gemeentehuis 

oranje. Ook PZ Westkust doet mee en laat de oranje vlag wapperen. Dit jaar viert de organisatie haar 

honderdjarig bestaan. Elk jaar, van 25 november tot 10 december, nodigen vrouwenorganisaties alle 

burgers wereldwijd uit om zich in te zetten voor de campagne Orange the World to end violence against 

women and girls. Ook in ons land doen de 54 Soroptimist-clubs mee.  

 

Wat doe je als vrouw zelf bij geweld?  

Kalmeer je partner en vererger de discussie niet. 

Is een discussie onvermijdelijk? Verplaats je dan naar een ruimte van waaruit je kan vluchten. 

Breng jezelf en kinderen in veiligheid. 

Roep hulp in van de politie bij hevig geweld: 1712. 

 

 Banner 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Senioren: activiteiten en nuttige info 

 

Lezing: Wat als je zelf geen beslissingen meer kan nemen?  

Met een zorgvolmacht anticipeer je op de situatie waarin je zelf geen beslissingen meer kan nemen.  

Zo stap je met meer vertrouwen de toekomst tegemoet en kent je omgeving je wensen. Wanneer, waar en 

bij wie stel je een zorgvolmacht op? Wie kies je als gevolmachtigde? Welke handelingen mag de lasthebber 

stellen? Wat als je geen zorgvolmacht hebt opgesteld? Naast financiële regel je ook persoonsgebonden 

zaken. Twee notarissen geven uitleg. 

 

 Afspraak op maandag 15 november van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).  

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé De Luisterschelp.  

 

Leer mensen uit je buurt kennen 

Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan een 

verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

 

 Vrijdag 19 november in de Rozenkrans (Albert 1-Laan 54, senioren uit Oostduinkerke) 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Schrijf je in via 058 53 43 19 of 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.  

SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert deze namiddagen.  

 Beeld koffienamiddagen 

 

Overzicht medische en niet-medische noodnummers 

Je huis staat in brand of je partner krijgt een beroerte. Welk noodnummer bel je? 

Als iemand dringende (medische) hulp nodig heeft of bij een noodsituatie is, kan je zowel 100 als 112 

bellen. Via dat nummer kom je terecht in de centrale waar alle oproepen voor brandweer, MUG (Medisch 

Urgentieteam) en ambulance worden gecentraliseerd. 100 is het Belgische nummer, 112 het Europese. 

Overal in Europa kan je op 112 terecht. Tip: download de 112-app. 

 

Voor een dringende tussenkomst van de politie bel je in België nog altijd best naar 101. Heb je een 

interventie nodig voor stormschade of wateroverlast? Dan bel je het nummer 1722. De Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het tijdens stormweer om zo de noodcentrales niet te 

overbelasten.  

 

Heb je informatie over een vermiste persoon of een misdrijf waarvoor een opsporingsbericht is 

verschenen? Dan bel je best naar 0800 30 300. Voor vermiste minderjarigen kan je terecht op het 

nummer van Child Focus: 116 000. 

Op www.tij-dingen.be (rubriek Senioren en Welzijn) vind je een duidelijk overzicht.  

http://www.tij-dingen.be/


 

P 21/33 

 

 

Waar vind je een overzicht van alle seniorenverenigingen? 

Hou je van kaarten? Wil je graag je danstechniek verbeteren? Of ben je op zoek naar een gezellige babbel? 

Bekijk het overzicht op www.tij-dingen.be en maak je lid.  

 

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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Assistentiewoningen Maartenoom – ‘Je bent nooit meer 
helemaal alleen’. 

Ben je 65-plusser en wordt jouw woning te groot? Nood aan sociaal contact of voel je je 

eenzaam? Dan is een assistentiewoning iets voor jou. Maartenoom ligt naast WZC Dunecluze en 

tegenover het Sociaal Huis Koksijde. De redactie van het Koksijds infoblad Tij-dingen ging langs 

bij Carine Desaever (diensthoofd Thuiszorg) en Nathalie Sarrazyn (woonassistent) voor een 

woordje uitleg.  

 

Tij-dingen: Voor onze jongere lezers: wat is Maartenoom? 

Carine Desaever: "Maartenoom is een groep van assistentiewoningen (vroeger serviceflats, red.), waar 65-

plussers genieten van een beschermde woonomgeving. Er zijn 40 comfortabele flats. Je woont er 

zelfstandig. En als dat moeilijker wordt, bieden we hulp en zorg." 

Nathalie Sarrazyn: "Het is geen woonzorgcentrum waar je alle nodige zorgen krijgt als zorgbehoevende.  

In een assistentiewoning leef je nog zelfstandig, eventueel met extra zorg en ondersteuning." 

 

T-d: Waarvoor kan je terecht in de serviceflats? 

Nathalie: "We organiseren wekelijks spelletjesnamiddagen en andere activiteiten zoals een film-, praat- of 

koffienamiddag. Alle bewoners zijn vrij om deel te nemen. We hebben zelfs een feestcomité waar 

bewoners activiteiten voorstellen of organiseren. Dat komt de sociale contacten ten goede." 

Carine: "Mensen beslissen meestal om naar een assistentiewoning te komen als ze voelen dat het 

moeilijker wordt of als ze nood hebben aan sociale contacten. Je kan altijd iemand oproepen als dat nodig 

is. Je bent nooit meer echt helemaal alleen." 

 

T-d: Waarin onderscheidt Maartenoom zich van andere assistentiewoningen volgens jou? 

Carine: "De betaalbaarheid: de dagprijs bedraagt 24,13 euro en dat komt neer op 734 euro per maand. 

Inclusief water, basisverwarming, onderhoud van de gemeenschappelijke delen, permanentie voor 

noodoproepen en brandverzekering." 

Nathalie: "We werken nauw samen met Dunecluze. Zij staan in voor de noodoproepen in Maartenoom. 

Bewoners kunnen dagelijks lunchen in de cafetaria van Dunecluze, aan een democratische prijs. En als je 

te zorgbehoevend wordt, heb je als bewoner van Maartenoom voorrang voor opname." 

 

Meer over de opnamevoorwaarden, de basisindeling en de dienstverlening?  

Surf naar www.tij-dingen.be. Je leest de uitgebreide versie van het interview met Carine en 

Nathalie online. En je vindt er een plattegrond.  

Meer weten? Bel naar 058 53 43 55 of mail naar carine.desaever@sociaalhuiskoksijde.be. 

 Beelden Maartenoom 

Terug naar de inhoudstafel 
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Plotseling verlies in je omgeving door zelfdoding? Wij 
proberen je te helpen 

Als iemand plots uit je leven wordt weggerukt door zelfdoding, slaat dat diepe wonden. Praten helpt om 

met dat trauma om te gaan. Het is een manier om je gevoelens te kanaliseren nu je geliefde, zoon of 

dochter, broer of zus, vriend of kennis er niet meer is. Ben je soms verdrietig, boos of nostalgisch? Dat is 

perfect normaal, maar geloof het of niet: er zijn altijd lichtpuntjes in het leven. Praten met lotgenoten kan 

helpen in die zoektocht naar positiviteit.  

 

Gespreksgroep 

Wist je dat er in Koksijde een gespreksgroep bestaat voor mensen die iemand verloren door zelfdoding?  

Je bent meer dan welkom. Probeer de drempel te overwinnen en contacteer ons als je interesse hebt.  

Als je wil, leggen we een afspraak vast – zonder dat er verdere verplichtingen zijn. Bel naar 0492 182 697 

of mail naar nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be. Psycholoog Evelien Sys en therapeut Caroline 

Vanraes staan klaar om je te helpen.  

Heb je nu nood aan hulp of een babbel of is een groepsaanpak niets voor jou?  

Surf dan naar www.zelfmoord1813.be (er is een chatbox) of bel naar de zelfmoordlijn op 1813.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Terug naar de inhoudstafel 
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Graven die spreken 

Begraafplaats weerspiegelt lokale geschiedenis  

Elk jaar herdenken we tijdens Allerheiligen en Allerzielen de mensen die gestorven zijn en ons dierbaar 

waren. Daarvoor trekken we massaal naar begraafplaatsen. Grafstenen, kruisen en zerken markeren de 

plek waar onze overledenen liggen. Ze bieden niet alleen een plaats om te rouwen, maar zijn soms ook 

een statement om het belang van de overledene te tonen. De oudste grafmonumenten dateren uit de 

oudheid. De bekendste zijn natuurlijk de imposante grafmonumenten die de Egyptenaren bouwden voor 

hun farao's. Ook in Koksijde-Dorp vind je opmerkelijke graven. We kozen er een paar voor je uit.  

Op www.tij-dingen.be maak je kennis met nog meer interessante inwoners.  

 

Leopoldus Ludovicus Louis Vierval 

Je vindt het graf van Leopoldus links van de ingang van de Sint-Pieterskerk, vlak achter het haagje. Hij 

werd geboren in Koksijde op 25 augustus 1831 en overleed er in op 6 januari 1887. De familie Vierval was 

afkomstig uit Noord-Frankrijk. Ze kwamen naar de Belgische kust als tolbeambten in dienst van de Franse 

regering. Louis Vierval huwde in 1867 met winkelierster Sophia Amelia Lammerant. Zij werd geboren in 

Sint-Rijkers (Alveringem) op 27 december 1841 en overleed op 3 juni 1910 in Koksijde. Louis Vierval was 

op veel vlakken actief in Koksijde: hij was lid van de kerkfabriek en ontvanger van het Bureel van de 

Weldaad (het huidige Sociaal Huis, red.). Het echtpaar Virval-Lammerant, dat kinderloos bleef, baatte in 

de Kerkstraat een bakkerij en kruidenierswinkel uit. Ze waren onder de indruk van de armoede van de 

Koksijdse bevolking waardoor ze optraden als weldoeners. In 1883 liet het echtpaar een kapel oprichten: 

de Onze-Lieve-Vrouw-troost-in-Noodkapel. Die kapel staat nu nog altijd in een zijstraat van de Kerkstraat. 

De kapel werd kosteloos overgenomen door het gemeentebestuur van Koksijde.  

 beeld 

 

Petrus Franciscus Foqueur 

Zijn graf is één van de oudste graftekens op het kerkhof van Koksijde-Dorp. Petrus werd geboren in 

Nieuwpoort op 25 april 1803 en overleed in Koksijde op 27 juni 1884. Tot ongeveer 1950 werd de arduinen 

grafzerk bekroond met een ijzeren kruis waarop twee biddende engelen staan. Dat kruis werd toen 

verplaatst naar het noordoostelijke deel van het kerkhof. Waarom? Dat blijft een raadsel. Het grafteken 

verloor veel van zijn karakter en valt daardoor minder op tussen de andere grafmonumenten. Eén jaar 

voor zijn overlijden startte pastoor Foqueur met het ontwerp van zijn eigen gedenksteen. Oorspronkelijk 

bevond die gedenksteen zich in het priesterkoor van de kerk. In 1883 bracht men de witte granieten 

gedenksteen aan de noordelijke binnenmuur aan. Zijn wens om op het noordelijk deel van het kerkhof ter 

hoogte van het Onze-Lieve-Vrouw-altaar te worden begraven, werd zo ingewilligd.  

 Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opvallende verhalen van opmerkelijke vrouwen 

Tijdens rondleidingen over funerair erfgoed komen voornamelijk mannen ter sprake. Maar in Koksijde vind 

je ook een aantal opmerkelijke graven van overleden vrouwen. We lichten er alvast twee voor je uit.  

 

Oostduinkerke: Lily Draps 

Dit graf is één van de meest merkwaardige graven op de begraafplaats van Oostduinkerke. Lily Draps werd 

geboren op 27 mei 1911 en stierf nog voor haar eerste verjaardag op 18 maart 1912. Lily was de dochter 

van Emile Draps en Martha Amelia Boudry. Zij was de dochter van kunstschilder Aloïs Boudry (Belgische 

kunstschilder bekend voor zijn portretten, stillevens, interieurs en voorstellingen van vissers in hun 

omgeving, red.).  

Dit ontwerp in de vorm van een boomstronk met boomwortels, houdt waarschijnlijk verband met het 

beroep van Emile Draps: tuinbouwkundige. De boom staat in de funeraire wereld symbool voor de 

levensboom die afgebroken is en wijst op een plots gestopt leven. Vaak een jong leven.  

 Beeld 

 

Koksijde: Wilhelmina Van Doorn 

Wilhelmina werd geboren in Brunssum (Nederland) op 13 mei 1918 en overleed in Keulen op 1 december 

1970. Wilhelmina was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdonderwijzeres bij de Belgische militairen in 

Duitsland. Voor haar inzet bij de weerstand en het Geheime Leger, werd zij na haar dood onderscheiden 

met de medaille van de weerstand (die medailles werden o.a. verleend aan de leden van de Gewapende 

Weerstand, red.). Van 15 juni 1942 tot 14 oktober 1944 zette zij zich in als gewapend weerstander.  

Omdat haar gezin in Koksijde woonde, werd zij vanuit Keulen naar het kerkhof van Koksijde overgebracht. 

Haar graf bestaat uit een wit grafkruis in hout en een afgeboord perk opgevuld met keien.  

 Beeld 

 

 

Erfgoedwandeling en boek  

Tijdens de erfgoedwandeling Herinneringen aan een rijk verleden sta je stil bij een reeks graven waarvan 

de architecturale schoonheid en levensverhalen van de overledenen je niet onberoerd laten. Evy Van de 

Voorde maakte een inventaris van het funerair erfgoed in Koksijde. Koksijde, tuinen van eeuwige rust is 

een overzicht van burgerlijke en militaire begraafplaatsen, kerkhoven, ereparken, gedenktekens en 

monumenten. Te koop bij de dienst Toerisme. Wist je dat we de rustplaats van onze overledenen in kaart 

hebben gebracht? Neem een kijkje op www.koksijde.be/geoloketbegraafplaatsen en ontdek er alles over. 

Je vindt er ook andere (digitale) erfgoedwandelingen. Meer op www.tij-dingen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nostalgisch koksijde: ontdek het onroerend erfgoed dankzij 
Koksijdeverbeeldt.be  

Op KoksijdeVerbeeldt.be en bij de gemeentelijke dienst Archief vind je oude afbeeldingen van de 

viersterrenwoningen, huizen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er 

nog veel pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan.  

 

Dillenslaan en Myriamweg 

De zwart-witfoto, genomen rond 1940, toont het kruispunt van de Dillenslaan en de Myriamweg, twee 

pittoreske straatjes in Sint-Idesbald. Vooraan links zien we de villa’s Myriam en Ma Coquille. De eerste villa 

aan de rechterkant is Les Fauvettes. Bij Ma Coquille en Les Fauvettes herken je de typische cottagestijl: 

aan het gebruik van erkers, portieken en in- en uitspringende dakvolumes. Het gebruik van o.a. erkers en 

portieken zorgt ervoor dat er een dialoog ontstaat tussen binnen en buiten. Ook leken de woningen zo wat 

groter.  

 

Dumont  

De Myriamweg werd hoogstwaarschijnlijk genoemd naar Myriam Dumont (1902-1985), dochter van 

Jacques en Gabrielle Dumont, kleindochter van Albert Dumont. Myriam was, net zoals haar grootvader, 

architect. Julien Dillens (1849-1904) was een Belgische beeldhouwer, medailleur en aquarellist. Met Rodin 

werkte hij samen aan de versiering van het beursgebouw in Brussel. Hij had een buitenverblijf in  

Sint-Idesbald.  

 

Kan je iets vertellen over de foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen 

die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of 

caroline.vandenberghe@koksijde.be.  

 

Info: www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt 

En natuurlijk ook: www.tij-dingen.be 

 

Onroerenderfgoedgemeente  

Koksijde voert een onroerenderfgoedbeleid. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk 

instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke 

restauratiepremie. Enkele eigenaars van deze panden deden de afgelopen jaren een beroep op de 

gemeentelijke restauratiepremie en zorgden dat deze straat de grandeur van weleer blijft uitstralen.  

Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde 

viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we 

dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan.  

Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.  

Lees meer op www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente.  

Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO-object in de kijker 

 

Garnaalvisser te paard door Floris Jespers 

In de herfst spot je aan zee majestueuze wolkenformaties en indrukwekkende hemels. En laat net dat ook 

heel opvallend zijn op het schilderij Garnaalvisser te paard van Floris Jespers. Wist je dat ook bijzonder 

werk van zijn broer, Oscar, te zien is in Koksijde? Wapenstilstand is de uitgelezen periode om zijn 

gedenkteken voor militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers te ontdekken. Dat staat in een perk naast de 

Sint-Niklaaskerk.  

 

Indrukwekkende hemel 

Onder een indrukwekkende, abstracte hemel zie je een voorstelling van een garnaalvisser te paard met 

netten en manden, stappend langs de vloedlijn. Zijn beeltenis wordt weerspiegeld in een plas. Dit werk 

behoort sinds 2016 tot de collectie van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en werd geschilderd door 

Floris Jespers. Hij is één van de tenoren van de modernistische schilderkunst in België tijdens het 

interbellum.  

 

Meer werk van de gebroeders Jespers 

Het schilderij dateert uit 1914 en is dus een vroeg werk van Jespers. Het is niet het enige schilderij van 

deze kunstenaar in de NAVIGO-collectie. In 2018 werd ook het doek Marine met een indrukwekkende 

hemel aangekocht. Bovendien bewonder je in Oostduinkerke ook werk van zijn broer Oscar: het witte 

natuurstenen Gedenkteken voor militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, 

naast de Sint-Niklaaskerk.  

Lees meer op www.tij-dingen.be  

 Beeld schilderij 

 

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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Koksijde investeert versneld in openbare ledverlichting: een 
stand van zaken 

Eind 2019 besliste het gemeentebestuur om de openbare verlichting versneld om te bouwen naar 

ultrazuinige ledarmaturen. Hiervoor wordt samengewerkt met Fluvius die deze opdracht tegen 2025 

afrondt.  

 

Bij de start stonden er in Koksijde 6.264 verlichtingstoestellen die toen samen 2.816.372 kilowattuur 

elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 653.398 kg. Bij aanvang van het versneld 

ombouwprogramma stonden er 534 ledtoestellen, tegen eind dit jaar moeten daar 1.558 extra 

ledarmaturen bijkomen. Dankzij die snelle omslag daalt het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 

keer sneller dan eerst voorzien.  

 

Wil je graag weten wanneer jouw straat aan bod komt? De stand van zaken en de planning voor de 

komende maanden volg je via www.koksijde.be/verledding  

 beeld  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Graveer je fiets tegen diefstal 

Fietsgraveren? Wat is het? 

Als je je fiets laat graveren, komt er een specifiek label op je fiets. Dat label is van een speciale, 

onuitwisbare materie. Het label bevat het rijksregisternummer van de eigenaar van de fiets. 

 

Waarom zou je je fiets laten graveren? 

Ten eerste schrikt het dieven af. Jaarlijks vinden wij ongeveer 200 verloren fietsen terug. Zelden zit daar 

een gegraveerd exemplaar tussen. Dat is het beste bewijs dat graveren werkt. Want aan de hand van het 

rijksregisternummer is het mogelijk om de eigenaar te contacteren.  

 

Hoe laat ik mijn fiets graveren? 

Maak een afspraak via jens.mares@koksijde.be of 058 53.34.95. Waar? In het annexgebouw in Koksijde-

Dorp (Zeelaan 48). 

 Beeld  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gebruik je gft-container voor bladafval 

Je bent verplicht om het voetpad voor je woning proper te houden. Modder, zwerfvuil, onkruid, zand, 

sneeuw en bladeren ruim je dus op. Dat is ook zo opgenomen in het politiereglement. Het groenafval mag 

je natuurlijk niet met je huishoudelijk restafval meegeven. Dat is ecologisch en economisch moeilijk te 

verantwoorden. Tip: wie groene vingers en een tuin(tje) heeft, kan groenafval thuis composteren.  

 

Gratis inzameling tot 12 november 

Is dat niet jouw ding? Gooi dan je groenafval in je container voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat kost 

normaal gezien 0,05 euro/kg. Nog tot en met 12 november gebeuren de geplande inzamelingen aan een 

nultarief waardoor je het bladafval tot dan gratis kwijt kan. Een eigen gft-container vraag je online aan via 

www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde of de IVVO-klantendienst: 058 21 41 60. 

 

Of laat je bladeren (in je tuin) liggen 

Bladeren in de zachte berm of in je tuin mag je uiteraard laten liggen. Dat levert gratis voedingsstoffen en 

zorgt voor gezondere bomen. Verwilderde hoekjes zijn een paradijs voor allerlei soorten planten en dieren. 

Laat de natuur gewoon haar gang gaan en je zal zien dat het zal bruisen van leven. Voor de dieren is het 

zelfs beter dat je niets doet in je tuin en dat je alle blaadjes laat liggen. Dorre takken en afgevallen 

bladeren zijn perfect voor insecten om zich in te verschuilen. Die insecten zijn trouwens erg belangrijk,  

ze zijn de basis van de voedselketen. 

 Beeld: herfst 

 

In deze video legt Joeri Cortens van Natuurpunt het haarfijn uit:  

https://www.natuurpunt.be/pagina/laat-bladeren-liggen  

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 34 39 – milieu@koksijde.be 

Bezoekerscentrum De Doornpanne (IWVA) 

T. 058/53 38 33 – bezoekerscentrum@iwva.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde Kort 

 

Paul Delvauxmuseum 

Het Museum Paul Delvaux is nu om uitzonderlijke redenen gesloten.  

De heropening is voorzien op 2 april 2022.  

Meer info op www.delvauxmuseum.be – www.koksijde.be/vrije-tijd/musea.  

 

Koop nu je kalender van Brandweer Oostduinkerke  

Verlang jij ook al vurig naar volgend jaar? Dat treft, want de brandweerploeg van Oostduinkerke verkoopt 

kalenders. Voor slechts vijf euro heeft jouw partner geen excuus om je verjaardag te vergeten.  

De traditionele verkoop aan huis ging door corona in rook op. Brandt er een vuur diep in jou? Mail nu naar 

feestcomite.brandweerodk@outlook.com en bestel je kalender vandaag nog.  

Zelf interesse om brandweerman of -vrouw te worden? Surf naar www.vrijwilliger.brandweerwesthoek.be  

 Beeld kalender 

 

Kampt jouw onderneming met (voedsel)overschotten?  

Neem dan contact op met Foodsavers Westhoek (aster.ketels@dvvwesthoek.be – 0477 49 94 67).  

De vraag naar overschotten via hulporganisaties overstijgt het aanbod. En dat terwijl geschikte voeding 

belandt op de afvalberg. 

O.a. de Vlaamse overheid en lokale besturen engageren zich om de voedselafvalberg te verkleinen, sociale 

tewerkstelling te creëren en armoede te bestrijden. De Dienstverlenende Vereniging Westhoek startte 

medio 2020 met dit sociaal distributieplatform en herverdeelt kwaliteitsvolle overschotten naar sociale 

organisaties om zo mensen in armoede te helpen. Lees meer op www.tij-dingen.be.  

 

Vorming KR8IG afgerond: veerkracht en kritisch denken voor jongeren  

Sinds januari van vorig jaar werkt vzw Arktos in de Westkust-regio met het vormingspakket KR8IG 

(krachtig) om schoolmedewerkers en hun leerlingen in de secundaire scholen te versterken in hun 

veerkracht en kritische denkkracht. Vanaf dit trimester gaan dertien deelnemende leerkrachten uit zeven 

middelbare scholen zelf aan de slag. Het was de tweede opleiding van het pakket KR8IG: in 2019 leidden 

we al eens 15 leerkrachten uit 5 middelbare scholen in de regio op. In de volgende maanden worden de 

scholen verder ondersteund, via vormingen met leerlingen op school, in cotrainerschap met de opgeleide 

leerkrachten, etc. Het project kaderde in een groter geheel: Vitesse Hoger dat inzet op de preventie van 

armoede van jongeren. Een sterke veerkracht en een kritische geest ondersteunt jongeren hierbij.  

De deelnemende scholen zijn: Go! Atheneum Calmeyn De Panne, GO! CLW Nieuwpoort, Annuntiata 

Instituut Veurne, College Veurne, De Rozenkrans Oostduinkerke, De Nieuwe Poort en GO! Atheneum  

De Vierboete in Nieuwpoort. 

 beeld 
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Wave, Health en Fitness blaast tien kaarsen uit  

Wave Health Club opende de deuren in 2011. De Wave is veel meer dan alleen een fitnesscentrum. Je kan 

er terecht voor individuele training, groepslessen, personal training, squash en yoga. Er is ook een 

groepspraktijk met een medische staf. Het Wave-team wil mensen laten bewegen, elk op zijn of haar 

niveau en dat op een gezonde en sociale manier. De twintig medewerkers gaan een feestjaar tegemoet. 

Veel succes. Op www.tij-dingen.be lees je een interview met zaakvoerder Johan Vanhoutte. 

 beeld 

 

Kinderen van de IJzer – Ann Provoost 

Het verhaal van de grootscheepse actie georganiseerd voor de kinderen uit de frontstreek tijdens WOI.  

Op dinsdag 9 november om 20.00 uur in zaal Witte Burg, Oostduinkerke 

 

Tijdens WO I werden jonge kinderen uit gebombardeerde steden en dorpen langs de Belgische frontlinie 

jarenlang in noodkoloniën opgevangen in Frankrijk, Engeland en Zwitserland. 

De grootmoeder van de auteur Ann Provoost was een koloniekind. Zij werd op de trein naar Parijs gezet. 

Een trip voor een paar dagen werd veel, veel langer... 

 Affiche 

 

Org.: Davidsfonds Doornpanne Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen 

Info: www.doornpanne.davidsfonds.net.  

 

 

Vacatures 

Gemeente Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en heeft momenteel verschillende 

interessante vacatures lopen.  

Surf naar www.koksijde.be/vacatures voor een volledig overzicht.   

 

Terug naar de inhoudstafel 
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