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Datum  

Persoverzicht 

oktober 2020 

29/09/2020  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  
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Nuttige weetjes   

    

• Hindernisparcours op sportpark Hazebeek vervangt traditionele scholenveldloop 

Sinds maandag 21 september is het Hindernisparcours opengesteld op het sportpark Hazebeek 

in Oostduinkerke. Koksijde is de enige gemeente in de buurt die dergelijk parcours openstelt 

voor de lagere scholen in plaats van de traditionele veldloop. Een uniek concept in de regio.  
Corona kwam de afgelopen maanden serieus wat roet in het eten gooien. Ook dit had gevolgen 

voor de jaarlijkse ‘Vlaamse loopweek’. Een traditionele veldloop kon nog steeds, maar Moev 

(www.moev.be) stimuleerde de gemeenten om een echte belevingsloop te organiseren. Een 

loop die ervoor zorgt dat elke deelnemer met een positief gevoel naar huis kan terugkeren.  

 

De sportdienst van Koksijde stelt een kei leuk corona-proof alternatief voor.  

Een obstakelparcours opengesteld voor alle Koksijdse scholen. Deze kunnen deelnemen met de 

eigen klas- of schoolbubbel (max 50). Het parcours blijft open tot en met vrijdag 9 oktober 

16 uur en loopt over de trimpiste van het sportpark Hazebeek. Het is volledig uitgepijld over de 

800 meter en telt een tiental obstakels. De start bevindt zich op de recreatiesportvelden 

(voormalige krachtbalvelden).  

 

 Pers-/fotomoment op maandag 5 oktober om 14.00 uur met MOEV en zijn 

Mascotte en het schepencollege van Lokaal Bestuur Koksijde aan het parcours. 

Bevestig je aanwezigheid via Elona Larcin, T. 058 53 20 02, elona.larcin@koksijde.be.   

 

• Verlenging dinsdagmarkt Oostduinkerke St. Niklaasplein 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 21 september om de dinsdagmarkt te 

verlengen. De markt zal ook van oktober tot eind maart plaatsvinden op de huidige locatie bij de 

Sint-Niklaaskerk telkens van 8.00 tot 13.00 uur.   

Info: Kevin Louwye, ambtenaar lokale economie, kevin.louwye@koksijde.be, T. 058/53.30.41. 

 Visual 

 

• Spreuken in het straatbeeld i.k.v. de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg 

Van 1 t.e.m. 10 oktober loopt de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar een 

speciale editie. Enerzijds is dit onderwerp nog nooit zo actueel geweest als nu, anderzijds is het 

niet vanzelfsprekend om in tijden van corona activiteiten rond dit thema te organiseren. Maar de 

werkgroep geestelijke gezondheidszorg durfde de uitdaging aan te gaan en kwam tot het leuke 

idee om enkele spreuken op vensters te laten schilderen om zo het onderwerp bespreekbaar te 

maken. Verschillende lokale besturen nemen hier al aan deel, Koksijde nu ook. 
Met de spreuken willen we een glimlach op de gezichten van mensen toveren, hen doen 

nadenken over hun eigen geestelijke gezondheid en het belang van sociale verbondenheid.  

Je vindt de spreuken o.a. terug aan het gemeentehuis, toeristische kantoren, de bib, het Sociaal 

Huis…. Illustratrice Loes De Gendt zal vanaf dinsdag 29 september de gebouwen met deze 

spreuken opfleuren. 

Meer info: Emily Delhaye, 058 53 29 54 - Emily.delhaye@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.moev.be/
mailto:elona.larcin@koksijde.be
mailto:kevin.louwye@koksijde.be
mailto:Emily.delhaye@koksijde.be
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Openbare werken 

 
Tussen 28 september en 2 oktober zal de toegang tot de Zeedijk Oostduinkerke thv het Ijslandplein 

tijdelijk worden afgesloten voor alle verkeer. De ingang van de Zeedijk wordt voorzien thv restaurant 

Peper en Zout. 
 

Beeld: openbare werken 

 

Opgelet: geplande data kunnen altijd veranderen door weersomstandigheden. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Afspraak maken voor deze gemeentelijke diensten voortaan 

verplicht 
 

Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online 
Sinds de zomervakantie boek je een afspraak voor de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Financiën 

en het Woonloket. Eerder was dat al het geval voor reservaties in het Milieupark. Zo garandeert 

Lokaal Bestuur Koksijde uitstekende dienstverlening in coronaveilige omstandigheden. 

 

Afspraak maken wordt vanaf 1/10 verplicht! 

Raadpleeg alle afspraken via één online portaal op de website. Lange wachtrijen zijn verleden tijd. En zo 

vermijden we ook een toevloed van veel mensen in één ruimte. Kies zelf het moment dat jou het best 

past. 

 

Kom wel op het afgesproken tijdstip. 

Het digitaal reservatiesysteem wordt stap voor stap ingevoerd. Uiteraard staan onze medewerkers paraat 

om jou te helpen bij het inplannen van een afspraak. 

 

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

Beeld: Maak een afspraak 

 

Vraag je attest aan vanuit je zetel via het digitaal loket! 
Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) is sinds enkele 

maanden geactualiseerd. Vraag je attesten van thuis uit en ontvang die in je mailbox. Op die manier is 

afspraken maken zelfs niet nodig.  

 

Hoe werkt het? 

Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket. 

Je vindt er o.a. bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstelling, leven), 

aangifte van een adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, afschriften van akten en 

uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijksakten). 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Coronafonds voor verenigingen: bijkomend bedrag van 50 
procent  

De Koksijdse gemeenteraad bekrachtigde het reglement voor een bijkomende toelage van 50 procent 
aan de lokale socioculturele, sport- en jeugdverenigingen. Dit reglement geeft aan welke verenigingen in 
aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarnaast keurde de raad het reglement goed 
dat bepaalt dat een vereniging recht heeft op een financiële compensatie (bv. om gemaakte kosten of 

verliezen wegens coronamaatregelen te compenseren). Unaniem.  

 
50 procent extra 
Verenigingen uit de socioculturele, jeugd- en sportsector die nu al een nominatieve subsidie en/of een 

toelage op basis van een reglement ontvangen, krijgen nu dus een aanvullend bedrag van 50 procent. 
Deze lokale verenigingen krijgen een bijkomende financiële injectie van 146.704 euro waarvoor ze geen 

papierwerk moeten doen.  
 
Compensatie 
Daarnaast keurde de raad een reglement goed waardoor het voor de erkende Koksijdse verenigingen 
mogelijk is om een financiële compensatie aan te vragen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies 
door de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat de erkende vereniging een lokale werking aantoont in de 
socioculturele, sport- of jeugdsector. Er zijn twee periodes mogelijk:  

✓ 13 maart tot en met 31 december, uiterlijke indiendatum: 31 januari 2021 
✓ 1 januari tot en met 30 juni 2021, uiterlijke indiendatum: 31 juli 2021 

 

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

 
Alle info en voorwaarden: www.koksijde.be/noodfondsverenigingen  

 

http://www.koksijde.be/noodfondsverenigingen
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Koksijde blijft investeren in de toekomst. Nu ook 
zonnepanelen op gemeentelijke basisschool 

De gemeente Koksijde trekt opnieuw de kaart van de zon en rust nu ook het dak van de 

gemeentelijke basisschool Koksijde uit met zonnepanelen.  

 

Schepen van Leefmilieu Guido Decorte: ‘Met deze nieuwe investering brengen we de energie van de zon  

letterlijk tot in de klas. Daartoe werd op het dak een installatie met 64 panelen van de nieuwste 

generatie voorzien. De directie en de leerlingen kunnen de werking en de opbrengsten er van 

rechtstreeks mee volgen op de computer. Dat maakt het extra interessant. Met de gemeente gaan we er 

voluit voor. Eerder plaatsten we al zonnepanelen op het dak van de Tennishal, feestzaal Witte Burg en 

recent nog op de petanquezaal Bolledroom. En ook daarmee stopt ons verhaal nog niet. Onze diensten 

zijn volop bezig met de voorbereiding van extra klimaatprojecten.’  

 

 

Info:  

Audrie Reynaert – diensthoofd Technisch Bureau 

T. 058/ 53 34 74 – audrie.reynaert@koksijde.be  

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

Foto ©Olivier Tilmant – Lokaal Bestuur Koksijde v.l.n.r.:  

Carine Tegethoff (directeur gemeentelijke basisschool Koksijde)– Jan Vandromme (diensthoofd Milieu & 

Duurzame Ontwikkeling),  Audrie Reynaert (diensthoofd Technisch Bureau), schepen van Leefmilieu 

Guido Decorte en Olivier Edelhart (leverancier Batimont).   

 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:audrie.reynaert@koksijde.be
mailto:jan.vandromme@koksijde.be
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Lokaal Bestuur Koksijde toont zich solidair met de 
holebigemeenschap  

 

In mei werd het eerste regenboogzebrapad geschilderd in de Zeelaan van Koksijde-Bad. 

Vandaag schaart Lokaal Bestuur Koksijde zich ook met fierheid achter het Regenboogcharter.   

 

Schepen voor Diversiteit en Gelijke Kansen Lander Van Hove: “We willen hiermee een duidelijk signaal 

geven dat iedereen gelijk is en dat geweld en onverdraagzaamheid absoluut niet kunnen.  

Deze legislatuur zullen we nog tal van acties ondernemen om dit thema blijvend in de verf te zetten. 

Helaas verdient dit onderwerp nog steeds veel aandacht gezien de stijgende onverdraagzaamheid ten 

aanzien van de LGBTQ+ gemeenschap.”  

 

6 strategische doelstellingen 

Het regenboogcharter is een initiatief van het West-Vlaams regenbooghuis. Lokale besturen nemen door 

ondertekening van het charter een duidelijk engagement op, verdeeld over 6 concrete doelstellingen: 

1. We maken de burgers bewuster en informeren hen. 
2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten. 

3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente. 
4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente. 
5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming. 
6. We hebben elkaar nodig, we doen dit samen. 

West-Vlaams regenbooghuis 

Koksijde treedt met de ondertekening van het regenboogcharter in de voetsporen van heel wat andere 

West-Vlaamse steden en gemeenten. Het West-Vlaams regenbooghuis verbindt zich er toe deze steden 

en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitwerking van de strategische doelstellingen. 

Daarnaast is het West-Vlaamse regenbooghuis er ook als aanspreek- en informatiepunt voor iedereen 

voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Naast een 

open ontmoetingsplaats in Oostende, geopend elke woensdag van 09.30 uur tot 16.30 uur, zorgen ze 

voor en ondersteunen ze tal van andere activiteiten, initiatieven en projecten binnen de provincie. 

Foto regenboogcharter©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur koksijde v.l.n.r.: schepenen Lander van Hove, 

Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Dorine Geersens, Guido Decorte, Vanessa Willem en Tim Choin (West-

Vlaams regenbooghuis) en Anke Inghelbrecht (Sociaal Huis Koksijde).  

 

Contact: 

Lokaal Bestuur Koksijde 

Anke Inghelbrecht – diversiteit en gelijke kansen Koksijde 

Anke.inghelbrecht@koksijde.be 

West-Vlaams regenbooghuis 

Torhoutsesteenweg 123 

8400 Oostende 

www.rebuswvl.be 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:Anke.inghelbrecht@koksijde.be
http://www.rebuswvl.be/


 

 

 

 

 

P 9/36 

 

 

 

 

Koksijde opent Huisbrouwerij St. Idesbald 

Het is zover. Vanaf zondag 4 oktober kan je de huisbrouwerij St. Idesbald bezoeken en er 
genieten van een verfrissend lokaal gebrouwen biertje met zicht op de historische site van Ten 
Bogaerde.  

De werken aan de brouwerij en gelagzaal op de site van Ten Bogaerde zijn afgerond.  
Een uniek project dat past binnen de totaalvisie van deze site. Een plek waar kunst, erfgoed, 
natuur en genot elkaar ontmoeten. Een plek die je zintuigen prikkelt in alle betekenissen van 
het woord. Lokaal Bestuur Koksijde en brouwerij Huyghe zijn dan ook heel trots.  
 
Koksijde schreef in 2018 een openbare aanbesteding uit voor de oprichting van een brouwinstallatie en 

de uitbating van een brouwerij met gelagzaal. Die concessie werd gegund aan brouwerij Huyghe die daar 

als beste uitkwam. Brouwerij Huyghe brouwt al het bier St. Idesbald en is ook bekend van het bier 

Delirium Tremens. De brouwerij ging dan zelf op zoek naar uitbaters voor het horecagedeelte van de 

Huisbrouwerij. Ze schreven een vacature uit waarvoor een aantal kandidaten zich meldden. Ook de 

uitbaters van Mondieu. En zo vielen de puzzelstukjes op hun plaats: Iain Wittevrongel en An Taillieu 

werden aangesteld als uitbaters.  

 

Huisbrouwerij: werking 

De brouwinstallatie van CoEnCo heeft een capaciteit van 1.000 liter en bestaat uit een maalinstallatie, 

brouwmodule, warmwatertank en vier gisttanks. De mout wordt ter plaatse gemalen. En dat zal zichtbaar 

zijn van achter glas! “In de brouwmodule wordt de gemalen mout vermengd met warm water. Bedoeling 

is om tijdens het proces een suikerextract (wort) te bekomen”, legt meesterbrouwer Patrick De Waele 

uit. “Na filtering verkrijg je een helder wort. Hierna koken we dat  en voegen we hop toe – belangrijk 

voor de bitterheid en het aroma. Daarna klaren (verhelderen, red.) we de hete wort in de whirlpool en 

volgt afkoeling tot de geschikte ingisttemperatuur.” 

Door gebruik van een warmwatertank wordt energie gerecupereerd. Dat warm water wordt gebruikt voor 

de start van een volgend brouwsel of voor de reiniging van de installatie. Na een week gisten en drie 

weken lageren (rusten voorafgaand aan bottelen, red.) gaat het gebrouwen bier vervolgens naar één van 

de drie schenktanks boven de bar. Voor het te brouwen bier laat brouwerij Huyghe zich inspireren door 

de seizoenen en werken ze met lokale producten.  

 

Gelagzaal 

Het project voorziet naast het brouwerijgedeelte ook in een gelagzaal met plaats voor vijftig personen. 

De ruwbouw werd eind februari opgestart. In totaal kostten de werken (ruwbouw, ventilatie, verwarming 

en elektriciteit) ongeveer een miljoen euro. De kosten van de brouwinstallatie nam brouwerij Huyghe op 

zich.  

 

Erfgoed, geschiedenis, kunst en natuur  
De abdijhoeve Ten Bogaerde was vanaf de twaalfde eeuw een uithof van de cisterciënzer abdij O.-L.-V.-

Ten Duinen. Halfweg de 13e eeuw beleefde die haar hoogtepunt en toen werd de monumentale schuur 

gebouwd. Na een wisselvallige geschiedenis – als pachthoeve, als (tijdelijke) abdij omstreeks 1600 en 

opnieuw als hoeve – viel Ten Bogaerde na de afschaffing van de abdij in handen van het bisdom Brugge. 

Sinds 1952 is het complex grotendeels beschermd. Het abtshuis biedt nu onderdak aan restaurant 

Mondieu. 

 
Openingsuren brouwerij: 

• donderdag en zondag: 11.30-22 uur 

• vrijdag en zaterdag: 11.30-1 uur 
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Info: Herweyers Nick - Abdijmuseum Ten Duinen - publieksmedewerker musea - 058/53.39.49 |  

GSM 0491/356.348 - nick.herweyers@koksijde.be  

 

Beeld Huisbrouwerij – schepencollege ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:nick.herweyers@koksijde.be
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Hoge Blekkerbad opnieuw open 

Vanaf maandag 5 oktober zwem je opnieuw in het vernieuwde Hoge Blekker zwembad 

(25-meterbad en instructiebad). De kinderbaden, het versnellingsbad, de glijbaan en de 

whirlpools blijven voorlopig gesloten. Reserveren is verplicht via koksijde.be/afspraak-maken. 

 

Praktisch 

• Zwemmen in shiften van een uur 

• 15 minuten op voorhand toegang tot de omkleedruimtes 

• 50 minuten effectieve zwemtijd 

• Iedere cabine krijgt een nummer 

• De coach wijst je de cabine toe met bijhorend vestiairekastje 

• Per shift worden de helft van de omkleedhokjes en de 2 groepscabines afgesloten voor het publiek om 

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

desbetreffende shift 

 

Wat verandert er: 

• Openingstijden van 9-12 uur & 13-19 uur (9 zwemshiften per dag) 

• Maximum 60 bezoekers per shift 

• Reservatie is verplicht 

• Douches zijn dicht 

• Mondmaskers zijn verplicht 

 

Clubs kunnen gebruik maken van het zwembad onder strikte voorwaarden m.b.t. Corona, elke club dient 

een plan van aanpak voor te leggen. 

 

Toegangsprijzen 

• Blijven hetzelfde 

• Gezins- en individuele abonnementen zullen verlengd worden voor de duur van sluiting 

• Aankoop of verlenging van 10-beurtenkaarten en abonnementen kunnen uitsluitend tijdens de shiften 

en dit van kwart na het uur tot kwart voor het uur 

• Betaal elektronisch 

 

Info: 058 51 27 08 - zwembaden@koksijde.be - www.koksijde.be 

 

Foto Zwembad ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:zwembaden@koksijde.be
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Reveil zorgt voor sfeer en warmte op Allerheiligen 

Op zondag 1 november zorgt Reveil voor sfeer en warmte op vele Vlaamse kerkhoven en 

begraafplaatsen.  

Om 17 uur doorbreken ook wij de stilte met muziek en woord.  

Het project Reveil ontstond vijf jaar geleden als eerbetoon aan enkele Deerlijkse vrienden die kort na 

elkaar overleden. Reveil maakt veel begraafplaatsen op een hoopvolle manier wakker. Dankzij dit project 

zorgen de levenden ervoor dat de verhalen van de overledenen blijven voortleven. Breng zelf een kaarsje 

of lichtje mee en creëer een passende sfeer.  

Meer details in het persoverzicht van november en via onze socialemediakanalen. 

 

Beeld ©Reveil Vlaanderen 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Reminder: Buren bij Kunstenaars neemt even pauze 

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Buren bij Kunstenaars er even tussenuit ging in 2020. De editie 

van 2019 was dan ook de laatste West-Vlaamse editie van dit bruisend weekend vol beeldende kunst. 

Kunstwerkt, die de organisatie heeft overgenomen, wil dit open atelierweekend opnieuw in heel 

Vlaanderen organiseren in 2021. Om dit grote evenement grondig voor te bereiden en ontmoetingsdagen 

te plannen met kunstenaars en lokale cultuurwerkers, nemen ze dus even de tijd dit jaar. Volgend jaar is 

Buren bij Kunstenaars weer paraat. 

 
 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Camping Cultuur: tweedaags gezinsevenement  

Kom naar de Silicowijk (Molenstraat, Koksijde-Dorp) op zaterdag 3 of zondag 4 oktober.  

Geniet tijdens deze gratis tweedaagse van talloze voorstellingen en randanimatie.  

Dit jaar moet je op voorhand je plekje reserveren. Schrijf je nu in via www.koksijde.be/campingcultuur 
 

Programma  
 

Voorstelling Funky Frida – Frida! 

Frida! is een voorstelling voor volwassenen én kinderen. Een combinatie van clownerie, theater en 

comedy. 

Frida is een vrouw die denkt alles te kunnen. Een vrouw die zichzelf ongelooflijk graag ziet en denkt dat 

de rest van de wereld ook van haar houdt. Een voorstelling maken met haar in de hoofdrol, lijkt haar dan 

ook een fantastisch idee! Waar Frida echter geen rekening mee heeft gehouden, is dat het publiek een 

eigen mening heeft. Dat kinderen én volwassenen niet altijd doen wat je hen vraagt en dat voorwerpen 

soms een eigen leven leiden… 

zaterdag: 13 uur – zondag: 11 uur 

 

Charel&c - Stil 

In z’n nieuwe voorstelling is Charel voor het eerst moedig genoeg om zijn faalangst met het publiek te 

delen. Bang om af te gaan, bevreesd voor mislukking, beducht om z’n publiek niet meer blij te kunnen 

maken, ongerust om zoals steeds alleen, maar nu zonder de herinnering aan een tevreden en lachend 

publiek achter te blijven. 

Het tonen van jonglerie, goochelarij , muziek, rijmelarij, stunts, … het lange leven van de Charel.  

zaterdag: 15.30 uur – zondag: 14 uur 

 

Kindervoorstelling Meneer Zee – Isla de Mona 

Een kindervoorstelling in het teken van de kunst. Met spectaculaire 3D-tekeningen en live muziek. 

Mona woont met haar opa in een vuurtoren. Wanneer beneden in het dorp de lichten uitgaan, gaat boven 

bij hen het grote licht aan. Dan vertelt opa verhalen over haar ouders. Ze schildert ze na op de muren 

van haar kamertje. Op een avond huilt opa bij Mona op de schoot. Wanneer het meisje zich te slapen 

legt, hoort ze de zee op haar muur ruisen, voelt ze de zon branden, ruikt ze de geur van het hout van 

haar vaders schip. Ze pakt verf en borstels, schildert een paar bollende zeilen en vaart weg. 

zaterdag: 17.30 uur – zondag: 16 uur 
 

 

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

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

 

Info: dienst Cultuur & Erfgoed - cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40 

 

Foto’s Camping Cultuur©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde: programma in oktober 
 

Trio in Bocca Al Lupo: donderdag 1 oktober om 20 uur 

Aanstekelijke zomerse jazz van en met trompettist Carlo Nardozza, pianist Alano Gruarin en gitarist Tim 

Finoulst. Ze spelen nostalgische muziek die weemoedig en intimistisch klinkt en je ongetwijfeld 

charmeert.  
 

Desguin Kwartet: zondag 4 oktober om 11 uur 

Het strijkersensemble Desguin Kwartet won dit jaar overtuigend de Supernova Classics. Ze brengen de 

vierdelige compositie Opus 18 Nr. 6 van Beethoven, Molto adagio sempre cantate doloroso van Lekeu, 

Trois pièces van Stravinsky en Strijkkwartet Nr. 10 van Schubert. 
 

Joker (CinemaCasino): woensdag 7 oktober om 20 uur 

Arthur Fleck is een mislukte stand-upcomedian die een appartementje deelt met zijn zieke moeder. Hij 

voelt zich een onbeduidende, betekenisloze loser. Tot hij het machtige gevoel proeft dat geweld met zich 

meebrengt. 
 

Katelijne Verbeke en Warre Borgmans – K.A.L.M. : zaterdag 10 oktober om 20.30 uur 

Psychologen Sonja Verhaeren en Rik Willems leren je in negen stappen hoe kalmte jouw superkracht kan 

worden. De twee schrijvers beschouwen het als hun plicht om de mensheid te kalmeren. Deze 

voorstelling wordt georganiseerd door Het Bedrijf.  
 

Queen & Slim (De Andere Film): woensdag 14 oktober om 20 uur  

Na een eerste, matig succesvol afspraakje brengt Slim zijn date Queen met de auto terug naar huis. 

Tijdens een controle zwaait een blanke politieagent onterecht met een wapen. De situatie escaleert. 
 

Toneelgroep Maastricht – Jungfrau: zaterdag 17 oktober om 17 en 20 uur  

Heerlijke muziektheatervoorstelling van Wim Opbrouck en Wilfried de Jong. Jungfrau is een moderne 

Alpensymfonie over de schoonheid van het nutteloze en de omarming van de zinloosheid.   
 

Cleo (CinemaCasino): woensdag 21 oktober om 20 uur  

De 17-jarige Cleo overleeft een verkeersongeval waarin haar beide ouders sterven. Cleo’s oma probeert 

haar en haar broertje een warm nest te bieden, maar moet het ontgelden. 
 

Koen De Preter – Tender Men: zaterdag 24 oktober om 20 uur 

Mag je als man je zachte kant laten zien? En wil je ernaar kijken? Een dansvoorstelling waarin 

mannelijkheid en gevoeligheid centraal staan.  
 

J’accuse (De Andere Film): woensdag 29 oktober om 20 uur 

Frankrijk 1894. De beloftevolle legerkapitein Alfred Dreyfus wordt ten onrechte beschuldigd van spionage 

voor aartsvijand Duitsland. Hij wordt levenslang verbannen naar Duivelseiland. Kolonel Picquart ontdekt 

echter een spoor van corruptie en leugens tot in de hoogste rangen van leger en regering. 
 

Het eenzame Westen – Zwins: donderdag 29 oktober om 20 uur 

Twee zussen, gespeeld door Janne Desmet en Lien Degraeve, fileren smakelijk hun biotoop en de 

industrie errond. Zwins is een tragikomedie over de varkenshouderij gespeeld in een sappig dialect.   

 

Info: www.casinokoksijde.be 

Beeld: Trio in Bocca Al Lupo speelt op 1 oktober 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Dansvoorstelling Tender men in c.c. CasinoKoksijde 

Wat is typisch mannelijk gedrag en waarom zijn we in het Westen zo bang om elkaar aan te raken?  
Tender Men boeit en verwart, treitert en triggert ergens op de grens tussen bro, bromance en romance.  
Geniet op zaterdag 24 oktober om 20 uur van Tender men. 

 
Choreograaf Koen De Preter vraagt zich af hoe mannen met elkaar zouden omgaan in een wereld 
zonder homofobie. Tender Men is een dansvoorstelling over aanraking en gevoeligheden, over menselijk 
contact en onbevreesdheid, over misverstanden en poëtische schoonheid. Koen vraagt zich af hoe 
mannen met elkaar om zouden gaan in een wereld zonder homofobie. 
 
Koen De Preter: “Aanraking bestaat niet zonder intentie en interpretatie. Affectie tussen mannen heeft 

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

Koen De Preter is choreograaf en performer. Hij experimenteert met vormen en publiek en beweegt zich 
tussen verschillende circuits. Het zoeken naar een balans tussen abstractie en theatraliteit in dans 
vormen een constante in zijn creaties. Na intiemer werk als Solo Night en DANCING is het nu tijd voor 
een grote voorstelling met een internationale cast. 
 
De voorbereiding werd ernstig verstoord door de coronacrisis: “Door de lockdown werden twee 
residenties van ‘Tender Men’ geannuleerd en verplaatst. We zijn het repetitieproces gestart met een 

wekelijkse videovergadering. Geen ideale situatie om aan een dansvoorstelling te beginnen, maar wel 
een manier om met elkaar in contact te blijven en te inspireren. De eerste liverepetitie vond plaats op 15 
juni. Die week oefenden we met fysieke afstand wat - gezien het onderwerp van de voorstelling - best 
een interessante aanzet was. Uiteraard is deze voorstelling niet mogelijk zonder partnerwerk en 

contactimprovisaties. Sinds 1 juli vormen de dansers dan ook een contactbubbel.” 
 

Praktisch 
Zaterdag 24 oktober om 20 uur van Tender men. Tickets koop je voor 14 euro.  

Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Om 19.30 uur start een gratis inleiding. 

 

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

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

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

 

 

Beeld Koen De Preter – Tender men © Stanislav Dobak 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Graaf naar het verleden in Hof ter Hille 

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

Sluit op zondag 11 oktober aan voor een rondleiding op één van de vroegere uithoven van de 
Duinenabdij: Hof ter Hille. Vandaag vooral gekend voor het golfterrein, maar onder het gras schuilt een 
hele geschiedenis.  
 
Archeoloog Alexander Lehouck vertelt je meer over de historiek en de archeologische vondsten. Wat zijn 
de conclusies na het archeologisch onderzoek? Je bezoekt onder andere het gerenoveerde hoevegebouw 
dat nu dienst doet als clubhuis, je hoort meer over de eeuwenoude voorwerpen die in de vitrines staan 

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

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

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

 

 
Info: www.archeologiedagen.be  
 
Beeld: golfstick © Vlaams Erfgoedcentrum ‘Een golfclub uit de 16e eeuw’  
 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Herontdek de penning met Duinenabdij-wapen  

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

Het is een penning in een tinlegering met een diameter van ongeveer 30 mm. De ene kant toont het 
wapen van de Duinenabdij: een dwarsbalk met twee schuinkruis geplaatste staven, bovenaan een poot of 
klauw en onderaan een vis.  
 
De keerzijde lijkt identiek, maar dat is niet zo. De vorm van het schild is anders en de volle dwarsbalk 
bestaat nu uit twee strepen. Kortom: een verwant, maar ander wapen, dat onderzoekers voorlopig niet 
thuis kunnen wijzen. Het is alvast niet het wapen van een bepaalde abt. 

Dit stuk werd in 1975 gevonden aan de zuidoostelijke kant van de pandgang. Enkele munt- of 
penningkenners geven aan dat de sierboord een datering in de 15e eeuw of misschien zelfs vroeger 
suggereert.  
 
Waarvoor diende zo’n penning? 
Het doet denken aan dis- of armenpenningen waarmee armen o.a. brood kochten, waarna de bakker die 

penningen inleverde om vergoed te worden. Voor zover bekend, verstrekte de Duinenabdij die steun 
rechtstreeks en was zo’n penning niet nodig. Misschien gebruikten refuges die penningen in de steden? 
Nog veel vragen dus.  
 
Conclusie?  
Het stuk heeft beslist met de Duinenabdij te maken, een datering in de 15e-16e eeuw lijkt erg 
waarschijnlijk en het gebruik als armenpenning is mogelijk… 
 

Beeld: munten 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Twee avonden Halloweenmountainbiketoertocht 

 

Doe mee aan deze unieke avondrit… als je durft! 

De Halloween-mountainbiketoertocht vindt dit jaar plaats op twee avonden. 

Op die manier slaagt de organisatie erin om alles coronaproof te laten verlopen. Noteer dus vrijdag 30 of 

zaterdag 31 oktober in je agenda voor een rit in unieke Halloweensfeer. 

Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot één van de vele wielerhoogtepunten in Koksijde.  

Kies uit afstanden van 25, 35 of 50 kilometer. Na de tocht mag je de bikewash gebruiken. 

 

Dit jaar moet de organisatie wel rekening houden met de coronamaatregelen waardoor de kleedkamers 

gesloten blijven. 

 

Maximum 400 deelnemers per avond 

Start in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke tussen 18 en 20 uur. Prijs: 5 euro, incl. bijstand. 

Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar, ook zij moeten inschrijven. 

 

Info en inschrijven (verplicht) via www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht 

 

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

www.visitkoksijde.be voor de meest recente info. 

 

Beeld: mtb_toertocht_Koksijde 

Word 

Terug naar de inhoudstafel 
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Huiver mee tijdens de Herfstvakantie 

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

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

 

Vrijdag 30 oktober 

• 18 tot 20 uur: MOUNTAINBIKETOERTOCHT (zie afzonderlijk persbericht) 

• 19.30 tot 21 uur: GRIEZELEN IN DE BIB (zie bibnieuws) 

 

Zaterdag 31 oktober 

• 11 tot 16 uur: UITHOLLEN EN VERSIEREN VAN POMPOENEN (pompoenen verkrijgbaar aan 5 

euro). 

• 18 tot 20 uur: Mountainbiketoertocht (zie afzonderlijk persbericht) 

 

Vrijdag 30 oktober tot en met 8 november 

• 43 meter lang, 12 meter breed en 7,5 meter hoog… dat is THE BEAST. Een gigantische opblaasbare 

dinosaurus. Je stapt binnen via zijn opengesperde muil en onderweg passeer je alle vitale organen tijdens 

een indrukwekkend klank- en lichtspel. Prijs: 4 euro. Plaats van afspraak: Theaterplein, Koksijde-Bad 

 

Zaterdag 31 oktober tot en met 7 november 

• Tijdens de herfstvakantie staat de STRANDLAAN IN SINT-IDESBALD VOLLEDIG IN HET TEKEN 

VAN HALLOWEEN. Halloweenmuziek, pompoenen, spinnen en andere engerds brengen je in de 

juiste sfeer. De hele week trekken grote en kleine griezels door de straat om je de stuipen op het lijf te 

jagen. 

• Er werden verschillende spookjes gespot in de ETALAGES VAN DE STRANDLAAN. Vind jij ze 

allemaal? Deelname is gratis, vraag je formulier bij de dienst Toerisme of de deelnemende handelaars. 

 

Zaterdag 31 oktober en 3, 5 en 7 november 

• Zet je beste beentje voor tijdens een spannende wandeling door de donkerste plekken in Sint-Idesbald. 

Wie trotseert de demonen op deze GRIEZELTOCHT ‘BLOEDSPOOR’ ? Prijs: 5 euro. 

 

Dinsdag 3 november 

• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: GRIEZELIGE WORKSHOPS 

 

Woensdag 4 november 

• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: GRIEZELIGE WORKSHOPS 

 

Donderdag 5 november 

• 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: GRIEZELIGE WORKSHOPS 

 

Info: 

Verplicht om je in te schrijven. Toerismekantoor Sint-Idesbald – toerisme@koksijde.be 

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

 

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

www.visitkoksijde.be voor de meest recente info.  

 

Foto’s Halloween©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bibnieuws 

Wat is het ochtendritueel van de meest succesvolle mensen ter wereld?  
Succesvolle mensen starten met een krachtig ochtendritueel. Want hoe je de dag start, bepaalt 

grotendeels hoe die dag verder zal verlopen. Inzetten op een ochtendritueel is dé sleutel tot de 

verbetering van je levenskwaliteit.  
 

Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur van Morning Miracles, leert je hoe je jouw ochtendritueel opzet. 

Leer ook hoe je zelf de doelen bepaalt die jou goesting geven om jezelf te overtreffen. 

Als werkende mama van twee jonge kinderen, houdt Nathalie het tijdens deze workshop lekker dichtbij 

de grond met tips en tricks die haalbaar zijn voor iedereen. Kickstart je ochtend met Morning Miracles en 

verander je leven. Je begint de workshop op de juiste manier met een overheerlijke smoothiebowl.  

 

Praktisch 

Afspraak op zaterdag 10 oktober om 8.30 uur in de bib.  

Schrijf je in aan de balie van de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. De prijs bedraagt 15 euro.  

Beeld: morning miracles 

 

Maak kennis met de gebroeders van Eyck  
Kunsthistoricus Till-Holger Borchert neemt je mee door het leven en werk van de gebroeders Van Eyck. 

In deze eerste sessie (van de drie) bespreekt hij de bronnen over Jan en Hubert van Eyck van de 15e tot 

de 17e eeuw, de herontdekking van de Vlaams Primitieven (19e eeuw) en de rol die de 

kunstgeschiedenis toewees aan de gebroeders van Eyck. Aan het einde van de sessie krijg je een 

overzicht over hun werk en enkele verloren stukken.  

 

Borchert is gespecialiseerd in de kunst van de Nederlanden. Hij is één van de grootste kenners van de 

Vlaamse primitieven. Jarenlang was hij hoofdcurator van het Groeningenmuseum in Brugge en onlangs 

promoveerde hij tot directeur van Musea Brugge. 

 

Praktisch  

De lezing vindt plaats op donderdag 15 oktober van 13 tot 14.30 uur in de bib.  

De prijs bedraagt 8 euro (leden: 5 euro). Schrijf je in via VormingPlus. I.s.m. VormingPlus, vtbKultuur 

Koksijde 

 

Griezel je mee in de bib? 
Trek je Halloweenkostuum aan en kom op vrijdag 30 oktober naar de bibliotheek.  

Griezels tussen 5 en 7 jaar luisteren naar een spannend verhaal en maken hun eigen heks, monster of 

spook. Griezels tussen 7 en 11 jaar brengen best hun zaklamp en speurneus mee. Zij gaan buiten op pad 

voor een akelige zoektocht. 

 

Kom… als je durft! 

De activiteit is gratis en duurt van 19.30 tot 21 uur. Schrijf je wel in (verplicht) via 

bibactiviteiten@koksijde.be of aan de balie. 

Beeld: Halloween 

 

Betaal online via Mijn Bibliotheek 
Geen kleingeld op zak of je bankkaart vergeten?  

Geen probleem. Leengelden, boetes en afdrukken betaal je via je Mijn Bibliotheek-profiel op de website 
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van de bib. Meld je aan met jouw profiel en betaal met één druk op de knop. Vliegensvlug, vlot en 

virusvrij. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

 

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

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportsprokkels 
 

Avondlessen sport voor volwassenen 
Vanaf oktober beginnen er meerdere lessenreeksen. Op maandagavond is er een Shape Bootcamp, 

dinsdag staat een Boks-initiatiereeks gepland en de dance workout vindt plaats op donderdagavond.  

Let wel: de plaatsen zijn beperkt.  

Meer informatie en inschrijven via www.koksijde.be/webshop 

 

Word jij onze nieuwe seingever?  
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je zin voor verantwoordelijkheid? Dan heb je het geknipte profiel om 

seingever te worden. Op maandag 14 december (19-22 uur) organiseert de sportdienst een gratis 

opleiding om uit te groeien tot seingever. Of om je kennis op te frissen. De vorming behandelt o.a. de 

wegcode, conflictbeheersing, deontologie, de politiestructuur en het vrijwilligersstatuut.  

Inschrijven (verplicht) via sportdienst@koksijde.be – Locatie: cultuurcentrum CasinoKoksijde 

 

Multimove voor tweede en derde kleuter 
Het gevarieerde bewegingsprogramma Multimove legt de nadruk op de algemene 

bewegingsvaardigheden. De logica is: als je niet kan springen, landen, lopen, vangen of werpen, kan je 

niet voetballen, tennissen of zwemmen.  

Kortom: deze vaardigheden vormen de basis om op latere leeftijd aan sport te blijven doen.  

Van 5 oktober tot 15 december. Op maandag in Koksijde-Dorp en dinsdag in Oostduinkerke.  

Info: www.koksijde.be/multimove 

 

Start To Mountainbike: doe mee 
Weinig of geen ervaring met mountainbike, maar wel interesse om uit te groeien tot de nieuwe Mathieu 

van der Poel? Dan is de initiatiecursus Start to Mountainbike zeker iets voor jou! Het concept is simpel: 

gedurende vijf opeenvolgende zaterdagen maak je kennis met de sport.  

Info en inschrijven: www.koksijde.be/webshop 

Foto Mtb toertocht 

 

Blijf fit dankzij het uitgebreide sportaanbod!  
De sessies conditiegym, Zumba Gold, netbal, badminton, tai chi en curling zijn al bezig sinds september, 

maar hierbij aansluiten is nog steeds mogelijk.  

Check het volledige overzicht via www.koksijde.be/sportaanbod.  

 

Info: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01 #sportersbelevenmeer 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuws van de jeugddienst 
 

Doe mee met de knutselwedstrijd en win een cinematicket 
De jeugddienst organiseert een gruwelijk spannende knutselwedstrijd.  

Knutsel, schilder of teken een meesterwerk en bezorg het aan de jeugddienst. Via de post (Jeugddienst, 

Kursaallaan 28, 8670 Koksijde) of één van de ophaalpunten: de bib, de BKO of de jeugddienst. Je hebt 

nog tijd tot en met 28 oktober om één van de zes cinematickets te winnen. Meedoen kan vanaf 2 tot en 

met 16 jaar. Vergeet zeker je naam, leeftijd en contactgegevens niet te noteren op je knutselwerk. 

 

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

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be 

De jeugddienst is open op maandag en woensdag van 9-12 uur en van 13.30-16 uur, op dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 9-12 uur.  

 

 

Materiaal nodig? Check dan de uitleendienst 
Organiseer je een activiteit met je bubbel? Doe je iets leuks in je kot? En heb je materiaal tekort zoals 

luidsprekers, een rookmachine of reuzespelen? Leen dat dan uit bij de jeugddienst. 
 

Info: www.depit.be 

 

Pssst… het nieuw materiaal al gezien? De jeugddienst leent nu ook opplooibare voetbaldoelen en een 

bellenblaasmachine uit. Bekijk het volledige aanbod op de site. 

Beeld: uitleendienst 

 

Volgde je dit jaar een cursus (hoofd)animator?  
Dan betaalt Lokaal Bestuur Koksijde de helft van je cursusgeld – met een max van 100 euro – terug. 

Dien het bewijs van je vorming en je rekeningnummer in op de jeugddienst voor 31 oktober.  
 

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

 

Fran en Cheyenne zijn onze nieuwe gezichten  
De jeugddienst verwelkomt Fran Louwie en Cheyenne Jacobs. Zij versterken het team van Sharon Coene 

(jeugdconsulent). Heb je een vraag? Laat het hen weten. 

 

Info: Instagram @depitkoksijde – Facebook Jeugddienst de PIT – 058 53 34 44 – 

jeugddienst@koksijde.be 

Beeld: jeugddienst 
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Schrijf je in voor het kampen- en opvangaanbod 

De herfstvakantie nadert. Tijd om je kind(eren) in te schrijven voor de opvang of één van de kampen. 

Noteer deze data nu al in je agenda: 

Ben je inwoner? Loopt je kind school in Koksijde? Ben je houder van een K-pas of werk je voor Lokaal 

Bestuur Koksijde? Schrijf je in vanaf 5 oktober om 18.30 uur. 

Ben je een niet-inwoner? Schrijf je vanaf 8 oktober om 18.30 uur. 

 

Neem deel aan één van de sportkampen. Volg een stage in Koksijde Golf ter Hille. Of amuseer je rot in 

De Speelplekke. Het aanbod in de herfstvakantie is ruim, er zit dus zeker iets voor jouw zoon of dochter 

tussen. 

 

 Brochure en meer info: www.koksijde.be/opvang-en-kampen 

 Sportkampen: www.koksijde.be/sportkampen 

 De Speelplekke: www.koksijde.be/speelplekke 

 Golfstages: www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

Vroege ochtendwandeling – Op zaterdag 10 oktober om 7 uur. Een stevige ochtendwandeling door 

de Schipgatduinen. Maak kennis met de prachtige fauna en flora terwijl je geniet van de zonsopgang. 

Na de wandeling krijgt je een fairtradeversnapering. Startplaats: Natuureducatief centrum Duinenhuis, 

Bettystraat 7. Schrijf je in vóór 6 oktober. 

 

Klimaatwandeling Schipgatduinen – Op zondag 11 oktober om 14 uur. In deze wandeling staan 

zeereepduinen centraal. Ze vormen een natuurlijke bescherming tegen de stijging van de zeespiegel. 

Natuurgids: Luc De Prycker. Startplaats: parking Elisabethplein (betalend parkeren). 

 

Boeiende wandeling in de Noordduinen (t.h.v. ’t Liefoord) – Op zaterdag 17 oktober om 14 uur. 

Maak kennis met een minder bekend natuurgebied. Natuurgids: Rudy Balcaen of Hilde Busschaert. 

Startplaats: Sint-Pieterskerk, Kerkstraat. 

 

Vloedlijnwandeling – Op zaterdag 24 oktober om 14 uur. Een leerrijke wandeling langs de vloedlijn. 

Benieuwd wat je allemaal kan vinden? Natuurgids: Rudy Balcaen/Hilde Busschaert. Startplaats: Professor 

Blanchardlaan, Ster der Zee t.h.v. het rode kunstwerk. 

 

Belangrijk: max. 10 deelnemers per geleide wandeling, deelname is gratis en breng zeker je 

mondmasker mee. Schrijf je voor alle activiteiten in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Stap nu over op een afvalcontainer 

De hoeveelheid restafval vermindert elk jaar in onze gemeente. Op tien jaar tijd zelfs met 25 procent. 

Steeds meer inwoners, ook jij, gaan bewust om met hun afval. Mooi. 

 

Is een container ook jouw eerste keuze? 

Het aanbieden van afval in containers is heel comfortabel. Wie bewust met afval omgaat en goed 

sorteert, wordt bovendien beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft. De tarieven blijven 

dezelfde (0,05 euro/kg voor gft en 0,15 euro/kg voor restafval). Je zorgt bovendien mee voor het proper 

houden van het openbaar domein. Containers scheuren immers niet en meeuwen pikken die niet open. 

 

Er worden alleen nog zakken van 40 liter verkocht 

De klassieke huisvuilzak blijft bestaan, maar in een kleiner formaat van 40 liter. 

• een kleinere huisvuilzak zet aan tot sorteren en zorgt voor minder restafval 

• het weegt minder (handiger om buiten te zetten en op te halen) 

• geen verschillende zakken meer (vroeger bestonden er zakken van 30 en 60 liter, red.) en dat 

zorgt voor duidelijkheid 

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

 

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

 

Aanvragen en info: www.ivvo.be/container-restafval-gft - 057 21 41 60 
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Eerlijke handel in de kijker tussen 7 en 17 oktober  
Al meer dan tien jaar is Koksijde een FairTradeGemeente. Dit label draagt bij aan een waardig bestaan 

voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Fair trade garandeert dat de 

boeren in het Zuiden in correcte sociale omstandigheden werken, dat ze een eerlijke prijs krijgen voor 

hun exportproducten en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Eerlijke handel uit respect voor 

mens en milieu.  

 

Op fairtradeproducten alleen overleef je niet. Waar vind je tomaten? Melk? Of kaas, aardappelen en 

witlof? Al die producten vind je hier bij ons. Net als voor de boer in het Zuiden, streeft een 

fairtradegemeente ook hier naar eerlijke en duurzame handel met onze boeren.  

 

Ook de Koksijdse scholen zijn fairtradescholen. Dit najaar worden alle vierde leerjaren verrast op een 

leuke en lekkere faire workshop. 

 

Meer weten of lezen over fair trade? Tijdens de week van de Fair Trade staat er een faire hoek opgesteld 

in de bib én tijdens de verwendag – op 3 oktober – geniet je van een faire koffie of thee. 

 

Fair trade + lokaal = ideaal 
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Gratis juridisch advies voor alle inwoners  

• Ik wil mijn huurovereenkomst opzeggen, hoe en wanneer moet ik dit doen?  

• Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu? 

• Een aannemer plaatste nieuwe ramen in mijn huis. Deze werken zijn volgens mij niet correct 

uitgevoerd. Wat kan ik ondernemen?  
 

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand 

terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst de jurist je door naar de juiste persoon.  

Maak op voorhand een afspraak: 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be.  

Breng zeker alle nodige documenten mee.  
 

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

Info: caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 11 
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Wie schuilt er achter onze straatnamen? 
 

De gemeente Koksijde telt meer dan 600 straten. Veel van deze namen verwijzen naar personen die een 

belangrijke betekenis hadden voor de gemeente. Op www.koksijde.be/straatnamen vind je meer info 

over deze illustere dames en heren.  

Per deelgemeente vind je een lijst met daarin uitleg over de oorsprong van de straatnamen.  

Of het nu gaat over een persoon, een historische datum of een straatnaam gelinkt aan fauna of flora. 

 

Hieronder een slectie van een aantal opvallende straatnamen: 

 

Broersbankhelling: De Broersbank is een zandbank in de Noordzee voor de Belgische kust. De bank ligt 

op honderd meter van het strand van Koksijde. Bij extreem springtij steekt de Broersbank boven het 

zeeniveau uit. De naam Broersbank zou verwijzen naar de broeders van de Duinenabdij, die tegenover 

de zandbank lag. 
 

Albert Bliecklaan: Albert Blieck werd geboren in Harsault op 18 januari 1870. Albert Blieck kocht op 29 

september 1905 heel wat gronden in Koksijde-Bad, o.a. de grond waarop later de tennispleinen van het 

oud casino kwamen, bij akte verleden voor notaris Decae in Veurne aan de Société Civile des Dunes 

d'Oostduinkerke et Coxyde. 
 

Acht-septemberstraat: op 8 september 1944 sneuvelden tijdens een vuurgevecht in Oostduinkerke 

Marcel Coussaert en Jean Torreele ter hoogte van de gemeenteschool. Op dezelfde plaats werden Gerard 

Depape (°1911) en Gaston Counye (°1916) gefusilleerd. Deze straatnaam herinnert aan de bevrijding van 

Oostduinkerke op 8 september 1944. 

 

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

hieronder. 

 

Info: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40  
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Schilderij van Koksijdse Louise Héger te zien in het NAVIGO-
museum 

Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum breidt de collectie uit met het prachtwerk: Route des pêcheurs à 

Coxyde van Louise Héger. Haar naam doet heel waarschijnlijk een belletje bij je rinkelen. In Koksijde-

Dorp werd een plein naar haar vernoemd. 

 

Louis Artan, Edgard Farasyn, Alois Boudry, Albert Crahay, Félicien Rops en Guillaume Vogels. De lijst van 

kunstenaars die in de tweede helft van de 19e eeuw hun blik op de zee richtten, is lang. Ze verlieten hun 

atelier, stelden hun schildersezel op in de vrije natuur en legden de schoonheid van de Noordzeekust vast 

op doek.  

 

In het lijstje van landschapsschilders en pleinairisten ontbreken vaak de namen van getalenteerde 

vrouwelijke tijdgenoten. Artiesten als Anna Boch, Euphrosine Beernaert en Louise Héger legden de natuur 

ook in al haar pracht vast.  
 

Wie was Louise Héger? 

Louise Héger (°1839) werd geboren in een burgerlijke familie in Brussel. Haar moeder Zoé Parent en 

vader Constantin Héger waren directrice van en lesgever aan een pensionaat voor meisjes uit gegoede 

middens. Het Pensionnat de Demoiselles was een gerenommeerde instelling, waar onder andere de 

bekende Britse schrijfsters Charlotte en Emily Brontë school liepen.  
 

Louise Héger leek voorbestemd voor een leven als onderwijzeres in deze school, maar ze had andere 

plannen. Al op jonge leeftijd bezat ze heel wat schilderstalent. Schilder en graveur Paul Lauters (1806-

1875), die les gaf in het pensionaat, werd haar leermeester en leerde haar de basis van de 

landschapschilderkunst in open lucht. Van dan af had Louise nog één droom: van de kunsten haar beroep 

maken. Een onzeker en weinig evident pad voor een ongetrouwde vrouw uit een respectabele familie, 

maar Héger hield voet bij stuk. Ze trok het land rond op zoek naar inspirerende natuurplekken. En zo 

kwam ze in Koksijde terecht. 

 

Band met Koksijde 

Rond 1895 ruilde Louise het drukke Brussel in voor de rust en natuurpracht in Koksijde. Ze nam haar 

intrek in Villa Bloemendaal in Koksijde-Dorp (gelegen op een 16 meter hoge duin). Haar dagen vulde ze 

met tuinieren, wandelen en… schilderen. Route des pêcheurs à Coxyde dat door het NAVIGO-museum 

aangekocht werd, stamt uit deze periode. De weidse zee- en duinzichten in Koksijde werden een 

belangrijke inspiratiebron. De rust en evenwicht die ze vond aan de kust, inspireerden haar.  

 

Kunstcritici merkten dan ook op dat Héger aan het einde van de 19e eeuw haar eigen stem kreeg en haar 

beste werk produceerde. Niet voor niets zou ze niet veel later, op 19 maart 1903, benoemd worden tot 

Ridder in de Leopoldsorde. Een belangrijke bekroning en erkenning van haar uitzonderlijke toewijding 

aan de landschapschilderkunst.  

 

Beeld schilderij Hegers 
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Groendienst voorziet nieuwe aanplanting  

voor de typische straatnaamborden in Oostduinkerke 
 

De herkenbare straatnaamborden in Oostduinkerke, 253 in totaal, zijn bovenaan voorzien van een 

plantbakje. Door het overwoekerende onkruid verdwenen een aantal van deze begroeide borden uit het 

straatbeeld. Tegen het voorjaar van 2021 wil de Groendienst alle straatnaamborden versieren met 

sedumplantjes.   
 

Deze plantsoort is duurzaam en relatief goed te onderhouden. Vetplantjes hebben speciale structuren 

ontwikkeld om water op te slaan waardoor ze heel geschikt zijn om periodes van droogte te weerstaan. 

Zeker door de klimaatverandering hebben veel planten het moeilijk om te overleven. Ook daarom worden 

de plantbakjes met een speciaal plantensubstraat (bodemlaag, red.) opgevuld. In de loop van de 

volgende weken en maanden wordt er eveneens werk gemaakt van een grondige onderhoudsbeurt van 

diezelfde straatnaamborden.   

 

Foto straatnaambord 
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Griepvaccinatie: dit jaar ook voor 50-plussers 

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

Waarom haal je best een griepprik? 
Ben je 65-plusser? Ben je zwanger? Of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, 
hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best 

vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.  
 

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

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

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

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

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het 

griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar. Het vaccin wordt werkzaam na twee weken en 
beschermt je voor een hele winterperiode. Wie niet tot een risicogroep behoort, laat zich best niet voor 15 
november vaccineren (uit solidariteit met de risicogroepen). 
 
Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.laatjevaccineren.be 
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Het Rode Kruis zoekt dringend bloeddonoren 

 

Het aantal bloeddonoren daalt tot amper de helft van wat nodig is. Ook in Koksijde is het Rode Kruis 

daarom op zoek naar donoren.  

 

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

 

Doneren verloopt in veilige omstandigheden: iedereen houdt afstand, ontsmet geregeld de handen en 

draagt verplicht een mondmasker. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat naar je borsten kijken en neem deel aan het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker 

 

Volgens de meest recente cijfers van de Stichting Kankerregister waren er 10.732 diagnoses 

in 2017 in België. In ons land is één vrouw op negen lotgenoot. Borstkanker blijft daarmee de 

meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in ons land. Mede dankzij vroege screening 

nemen de genezingskansen wel toe.  

 

Wat is een screeningsmammografie? 

Een screeningsmammografie is een röntgenfoto van de borsten, die borstkanker aan het licht kan 

brengen nog vóór jij symptomen opmerkt.  
 
Een gratis screeningsmammografie voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar 
Tussen 50 en 69 jaar is het risico op borstkanker voor vrouwen het grootst én is borstkankerscreening 
het meest efficiënt. 

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

✓ Dankzij een screeningsmammografie kan borstkanker vroeger opgespoord worden, nog vóór je de 
verandering voelt of andere symptomen opduiken. Vroeg opgespoorde borstkanker is makkelijker en 
beter te behandelen en verhoogt je genezingskansen.  

✓ De screeningsmammografie is een onderzoek van topkwaliteit en wordt gelezen door twee 

onafhankelijke experten. Bij twijfel raadpleegt men een derde specialist.  
✓ De screening gebeurt in erkende radiologische eenheden. Er zijn regelmatig uitgebreide 

kwaliteitscontroles van de mammografietoestellen voor de best mogelijke beelden met een zo laag 
mogelijke dosis röntgenstraling.  

✓ De technologen en radiologen verfijnen continu hun kennis.  
✓ Als de screeningsmammografie geen tekens van borstkanker aan het licht brengt, ben je 

gerustgesteld. 
 
Opgelet: merk je voor of tussen twee screeningsmammografieën een verandering op in je borst? Neem 

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

 
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn dat deze activiteit niet doorgaat.  
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Is jouw kat al gesteriliseerd? 
Het is in Vlaanderen wettelijk verplicht om je kat te laten steriliseren (geboren na 1 april 2018). En die 

verplichting werpt zijn vruchten af. Tussen 22 en 28 april liet Gaia een enquête afnemen bij 

kattenbezitters. Daaruit bleek dat 91 procent van de katten in Vlaanderen gesteriliseerd zijn. Een mooi 

resultaat en tegelijk ook het sein dat er nog werk aan de winkel is. In Vlaanderen zijn er ongeveer 

160.775 nog niet gesteriliseerd of gecastreerd. Omdat katten kweken als konijnen brengen die jaarlijks 

tot 1,4 miljoen kittens voort. 

 

Veel katten worden gedumpt 

De bedoeling van de verplichte sterilisatie is een einde te maken aan de overpopulatie katten en kittens 

die in asielen worden gedumpt. Elk jaar moeten er in die asielen katten worden geëuthanaseerd. En dat 

is niet de schuld van die asielen. Er zijn gewoon te veel niet-gesteriliseerde katten die worden gedumpt. 

Zwerf- en straatkatten leiden vaak een miserabel leven.  

 

Wat zegt de wet? 

Katten geboren na 1 april 2018 moeten vóór de leeftijd van vijf maanden gesteriliseerd worden. Katten 

geboren tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 moesten voor 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn. 

 

Veel voordelen 

Zowel voor de kat als het kattenbaasje. Een gecastreerde kater blijft energiek maar wordt socialer en 

aanhankelijker. Hij zwerft minder rond en stopt met het afbakenen van zijn territorium (sproeien). Het is 

ook minder waarschijnlijk dat hij vecht met andere katten waardoor hij minder kans loopt op 

verwondingen, ongelukken en abcessen. Een gesteriliseerde kattin is kalmer, wordt niet langer krols en 

loopt minder risico op melkklierkanker en baarmoederontstekingen. 

(Bron: Gaia magazine, herfst 2020) 

 

Mijn kat laten steriliseren: is dat niet te duur? 

Jouw kat laten steriliseren is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook jouw burgerplicht. Het gaat 

trouwens om een eenmalige uitgave van ongeveer 70 euro voor een kater en 120 euro voor een kattin. 

Bovendien is die kostprijs miniem in verhouding tot de dierenartskosten en de uitgaven voor voedsel 

tijdens de levensloop van een kat of kater. De overpopulatie katten kost de maatschappij ook geld. 

 

Meldpunt zwerfkatten in Koksijde 

Wanneer een kat ’s nachts steeds op dezelfde plaats slaapt, nadrukkelijk om eten vraagt en er steeds 

viezer en magerder uitziet, heeft hij vermoedelijk geen eigenaar (meer). Heb je zo’n kat in je buurt? Geef 

een seintje aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. 

 

Jaarlijkse kattenactie 

De kattenactie loopt in het voorjaar en in het najaar. De dieren worden in speciale bakken gevangen en 

door de plaatselijke dierenartsen gesteriliseerd of gecastreerd, nadat hij of zij onderzocht heeft of het een 

zwerfkat gaat. Na verzorging worden ze weer vrijgelaten op de plaats waar ze gevangen werden. 

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

 

Beeld Kat Marcel ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 
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