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infoblad voor 
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
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Intro

Getijden oktober
dag  hoog water  laag water
do 1 00.07 12.18 06.48 19.08
vr 2 00.43 12.51 07.23 19.41
za 3 01.13 13.19 07.50 20.10
zo 4 01.40 13.48 08.18 20.41
ma 5 02.08 14.19 08.50 21.15
di 6 02.40 14.54 09.27 21.52
wo 7 03.15 15.31 10.05 22.30
do 8 03.52 16.11 10.44 23.10
vr 9 04.33 16.54 11.24 23.52
za 10 05.18 17.44  12.10
zo 11 06.15 18.52 00.44 13.14
ma 12 07.44 20.24 01.52 14.34
di 13 09.09 21.49 03.05 15.51
wo 14 10.23 23.04 04.22 17.14
do 15 11.24 05.50 18.21
vr 16 00.00 12.12 06.48 19.10
za 17 00.43 12.52 07.32 19.52
zo 18 01.21 13.32 08.11 20.32
ma 19 01.59 14.11 08.48 21.10
di 20 02.39 14.52 09.26 21.48
wo 21 03.20 15.34 10.04 22.26
do 22 04.01 16.16 10.42 23.03
vr 23 04.44 16.59 11.20 23.40
za 24 05.28 17.46 12.02
zo 25 05.20 17.42 00.22 12.01
ma 26 06.23 18.53 00.22 13.14
di 27 07.32 20.08 01.32 14.19
wo 28 08.41 21.20 02.36 15.24
do 29 09.42 22.16 03.44 16.28
vr 30 10.29 22.59 04.51 17.18
za 31 11.08 23.34 05.36 17.57
Referentieplaats is Nieuwpoort. 
De gegevens zijn tot zondag 25 oktober, 
03 u., in zomertijd meegedeeld. Vanaf 
dat moment in wintertijd.

Foto van de maand
Van 1 april tot 1 september mogen honden niet op het strand. Zou deze 
viervoeter het geweten hebben? Hij kijkt reikhalzend naar de open vrije 
ruimte voor hem. Maar weet zich te bedwingen. Op de foto dan toch… 
Zoveel discipline achtte de redactie een beloning waard, en daarom 
krijgt Marie Wilmotte uit Koksijde, die de foto nam, de fotoprijs van de 
zomermaand september. Proficiat!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 9 oktober. Uw inzending moet 

Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112

Dokters
weekendwacht Koksijde - 
Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke - 
Wulpen: 058 51 78 68

Deze nummers verbinden u 
auto matisch door met een dokter 
van dienst. Wachtdiensten lopen 
tijdens weekends (za 8 u. tot en met 
ma 8 u.) en officiële feestdagen 
(8 u ‘s ochtends tot en met  
volgende dag 8 u.)

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens week-
ends (za 9 u. tot en met ma 9 u.) 
U vindt een lijst op internet:  
www.apotheek.be

Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één 
wachtdienst voor de gemeenten 
Veurne, Koksijde en De Panne.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen - schepen 
van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd Communica-
tie, Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove 
tenzij anders bij de foto vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op 
rek. 091-0175000-41 van het 
gemeentebestuur Koksijde,  Zeelaan 
303, 8670 Koksijde, met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen - oktober tot 
december”

Gemeente info

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

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

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

DOE MEE 
EN WIN
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Inhoud

20-21

David:  
de goliath van Koksijde!

David is als een raket uit zijn 
startblokken geschoten. De telenovelle 
begon op 18 september en loopt tot juni 
2010! De VIP’s en de Koksijdenaars 
kregen de eer de premiere bij te wonen. 
Liefst 1.200 personen gingen op die 
uitnodiging in. Twee bladzijden David-
sfeer..!

33 en 40

Lekker griezelen…

Van zaterdag 31 oktober tot woensdag 4 
november is het in onze gemeente weer 
lekker griezelen geblazen ter gelegenheid 
van Halloween. Tril en beef in het horror 
house, in de stoet, tijdens de spooknacht 
en het Halloweenspektakel van Franse 
artiesten!

17

De bib verwent u!

Op zaterdag 10 oktober word je in de 
gemeentelijke bib flink verwend ter 
gelegenheid van de jaarlijkse Week van 
de Bibliotheek. Deze keer gaat de bib 
de sportieve én de gezonde toer op. Op 
de verwendag kan je zelfs genieten van 
een stevig lekker hapje en een gezond 
drankje...

36

Nacht van de ziel

In de nacht van Allerheiligen op 
Allerzielen vindt de Nacht van de Ziel 
voor de tweede keer plaats. 2009 kaarsjes 
zullen de begraafplaats en alle zielen 
over de hele wereld verlichten. In deze 
magische sfeer komt men samen met de 
geliefde overledenen.

En verder:

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad 4
De burgemeester aan het woord 5
Guido Decorte is provinciaal afgevaardigde 6
Maatregelen tegen (Mexicaanse) griep 8

In de gemeente
Oostduinkerkenaars bij Roma-zigeuners 11
Koksijde: bloemengemeente! 12-13
Actie afvalarm winkelen 23
Jeugd en sport 26-27
Proficiat aan onze jubilarissen 28
Burgerlijke stand 29
De voorbije maand in woord en beeld 30

Cultuur
Buren bij kunstenaars 34
Striptease in c.c. CasinoKoksijde..! 35
Agenda 37-39

Het stormt in

Oostduinkerke

op 3 & 4 oktober…

Lees meer  

op p. 31



4

In de gemeente Bestuur

aldaar. Met hun fors ontwikkelde 
wortelgestellen veroorzaken die 
bomen schade aan verhardingen 
en tuinmuren. Ze zullen vervangen 
worden door veldesdoorns of Acer 
campestre ‘Elsrijk’. Raming 22.397 
euro. Unaniem.

- Bomen P.P. Rubenslaan - De 
te rooien bomen zijn volwassen 
canada populieren die door hun 
grote omvang zeer hinderend zijn 
voor de bewoners aldaar. Met hun 
fors ontwikkelde wortelgestellen 
veroorzaken die bomen schade 
aan verhardingen en tuinmuren. 
Ze zullen vervangen worden door 
veldesdoorns of Acer campestre 
‘Elsrijk’. Raming 21.435 euro. 
Unaniem.

- Werkkledij - Een éénmalige 
grote levering bij de aanvang en 
bijbestellingen op afroep gedurende 
5 jaar. Raming 400.000 euro. 
Unaniem.

- Molokzakken – Jaarlijkse 
vervanging van kapotte 
molokzakken. Raming 90.000 euro. 
Unaniem.

- Kerstverlichting – Diverse 
materialen. Raming 25.500 euro. 
Unaniem.

2. Projecten
- Pylyserlaan en Van 

Maldeghemstraat – Vernieuwen 
van de netten van de 
nutsmaatschappijen en openbare 
verlichting in het kader van de 
geplande wegenwerken (uitvoering 
2010). Raming 220.272 euro. 
Unaniem.

- Ten Bogaerde – Renovatie van 
de CV-installatie abtskapel in de 
abtskapel. Raming 117.402 euro. 
Unaniem.

- Sociale woningbouw – De 
gemeente verkoopt een perceel 
grond van 1.475 m2, gelegen 
tussen de Koningstraat en de 
Toekomstlaan te Oostduinkerke, 
aan de Woonmaatschappij IJzer 
en Zee in het kader van de bouw 
van sociale woningen. Verkoopprijs 
90.000 euro. Unaniem.

- Verkavelingen – De raad 
hechtte zijn goedkeuring aan het 
wegenistracé in de verkavelingen 
Schepensstraat en Polderstraat 
in Oostduinkerke. De verkavelaar 
is de NV Matexi uit Waregem. 
Unaniem.

- Afbraak woonhuis – Het 
lastenboek is goedgekeurd voor 
afbraak van het zogeheten huis 
Decuypere op de hoek van de 
Toekomstlaan en de Dorpstraat in 
Oostduinkerke. De afbraak gebeurt 
in functie van de volksgezondheid 
en de verkeersveiligheid. Unaniem.

3. Varia
- Eregemeenteraadsleden –  

Volgende gewezen 
gemeenteraadsleden, die minstens 
tien jaar lid van de gemeenteraad 
zijn geweest, worden de titel van 
eregemeenteraadslid verleend: 
Maurits Boucquez, Laurent De 
Coninck, George Delanghe, Marc 
Gunst, Bernard Lust, Robert Rossel, 
Joeri Stekelorum, Vital Suber, Annie 
Vandekeere-Vandenberghe, Etienne 
Vanneste en Charles Verdievel.

- Brandweer - De plaats van 
officier-dienstchef van de 
brandweer wordt bij wijze van 
bevordering vacant verklaard. 
Bij de brandweerafdeling 
Oostduinkerke is Stefaan Pladys 
bevorderd tot eerste sergeant, 
Lieven De Backer tot korporaal en 
Patrick Cornelis tot sergeant.

1. Aankopen
- Brandweermateriaal - Voor 

de brandweer worden volgende 
materialen aangekocht: een 
stroomaggregaat van 5 KVA, 
raming 6.268 euro / diverse 
materialen zoals o.m. een 
schouwvegerset, wespenpakken, 
explosievrije handlampen, 
projectiebeamer, oefenpop, enz., 
raming 40.000 euro / kledij, raming 
32.000 euro. Unaniem.

- Bomen - Voor de realisatie van 
nieuwe laanbeplantingen, en 
ter vervanging van bomen die 
ingevolge de extreme droogte van 
de voorbije zomer zijn afgestorven, 
dienen nieuwe bomen gekocht. 
Raming 9.948 euro. Unaniem.

- Plantsoenen – Ze zijn bestemd 
voor het gemeentelijk sportpark 
van Koksijde-dorp. Verder ook 
voor de aanleg van nieuwe en 
de herinrichting van bestaande 
gemeentelijke openbare 
groenzones. Raming 14.240 euro. 
Unaniem.

- Bomen Maj. D’Hooghelaan -  
De te rooien bomen zijn volwassen 
Oostenrijkse dennen die hun 
naalden verliezen wat zeer 
hinderend is voor de bewoners 

Snippers uit de raad van 14 september
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien 
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is 
goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.  
De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.
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Interview met de burgemeester

museum met 2 verhaallijnen: enerzijds vertelt de 
stripfiguur Jommeke er het verhaal van de familie Vermote-
Nys eind 19de, begin 20ste eeuw. Ook het interieur zal 
uit die tijd stammen. Uiteraard komt Jef Nys goed in 
the picture. Anderzijds wordt geëvoceerd hoe Koksijde 
evolueerde van vissersdorp tot toeristische trekpleister.”

Tij-dingen: “Wie geïnteresseerd is in de plannen 
van de gemeenteschool Oostduinkerke kan die 
bezichtigen?”
Burgemeester: “Inderdaad de maquette staat in de 
school! Dit gebouw is een primeur bovendien. Het is de 
eerste keer dat de gemeente een passief openbaar gebouw 
construeert. De nieuwe kleuterafdeling zit half verzonken in 
de grond en wordt dus een energiezuinig gebouw!” 

Tij-dingen: “Op de archeologische site van (golf) Hof 
ter Hille wordt ook gewerkt?”
Burgemeester: “Ja! We kunnen stellen dat de werken 
van de golf eindelijk zijn gestart! Aannemer Braet is bijna 
klaar met het opruimen van de munitie. Er zijn al meerdere 
springtuigen geruimd. Thans worden de archeologische 
opgravingen gestart. Allemaal ter voorbereiding van de 
eco-golf dus!”

Tij-dingen: “Heeft u nog een mededeling voor de 
inwoners?“
Burgemeester: “Ik wil besluiten met excuses voor 
het doorknippen van de verbinding tussen Koksijde en 
Oostduinkerke-bad (Koninklijke Baan). We hebben dat 
dossier grondig bekeken en technisch is het onmogelijk 
om de rijweg open te houden omdat enerzijds het 
tramperron wordt verbreed & anderzijds verkeerslichten 
worden geplaatst op het kruispunt. Door de omliggende 
natuurgebieden zijn er geen uitwijkmogelijkheden. Maar de 
aannemer heeft ons beloofd op 1 november toch een rijvak 
opnieuw open te stellen. Aanvankelijk was 15 december 
voorzien. Ik kan meespreken van ongemakken want ik 
ben zelf een frequent gebruiker van de Koninklijke Baan. 
Een oplossing kan zijn: de tram nemen, die blijft sowieso 
doorrijden of langs de waterlijn stappen zoals de mensen 
vroeger deden, toen er nog geen wegen waren, stappen op 
het harde zand…(lacht).”

De burgemeester aan het woord

Tij-dingen: “In oktober staan heel wat werken 
op het programma. Belangrijk is allereerst de 
afbraakvergunning die de gemeente verkreeg 
voor het huis “Decuypere”. Hiervoor werd enkele 
maanden terug een petitie ondertekend door heel 
wat inwoners.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn 
uiteraard tevreden, de afbraakvergunning is binnen. De 
vergunningverlenende instanties hebben dus duidelijk 
rekening gehouden met de petitie en de volkswil. Het 
lastenboek om iemand aan te duiden om het pand af 
te breken werd ondertussen goedgekeurd in de laatste 
gemeenteraad. Dit dossier komt dus eind dit jaar in orde. 
In een volgende fase zullen we kijken hoe we het kruispunt 
daar veilig kunnen maken voor iedereen en voornamelijk 
voor de zwakke weggebruiker. Groot doel is dan om een 
totaalproject uit te werken met een visie voor de volgende 
decennia voor heel die zone (ook het pand Stockelynck 
waar de gemeente eigenaar van is) in Oostduinkerke-dorp.”

Tij-dingen: “Ook in de Ter Duinenlaan en op de Markt 
staan er wegenwerken op stapel?”
Burgemeester: “Klopt! De huidige Ter Duinenlaan is een 
van de belangrijkste verbindingswegen tussen Koksijde en 
Sint-Idesbald, maar niet aangepast aan de noden van de 
zwakke weggebruiker. Iedereen moet daar op de rijweg. 
Dat willen we veranderen. Meteen krijgt ook het Marktplein 
zijn verdiende facelift. Dit sluit mooi aan op de cinema 
en het verzorgingstehuis van het KEI dat daar wordt 
gebouwd. Ook met de grondwerken van het Sociaal Huis 
werd gestart, de eerstesteenlegging is voor binnenkort. 
We willen een heel gezellig marktplein creëren. Ook aan 
het makkelijker bereiken van het Abdijmuseum Ten Duinen 
1138 werd aandacht besteed. Alles is daar in beweging 
(lacht).”

Tij-dingen: “Iets verderop zijn er ook plannen 
met het huisje Nys (visserswoning achter de Ter 
Duinenkerk)?”
Burgemeester: “We hebben van Monumenten en 
Landschappen inderdaad vernomen dat we de werken 
kunnen starten. Het is hoognodig want een niet bewoond 
huis gaat snel achteruit. Het vissershuisje wordt een 



hij ook OCMW-voorzitter, nadien 
fractieleider. Sinds 1994 is hij ook, 
bijna onafgebroken, lid van de 
provincieraad. Begin 2001 verlaat 
hij het college van Nieuwpoort om 
privé-secretaris van Yves Leterme te 
worden. En vanaf 14 september 2009 
dus provinciaal gedeputeerde. Dat is 
te vergelijken met het schepenambt 
in een gemeente, maar dan wel van 
heel de provincie. Zijn bevoegdheden 
zijn financiën, leefmilieu en 
gebiedswerking.
Guido Decorte is gehuwd met 
Johanna Counye, kleuterleidster in 
Nieuwpoort. Het gezin, dat in de 
Polderstraat in Oostduinkerke woont, 
kreeg twee zonen: Stijn (31) en Dries 
(29).

Guido Decorte werd in 1954 in 
Nieuwpoort geboren in het gezin van 
Albert Decorte en Agnes Verhegge, 
dat zes kinderen telt. Na zijn lager 
middelbaar aan het Nieuwpoorts 
college trekt hij naar het VTI van 
Tielt, waar hij meubelkunst volgt. Na 
deze schooljaren start hij evenwel 
geen technische carriere, maar 
gaat aan de slag in De Windroos in 
Oostduinkerke. Later volgt hij de 
cursus opvoeder in dienstverband en 
behaalt zijn diploma. Nog twee jaar 
later wordt hij opvoeder in het Sint-
Bernarduscollege van Nieuwpoort 
waar hij 20 jaar werkt.
Vanaf 1989 zetelt hij al onafgebroken 
in de gemeenteraad van Koksijde. 
Tijdens deze eerste legislatuur is 

In de gemeente Bestuur

Gemeenteraadslid Guido Decorte
nu ook provinciaal afgevaardigde
Op maandag 14 september startte het Koksijds CD&V-gemeenteraadslid Guido Decorte (54) zijn mandaat als 
kersvers bestendig afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen. Guido Decorte is in die hoedanigheid 
opvolger van de Ieperling Jan Durnez die Vlaams volksvertegenwoordiger is geworden.

Ereburger Ida De Ridder, 
dochter van Willem Elsschot, overleden
In Antwerpen overleed op vrijdag 4 september mevr. Ida De Ridder. Ze was de jongste dochter van Alfons De Ridder, 
niemand minder dan de grote Vlaamse schrijver Willem Elsschot. Op 13 februari 1996 werd mevr. Ida De Ridder door 
de gemeenteraad van Koksijde de titel van ereburger van onze gemeente verleend, omdat haar vader en zijzelf 
heel nauwe banden met Koksijde hadden. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Ida De Ridder had een erg nauwe 
band met Koksijde. In zijn boeken 
beschrijft haar vader hoe hij met de 
familie naar Sint-Idesbald kwam om 
er zijn vakantie door te brengen. In 
1928 liet Willem Elsschot een villa 
bouwen in Sint-Idesbald, die dan ook 
vaak voorkwam in zijn romans. De 
korte roman Het Tankschip (1941) 
begint in Sint-Idesbald en in Tsjip 

(1934) speelt Sint-Idesbald een 
prominente rol. Het huwelijk van 
dochter Adèle met de Pool Bennek 
Maniewskie wordt op 29 maart 
1932 voltrokken in het toenmalig 
gemeentehuis van Koksijde en 
het trouwfeest vond plaats in villa 
Kerkepanne zelf.
Koksijde, en vooral Sint-Idesbald, 
was voor Willem Elsschot en 

zijn gezin een tweede thuis. 
Minstens dertig jaar lang, tot 
1959, brachten de De Ridders in 
Baaldje en Koksijde hun vakanties 
door. Door de toekenning van het 
ereburgerschap in 1996 aan dochter 
Ida wilde het gemeentebestuur 
postume hulde brengen aan een 
schrijver die de Vlaamse cultuur een 
grensoverschrijdend elan meegaf.
Sinds de jaren negentig zette Ida De 
Ridder zich in voor het behoud van 
het integrale archief van haar vader. 
Ze ijverde ervoor om het oeuvre te 
laten erkennen als Vlaams cultureel 
erfgoed. Ze schreef zelf verschillende 
boeken over haar ouders. Ze 
publiceerde onder meer Willem 
Elsschot, mijn vader, Fine levenslang 
met Elsschot en De piano.
Vorig jaar werd in Koksijde 
een Willem Elsschot-week 
georganiseerd waarin heel wat 
rond Elsschot te beleven viel: 
een overzichtstentoonstelling met 
alle vertaalde werken van Willem 
Elsschot, een bloemlezing door 
Marcel Vanthilt, een Willem Elsschot- 
en zeewandeling en nog veel meer…
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Guido Decorte: provinciaal gedeputeerde

Wijlen ereburger mevr. Ida De Ridder, in gezelschap van o.a. schepen Herwig Vollon, burgemeester 
Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones en eregemeentesecretaris Freddy Beun.
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Ons bestuur legde deze keer de nadruk op veiligheid. 
Daarom werden alle kinderen van de Koksijdse scholen 
getrakteerd op nieuwe en opvallende veiligheidshesjes! 
Want zowel bij mooi of bij slecht weer is de boodschap 
“opvallen in het verkeer”! De nieuwe hesjes werden 
op maandag 31 augustus officieel aan de directieleden 
overhandigd. Samen met het schepencollege en een 
aantal Koksijdse kinderen poseren ze voor de foto.
Heel wat kinderen, jongeren en hun begeleiders nemen 
de fiets om naar school te gaan. De netheid van de 
fietspaden is daarbij zeer belangrijk. Samen met de 
VVSG lanceerde Vlaamse minister van openbare werken 
Hilde Crevits de actie “Op een proper fietspad terug 

naar school” om extra aandacht te besteden aan het 
onderhoud en netheid van de fietspaden. De minister 
gaf het agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om 
de fietspaden van en naar scholen op de gewestwegen 
een extra veegbeurt te geven. Ook onze gemeente vindt 
propere fietspaden erg belangrijk. Zeker bij de fietspaden 
die prioritair gebruikt worden bij scholieren. Daarom gaf 
de gemeente de fietspaden langs gemeentewegen een 
extra onderhoudsbeurt. Koksijde leverde de afgelopen 
jaren bijzondere inspanningen om nieuwe fietspaden in 
de gemeente aan te leggen of te vernieuwen. Niet voor 
niets is het fietspad in de Vandammestraat tot het beste 
van Vlaanderen uitgeroepen!
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Gemeentebestuur wenst scholen
een veilig schooljaar toe!

September-winnaars van Koksijde leeft !

In Tij-dingen van juni zat een adeautje! Een ompleet -stickerblad!
Veel inwoners kleefden de ‘tjes inmiddels al op leuke, originele plaatsen. In 
september kon de redactie de volgende winnaars verrassen! Het zijn vlnr Marianne 
Vandenberghe, Jan Verschaeve, Dominique Nevejans, Marina Lust en Eric Devos!
Een leuk herfst adeau! Wenst u ook te winnen? 
Stuur ons het bewijs van uw leefactie via info@koksijde.be. We toeren ook door de 
gemeente om de stickers te spotten! Veel succes!
De oksijde -ways kan u uiteraard ook gewoon kopen bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303.

DOE MEE EN WIN OOK EEN -WAY VAN oksijde!
De actie loopt nog tot en met 31 oktober 2009

Marianne Vandenberghe Jan Verschaeve Dominique Nevejans Marina Lust

Eric Devos
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In de gemeente Preventie

Wat is een grieppandemie?
Een pandemie is een virus dat over de hele wereld 
verspreid is. De (Mexicaanse) griep is vergelijkbaar met 
de gewone seizoensgriep. De ziekte kan perfect behandeld 
worden en wie besmet is met het griepvirus, is normaal 
gezien binnen een week al genezen.
Door enkele eenvoudige maatregelen toe te passen, kunt 
u de verspreiding van het virus helpen vermijden.

Symptomen
Een plotse aanval van hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, 
irritatie neus, keel en oren, eventueel vermoeidheid.

Hoe kan je je tegen de A/H1N1-griep beschermen?
-  Vermijd contact met zieke personen.
-  Was uw handen regelmatig en grondig met zeep en 

vermijd zoveel mogelijk om ogen, neus en mond aan te 
raken. Ziektekiemen verspreiden zich vaak als iemand 
iets besmets aanraakt en daarna zijn ogen, neus of 
mond aanraakt.

-  Bent u zelf ziek, bedek dan uw mond met een papieren 
zakdoekje bij het hoesten of niezen. Gooi de zakdoek 
daarna in de vuilnisbak.

-  Een masker dragen is enkel nodig indien u zelf besmet 
bent met het virus.

-  Indien u vermoedt dat u griep hebt, vraagt u uw huisarts 
best om op huisbezoek te komen.

Maatregelen tegen 
(Mexicaanse) griep
De gemeente hecht veel belang aan de veiligheid van zijn burgers. Een grote brand, overstroming, een 
gaswolk die vrijkomt, men staat er waarschijnlijk niet bij stil maar ook in onze gemeente kunnen er zich 
dergelijke noodsituaties voordoen. Het is belangrijk dat we met deze gevaren rekening houden en dat we 
voorbereid zijn.

Bestaat er een vaccin?
Momenteel is er nog geen vaccin tegen de (Mexicaanse) 
griep beschikbaar. Het vaccin zal ten vroegste midden 
oktober klaar zijn. In eerste instantie zal het vaccin 
gebruikt worden voor de inenting van risicogroepen zoals 
gezondheidswerkers, zwangere vrouwen en chronisch 
zieken.

Gemeentelijke maatregelen
De gemeente heeft inspanningen gedaan om zich voor te 
bereiden op een grieppandemie. Er werd een Bijzonder 
Noodplan opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd 
met hulpdiensten, OCMW, dokters en apothekers en 
waarin bepaald wordt hoe de noodzakelijke dienstverlening 
van de gemeente gegarandeerd kan blijven indien een 
derde van het gemeentepersoneel ziek is.

Meer info: www.infl uenza.be of gratis T 0800 99 777.

Hoe vermijden  dat de griep zich verspreidt?
Griep (influenza) wordt veroorzaakt door een virus dat de 
ademhaling aantast (neus, keel, bronchiën en soms ook 
de longen). De ziekte wordt verspreid van mens op mens 
of door onrechtstreeks contact. De ziekte kan langer dan 
een week duren en beperkt blijven tot enkele symptomen, 
maar kan eveneens complicaties met zich meebrengen. Een aantal symptomen zijn: een plotse aanval van hoge 

koorts, spierpijn, hoofdpijn en zich in het algemeen niet goed 
voelen. Andere symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, 
hoesten, niezen, verstopping of irritatie van de neus, de 
ogen, de keel en de oren.

De belangrijkste risicogroepen zijn bejaarden en chronisch 
zieken.

www.influenza.be

•	Was	regelmatig	je	handen	Door je handen te wassen, bescherm je je tegen rechtstreeks en onrechtstreeks contact met het griepvirus. Onder 

rechtstreeks contact verstaan we bijvoorbeeld een hand geven aan een besmet persoon die zijn mond of neus heeft 

aangeraakt of die bij het hoesten of niezen met zijn hand de mond heeft bedekt. Onder rechtstreeks contact verstaan we 

het aanraken van bijvoorbeeld een deurknop, een kraan of een zakdoekje dat werd gebruikt en weggegooid door een 

besmet persoon. 

•	 Bedek	je	mond	en	je	neus	met	een	papieren	zakdoekje	wanneer	je	niestDruppeltjes verspreiden zich slechts over een beperkte afstand. Men loopt dus het grootste risico om besmet te raken 

wanneer men zich op minder dan één meter bevindt van iemand die hoest of niest zonder de mond of neus te 

bedekken.

•	 Gooi	je	zakdoekjes	zorgvuldig	weg
Het griepvirus kan tijdelijk overleven buiten het menselijk lichaam en kan bijgevolg worden overgedragen via recent 

besmette voorwerpen zoals zakdoeken en papieren zakdoekjes Het is dus belangrijk om gebruikte zakdoekjes altijd weg te 

gooien in de vuilnisbak (liefst afgesloten).  •	 Heb	je	geen	zakdoekje	bij	de	hand,	bedek	dan	je	mond	
en	je	neus
Heb je geen zakdoekje bij de hand, plaats dan je hand voor je mond en neus terwijl je niest of hoest. Zo help je de 

verspreiding van het virus tegen te gaan. Was onmiddellijk daarna je handen.•	 Blijf	thuis	als	je	ziek	bentMensen zijn het meest besmettelijk vlak nadat ze de symptomen hebben ontwikkeld. Het is aangewezen thuis te 

blijven zodra je symptomen begint te vertonen. Als je toestand erger wordt, raadpleeg dan je arts. 

Interministerieel 
Commissariaat 
Influenza



Oude wijn in nieuwe zakken….
Uit het gemeentelijk archief dipten we een document op van 10 januari 1917, waarvan we op deze bladzijde 
een beeldgetrouw fragment publiceren. Het is een brief van de arrondissementscommissaris aan het 
onderwijzend personeel van de gemeenten van het Arrondissement “Veurne-Dixmude” om alle maatregelen 
in acht te nemen om besmettelijke ziekten, vooral onder schoolkinderen, te voorkomen. Nu zijn we bijna 
honderd jaar later. “Oude wijn in nieuwe zakken”, of “niets nieuws onder zon”. Zoveel is duidelijk. Wel één 
verschil: de bevolking van 1917 wordt “slechten wil” aangewreven… Lees maar.
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In de gemeente Preventie

Commissariaat van het Arrondissement
           Veurne-Dixmude”

Veurne, den 10-1-17

Aan het onderwijzend personeel van de gemeenten van het Arrondissement Veurne-Dixmude

M.M,

De ongemeene natte van deze zomer en van het begin van dezen winter is de oorzaak van 
eene ernstige toeneming der keelziekten: keelontstekingen, strottenhoofdontstekingen, kroep 
en andere besmettelijke ziekten.
Deze ziekten hebben sedert eenige weken reeds talrijke overlijdens veroorzaakt.
De toestand dreigt alle oogenblikken te verergeren ten gevolgde van de onwetendheid , van 
de onverschilligheid en somtijds zelfs van den slechten wil der bevolking. .
Uw ambt duidt u aan om de bevolking in te lichten en deze onverschilligheid te keer te gaan.
Gij zult aan de ouders uwer leerlingen doen begrijpen dat zij den plicht hebben den 
geneesheer te roepen van af het oogenblik dat de kinders de minste ongesteldheid in de keel 
gewaar worden of voorteekens van gelijk welke besmettelijke ziekte toonen. Vooraleer zelf 
de geneesheer gekomen zij en zich uitgesproken hebben over den aard der ziekte zullen de 
ouders zorgen dat het ziek kind zooveel mogelijk afzonderd worde in het zelfde huis en in 
alle geval belet weze in aanraking te komen met personen vreemde aan het huis.
Zij zullen met de grootste zorg beletten de andere kinders bij familieleden, gebuurs en 
vrienden te plaatsen; zij zullen hen verbieden naar school ter gaan. Zij zouden zich in 
gevaar stellen zooveel nieuwe middens van besmetting te doen ontstaan.
Indien de geneesheer verklaart dat het kind waarlijk van eene betrapelijke ziekte, 
keelontsteking of andere aangetast is zullen de ouders:
1°)  het zieke kind en, desgevallend, al de andere verdachte kinders en personen van de 

familie laten overbrengen naar het gasthuis van Idesbaldus te Coxyde waar zij met de 
grootste verkleefdheid zullen verzorgd worden.

2°)  Zij zullen de kamers waar de zieke zich heeft bevonden evenals de kleederen en het 
beddegoed welke hij heeft besmet door den Gezondheidsdienst doen ontsmetten.

3°)  Zij zullen de voorwerpen en kleederen van geringe waarde door den zieke aangeraakt en 
gedragen verbranden.

Het Gemeentebestuur welke aanstonds door de ouders zal op de hoogte gebracht worden ofwel 
de geneesheer welke de zieke behandelt zal den gezondheidsdienst verwittigen.
De onderwijzers en onderwijzeressen zijn in staat beter dan gelijk wie ook de huizen te 
kennen waar de eene of de andere ziekte zich heeft voorgedaan.
Gij zult aanstonds inlichtingen willen nemen over den aard der ziekte,
Zoo deze besmettelijk is hebt gij de zedelijke verplichting zonder den minsten uitstel de 
gemeenteoverheid te waarschuwen.
Ik ben overtuigd, M.M., dat gij in deze omstandigheden mij uwe medehulp niet zult weigeren 
welk mij hoogst nuttig zal wezen. Ik bedank u op voorhand voor hetgeen gij zult doen om uwe 
leerlingen hunnen ouders te vrijwaren van eene besmettelijke ziekte welke 
voor hen noodlottige gevolgen kan hebben.

De Arrondts Commissaris
Get. J. Heyaert
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De brandweer, afdeling Koksijde, richt een oproep tot kandidaat nieuwe 
brandweerlieden (m/v).
De wettelijke leeftijd om deel van de brandweer te kunnen uitmaken, 
ligt tussen 18 en 60 jaar. Nochtans geeft de leiding van de brandweer de 
voorkeur aan kandidaten tussen 25 en 35 jaar.
Er wordt gezocht naar gemotiveerde kandidaten, die sportief en sterk zijn, die 
houden van actie maar niet van sensatie, die kunnen doorzetten, en die met 
inzicht aan hulpoperaties willen deelnemen.
De tussenkomsten variëren enorm, gaande van brandbestrijding, hulp bij 
ongevallen, tot kleinere hulpverlening zoals wespenbestrijding, wateroverlast, 
stormschade, kat-in-boom, enz.
Lid zijn van de brandweer is in de eerste plaats een zinvolle 
vrijetijdsbesteding, waar een redelijke vergoeding aan vasthangt.
Geïnteresseerd? Neem dan contact met de brandweer, Zeelaan 37 in Koksijde-dorp, T 058 53 38 00,  

of E brandweer@koksijde.be.

Om ouderen en andersvaliden langer in staat te stellen om in hun 
vertrouwde omgeving te verblijven, verhuurt het Sociaal Huis (OCMW) 
personenalarmsystemen. Iedere bejaarde, zieke of persoon met een handicap 
die risico heeft om te vallen of die zich niet veilig voelt, kan een beroep doen 
op een personenalarmsysteem.
Zo’n toestel is een draadloze zender, aangesloten op uw telefoontoestel. De 
persoon draagt een zender rond de hals. U dient drie personen op te geven 
die bereid zijn u te helpen in geval van een oproep. Het is van belang dat u 
voor het huisbezoek de drie contactpersonen hebt verwittigd.
De alarmcentrale wordt 24 uur op 24 uur bemand door vakkundig personeel. 
Via een handenvrije spreek-luisterverbinding kunt u rechtstreeks met hen 
praten. Indien nodig zorgen zij ervoor dat er zo snel mogelijk iemand bij jou 
ter plaatse komt. Op die manier bent u nooit meer echt alleen thuis.
Hoe een personenalarmtoestel aanvragen? U neemt contact op met de dienst 
Thuiszorg van het Sociaal Huis waarvan iemand zal langskomen om het 
toestel bij u thuis te installeren. De kostprijs bedraagt 20 euro per maand, en 
een waarborg van 50 euro.
Info: Nathalie Sarrazyn, Sociaal Huis, Leopold II–laan 2 in Oostduinkerke, T 058 53 31 76, E nathalie.sar-

razyn@sociaalhuiskoksijde.be, W www.sociaalhuiskoksijde.be.
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In de gemeente Zorg

Gouden Krab voor Marcel Gysel
Gemeentegenoot Marcel Gysel heeft van de Vlaamse Liga tegen 
Kanker (VLK) de Gouden Krab ontvangen omdat hij al vijf jaar 
vrijwilliger is van de VLK. Maar eigenlijk is hij thans al bezig met zijn 
tiende jaar vrijwilligerswerk, namelijk sedert 1 juli 2000.

Marcel gaat ontzettend veel zieken bezoeken, zowel thuis of in de kliniek. 
Steeds weer probeert hij de mensen die door kanker getroffen zijn moed in te 
spreken.
“Zieke mensen hebben meer nood aan een goeie babbel dan aan een 
cadeautje”, zegt Marcel. “Als ik voor iedereen die ik bezoek een pakje zou 
meedoen, dan zou mijn geldbeugel veel te klein zijn.”
Vorig jaar deelde hij in de kliniek in Menen 600 lintjes uit aan bezoekers. Hij 
mocht ook al drie keer meegaan naar Ter Duinen om er de Vakantieweek voor 
Kankerpatiënten mee te maken.
Marcel: “Ik heb ook al mijn deel gekregen van ziekte en tegenslag, maar 
kanker is veel erger. Daarmee vergeleken is mijn pijn niks. Ik draag mijn 
Gouden Krab, een speldje, met fierheid bij elke gelegenheid. Misschien ben ik 
wel de enige Koksijdse bezitter van een Gouden Krab? Kanker? Je kan er niet 
vlug genoeg bij zijn als je hoort dat er 70 gevallen per dag bijkomen..”

Oproep voor nieuwe brandweerlieden (m/v)

Met het personenalarmsysteem
bent u nooit meer echt alleen thuis…

De brandweer Koksijde in actie tijdens een uitslaande brand…

Nathalie Sarrazyn van het Sociaal Huis, demon-
streert de drukknop van het personenalarm-
toestel.



modderig en in de winter geraken de 
mensen nauwelijks in hun huizen. 
Daarom wil Cross to Romania 
kiezelverharding aankopen om die 
situatie te verbeteren. Er worden 
enkele duizenden euro gegeven om 
daaraan te verhelpen.

Schrijnende Roma-armoede
Het tweede deel van de reis 
bestond uit een bezoek aan enkele 
nederzettingen van Roma-zigeuners. 
De Roemeense vooruitgang boert 
goed dankzij Europese financiering, 
maar de arme Roma blijven achter 
in onvoorstelbaar verpauperde 
bidonvilles en hebben geen 

toekomstperspectief.
Evy Bicqué: “Onze kleren, schoenen, 
fietsen en bedmateriaal gaan nu 
sinds een paar jaar dààrheen. 
Alles wordt nauwkeurig verdeeld 
volgens de samenstelling van de 
gezinnen. Ongelooflijk hoe wij daar 
mensen kunnen gelukkig maken met 
goederen die wij hier afdanken.“
Bovendien gaf de expeditie een 
subsidie van 4.000 euro als 
basiskapitaal voor een paar nederige 
tewerkstellingsprojecten die precies 
in die verpauperde wijken een 
inkomen moeten scheppen. Een 
en ander gebeurt onder strikte 
begeleiding van het Roma-centrum 
van Cluj Napoca. Deze projecten 
bieden meer toekomstperspectief en 
hebben een vermenigvuldigingseffect 
om uiteindelijk de vicieuze cirkel van 
ellende, armoede en discriminatie te 
doorbreken.”
De hulpgroep bezocht er ook enkele 
Roma-leefgemeenschappen om zich 
met eigen ogen van de situatie te 
vergewissen. “Ongelooflijk hoe die 
mensen daar moeten overleven. 
Hoe kinderen naakt en blootsvoets 
rondlopen. Hoe ze soms met acht 
samenleven in een kartonnen hok, 
waarin wij onze dieren niet eens 
te slapen zouden leggen. Hoe de 
elementairste hygiëne en medische 
verzorging ontbreken. Eigenlijk 
zou elk van ons dat moeten gezien 
hebben. Om te beseffen in welke luxe 
en comfort wij hier leven”, besluit 
André Cavyn.

“De 20-tonner met hulpgoederen 
was reeds een paar weken 
voordien vertrokken en alles 
lag netjes opgestapeld in een 
gemeenschapszaal van het 
Roemeense Almasu. Op 26 augustus 
vertrokken wij dan zelf met een 
camionette en minibus, twee 
Roemenen en de rest Vlamingen. In 
één nacht: recht naar Budapest. De 
volgende avond al kwamen wij aan 
in ons adoptiedorp Borzia”, vertelt 
André Cavyn.
Ward Samyn: “In Borzia, een 40-tal 
gezinnen groot, gingen we van huis 
tot huis, leverden er hulpgoederen 
en sloten er vriendschap. Iedereen 
kent ons daar van ‘naam en toenaam’ 
en de deuren gaan wagenwijd 
open als we ons presenteren. 
Voor het eerst organiseerden we 
ook een familiefeest, waarop heel 
het dorp was uitgenodigd. Precies 
met dezelfde gebraiseerde ham, 
aardappel in de pel en groenten zoals 
we elk jaar bereiden op het jaarlijkse 
familiemaal ten voordele van Cross to 
Romania in Oostduinkerke.”
Niettegenstaande het regime van 
dictator Ceausescu in 1989 viel, en 
Roemenië op 1 januari ‘07 toetrad 
tot de Europese Gemeenschap blijft 
de nood er nog bijzonder groot. In 
Borzia zijn de wegen heel slecht en 
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In de gemeente Internationale samenwerking

Oostduinkerkenaars bij Roma-zigeuners:

“Ongelooflijk hoe ze overleven…”
Van 26 augustus tot 7 september beleefden de Pannese en Koksijdse leden van Cross to Romania hun 16de 
(!) expeditie naar hun adoptiedorpen Andreneasa en Borzia, ca. 2.500 km ver aan de voet van de Karpaten. 
Sinds 1991 reizen zij naar het verre Roemenië om er tonnen hulpgoederen te leveren en projecten op te 
zetten. André Cavyn, Ward Samyn en Evy Biqué, Oostduinkerkenaars in hart en nieren, maar ook doorbakken 
Roemeniëfanaten, waren er ook weer bij en doen hun verhaal.

Schrijnende armoede bij de Roma-zigeuners: dit is het huisje van deze jonge moeder…

De expeditie Cross 
to Romania deelt 
hulpgoederen uit aan 
Roma-zigeuners.  
Op de foto o.m. André 
Cavyn, Evy Bicqué  
en Ward Samyn



Samenvattend werden volgende 
prijzen uitgereikt: 260 kamerplanten, 
576 rozen (variëteit Rosa Floribunda 
Koksijde), 4.060 tulpenbollen, 2.260 
narcissenbollen, 332 vaste planten en 
2.340 begoniaknollen, 350 hyacinten 
en 1.240 krokussen. Dat betekent 
dat in de lente van volgend jaar bij 
193 deelnemers 7.600 bolgewassen 
in bloei zullen staan.
De prijsuitreiking voor de deelnemers 
van De Volkstuin vindt plaats op 
vrijdag 9 oktober om 20 u. in ’t Oud 
Schooltje (Koksijde-dorp) met een 
voordracht over zelf siroop maken.

A. KOKSIJDE-DORP
Gevels (36 deelnemers):  
1. Johnny Desmedt 89%; 
2. Jacqueline Wulleman, Jean-
Pierre Vanneste, Amalia Cascone en 
Constant Jacobs 86,33%.
Grote tuinen (6 deelnemers): 
1. Hedwig Victor en Patrick Geryl 
88,33%; 3. Jean Thery 88%; 
4. René Meirlevede 85%; 5. Hugo 
Steen 70%.
Middelgrote tuinen (57 
deelnemers): 1. Charles Vannecke 
88,67%; 2. François Kesteman 84%; 
3. G. Werner-Vandamme 83%; 
4. Anne-Maria Somers 81,33%; 
5. Maurits Geryl 80,33%.
Kleine tuinen (50 deelnemers): 
1. René Vermet 91%; 2. Jean-
Marie D’Haenen 89,67%; 3. Noël 
Dommecent 89%; 4. Guy Marteel 
88,33%; 5. André Desaever 86%.
Hoeven (3 deelnemers): 1. Paul 
Beuselinck 77%; 2. Johan Ghyselen 
76,67%; 3. Willy Ghyselen 76,33%.

B. KOKSIJDE-BAD
Gevels (27 deelnemers):  
1. Annick Tryssesoone 91,33; 2. Sea 
Horse 88%; 3. Rik Pype 85,67%; 
4. René Maertens 85,33%; 5. André 
Deurinckx 83%.
Grote tuinen (12 deelnemers):  
1. Flore Demol 89,67%; 2. Agnes 
Deroo 83,33%; 3. Gaby Van Canneyt 
81%; 4. Margurite Desender 79,67%; 
5. Fernand Deramoudt 76%.
Middelgrote tuinen (100 
deelnemers): 1. Willy Desloovere 
85,67%; 2. Wilfried Houbaert 
84,67%; 3. Liesbeth Scheirsens 
83%; 4. Magdalena Wyffels 82%; 
5. Muermans en Robrecht Halsberghe 
80%
Kleine tuinen (43 deelnemers): 
1. Johan Verest 88%; 2. Didier 
Ryckbosch 86,67%; 3. Leon Buyle 
86,33%; 4. Willy Vanbillemont 85%; 
5. Rosette Seys 83%.

C. OOStDUINKERKE-DORP
Gevels (13 deelnemers):  
1. Roger Sesier 84,67%; 2. Hof ter 
Duinen 84,33%; 3. Katrien Devisch 

De jury was samengesteld uit 
ambtenaren van de groendiensten 
van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, van 
het provinciebestuur en van 
gemeentebesturen. Ook land- 
en tuinarchitecten, leraars van 
tuinbouwscholen en personen uit 
de beroepssector maakten deel uit 
van de jury, samen 10 groepen van 
3 personen. Wie 65% behaalde won 
een prijs, d.w.z. bijna de meeste de 
deelnemers. Maar ook zij die geen 
prijs ontvingen dragen bij tot de 
grote Koksijdse bloementuin!
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In de gemeente Leven

Onze inwoners zorgden eens te meer voor 

een gemeente vol bloemen...!
Begin september werden liefst 793 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de Bloemen” bekroond 
voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2009. Al deze mensen leveren een 
bijzondere inspanning om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te zetten, aansluitend 
op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne (voor de 61ste maal) blijft 
dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. Het gemeentebestuur is uiteraard 
verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.



E. SINt-IDESBALD
Gevels (2 deelnemers): 1. Ets 
Siska 77%; 2. Joseph Deman 
71,67%.
Grote tuinen (19 deelnemers): 
1. Pol Mouton 90,67%; 2. Valere 
Delbeke 89%; 3. Marcel Willaert 
86,33; 4. Jean Delestré 84,67%; 
5. Yves Storme 84%.
Middelgrote tuinen (89 
deelnemers): 1. Beatrice Golder 
96%; 2. Julianus Deman 92,33%; 
3. Roger Mortelez en Hanson 91%; 
5. Frans Creytens 90,67%.
Kleine tuinen (31 deelnemers): 
1. Josiane Seys 93,67%; 2. Pierre 
Verhaeghe 92,67%; 3. Verraes 
89,33%; 4. Marika Broucke 87%; 
5. Christianne Simoen 85,33%.

F. WULPEN
Gevels (21 deelnemers): 1. ’t 
Schiptje 90%; 2. Gerard Decoene 
85,33%; 3. Dirk Janssens 82%; 
4. Jean-Marie Sesier, Pascale 
Baeselen en Rik Maes 80%.
Grote tuinen (1 deelnemer):  
1. Dirk Marrannes 65%.
Middelgrote tuinen (10 

deelnemers): 1. Willy Montaine 
80%; 2. Paul Castermans 76,67%; 
3. Medard Cobbaert 76,33%; 4. Willy 
Moons, 74,67%; 5. Yves Cremmerye 
73%.
Kleine tuinen (6 deelnemers): 
1. Maggy Thirry 77,33%; 2. Geert 
Decoene en Marcel Degroote 72%; 
4. Heidi Joos 70,67%; 5. Joseph 
Knockaert 70%.
Hoeven (12 deelnemers): 1. Luc 
Vandenberghe 85%;  
2. Stefaan Delanghe 80,67%; 
3. Ronny Rommelaere 79,33%; 
5. Luc Devolder en Guido Lammerant 
77,67%.

Kandidaat-deelnemers voor de wedstrijd van 

2010, de 62ste wedstrijd, mogen zich nu al gratis in-

schrijven bij Ward Leys, voorzitter van het comité 

Koksijde in de Bloemen (Massartstraat 1 – 2/1,  

tel. 058/51.28.60), of bij één van de bestuursleden.

83,33%; 4. Eric Claeys 81,67%; 
5. Visserswelzijn 77,67%.
Grote tuinen (15 deelnemers):  
1. Denise Pylyser 82,67%; 
2. Frans Decoodt 81,67%;2. Albert 
Vandenberghe 80%; 4. Paula Faes 
76,67%; 5. Karel Crabbe 74%.
Middelgrote tuinen (107 
deelnemers): 1. Gilbert Desmedt 
93%; 2. Johny Maesen 90,33%; 
3. Anna Goossens 86,33%; 4. Frank 
Derinck 84%; 5. Roland Van Eessen 
82,67%.
Kleine tuinen (55 deelnemers): 
1. Martelez 85,67%; 2. A. Van Der 
Haegen 81,67%; 3. Pieter Dorné 
79,67%; 4. Huguette Baert, Roland 
Supeene en Desloover 78,67%.
Hoeven (4 deelnemers): 1. 
Georges Hubrechts 78,67%; 2. Geert 
D’Hondt 76%; 3. Frederik Hubrecht 
76%; 4. Robert Derinck 74,33.

D. OOStDUINKERKE-BAD
Middelgrote tuinen (79 
deelnemers): 1. Blanche Willaert 
90%; 2. Daniel Mahieu 87%; 3. Jean-
Marie Francois 84%; 4. Camiel Deygers 
en Roger Van D’Huynslager 83,33%.
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Groot seniorenfeest op 18 & 19 november

Wie bedenkt naam voor nieuwbouw Sociaal Huis?

In 2008 werd het 
seniorenfeest voor het 
eerst in de feestzaal 
van c.c. CasinoKoksijde 
georganiseerd en dat werd 
een groot succes. Meer 
dan 600 senioren genoten 
gespreid over 2 dagen van 
muziek, dans en ambiance.
Een geslaagd feest in 
een nieuw kleedje. Ook 
zin in zo’n feest? In 
2009 wordt opnieuw 
het grote seniorenfeest 
georganiseerd. 

Het OCMW-Koksijde is gestart met de bouw van een 
nieuw Sociaal Huis en is op zoek naar een leuke naam 
voor dit project. De OCMW-raad doet hiervoor een beroep 
op het creatieve brein van onze lezers! 
Het Sociaal Huis Koksijde bouwt een nieuw administratief 
centrum aan het Marktplein in Koksijde. Alle inwoners van 
onze gemeente kunnen bij het Sociaal Huis terecht voor 
inlichtingen omtrent welzijn want het Sociaal Huis is uw 
wegwijzer in de sociale dienstverlening.

Hebt u een originele naam voor dit project? Geef die dan 
door aan het Sociaal Huis, de winnaar krijgt een originele 
verrassing.
Graag uw voorstel tegen 26 oktober 2009:
-  via onderstaand invulstrookje, te deponeren in de 

brievenbus van het Sociaal Huis of aan de balie van 
het Sociaal Huis, Leopold II-laan 2 (oud-gemeentehuis 
Oostduinkerke)

-  of via mail op info@sociaalhuiskoksijde.be
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Kruis deze data alvast aan in uw agenda: woensdag 18 november en donderdag 19 november. Opgelet alle info volgt 
in Tij-dingen van november. Er wordt vanaf deze keer geen persoonlijke uitnodiging meer gezonden!

Hoeveel pit zit er in uw waarden?
Waar hecht u waarde aan in het leven? Van waaruit 
mensen hun inspiratie halen, behoort tot hun privacy. 
Hoe mensen hun waarden leven, dáár wordt het verschil 
voelbaar. Bond zonder Naam (BZN) wéét dat waarden 
leven in ons land. Met een Nationale Waardepeiling 
willen BZN ze ook zichtbaar maken. Surf naar www.
nationalewaardepeiling.be en maak een top 10 van 
waarden die u belangrijk vindt.
‘Werk maken van waarden’ is al een halve eeuw de 
kernopdracht van Bond zonder Naam, die 50 jaar bestaat. 
Vijftig jaar handen en voeten geven aan waarden is het 
mandaat van BZN om zich met deze oproep tot u te 
richten. Schrijf mee de toekomst van Bond zonder Naam
De uitkomst van deze waardepeiling is mee bepalend 
voor de bestaande en toekomstige initiatieven van 
BZN. De resultaten worden verwerkt in een nationale, 
regionale en provinciale top 10. Nadien trekt BZN een 
jaar lang door Vlaanderen met “gesprekken op het 

marktplein” om de gekozen waarden van én met de 
gemeenten met het meest aantal deelnemers concreet 
inhoud te geven.
Uw deelname wordt beloond! Alle deelnemers, die 
met het invullen van de waardepeiling ook hun e-mail 
adres bezorgen, krijgen een persoonlijke uitnodiging 
met gratis cocktail voor het BZN-Boombal op 16 april 
2010. Bovendien wint elke 500ste deelnemer, die zijn 
e-mailadres bezorgt, een Bongo-cadeaubon ‘Healthy 
Lunch’ voor 2 personen. 
Breng uw stem uit! 
Ook uw inbreng is belangrijk.

Info: www.nationalewaardepeiling.be

Breng uw stem uit! 
Ook uw inbreng is belangrijk.

Info: www.nationalewaardepeiling.be

Naam:  ....................................................................................................................................... Tel:  ..............................................................................

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

Voorstel naam:  ..............................................................................................................................................................................................................

Eventuele toelichting:  ................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................

✃
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Boekenbeurs vrije basisschool
De ouderraad van de vrije 
basisschool Oostduinkerke 
organiseert op vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 oktober in zaal Witte 
Burg in Oostduinkerke voor de 28ste 
keer een boekenbeurs voor jong 
en oud. Het succes van de voorbije 
jaren toont aan dat in onze wereld 
van computers, TV en games een 
goed boek nog steeds geapprecieerd 
wordt. Op deze beurs kan men ook 
terecht voor posters en prentkaarten.
De beurs wordt op vrijdagavond 
officieel om 19 u. geopend met een 
lezing door jeugdauteur Maarten 
Jagermeester die dierenarts is en 
jeugdboeken over dieren schrijft. 
Onder zijn echte naam Frans Van 
Tendeloo schrijft hij naslagwerken 
over dieren.
De belevenissen in zijn praktijk, 
met de dieren maar vooral ook 
met hun baasjes, inspireerden hem 
tot het schrijven van verhalen. Op 

Onze gemeentelijke website is een topper!
Naar jaarlijkse gewoonte heeft Indigov de websites van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten 
doorgelicht. Onze webstek www.koksijde.be eindigde ook dit jaar in de categorie “topper”. De toppers zijn 
de beste gemeentelijke websites in Vlaanderen, die hoog scoren op alle aspecten die worden gemeten, 
inclusief het eLoket.

Bij de lancering van de nieuwe 
huisstijl, december 2008, werd ook 
de gemeentelijke website helemaal 
vernieuwd. Er is niet alleen sprake 
van een nieuw gezicht, het hele 
opzet van de website veranderde. 
Waar vroeger de webmaster 
de enige was die de Koksijdse 
berichten op het wereldwijde web 
postte, heeft elke dienst nu een 
“internaut” die verantwoordelijk 
is voor de aanmaak van de 
dienstpagina’s, nieuwsberichten en 
activiteiten. Het overzicht over dit 
dynamisch geheel wordt bewaard 
door de werkgroep website. 
Daar dit een fundamentele 
verandering in de manier van 
werken is én er bovendien nog 
dagelijks aan onze webstek wordt 
gesleuteld, was de vreugde groot 
dat onze gemeente zijn plaats 
bij de toppers van Vlaanderen en 
Brussel kon behouden!
Dit najaar nog staan er enkele grote 
nieuwigheden op het programma, 
zoals gepersonaliseerde log in op de 
site, diverse nieuwsbrieven waarop 
men zich zal kunnen abonneren, 
de verenigingsmodule waarmee 

De werkgroep website met gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, webmaster Maarten Vanden-
broucke, stafmedewerker secretarie Steve Lansens en verantwoordelijke interne communicatie 
Jadrana Demoen.

zaterdagmorgen 10.30 u. kunnen 
kinderen luisteren naar spannende en 
leuke vertellingen. 

De beurs is doorlopend gratis open 
op zaterdag van 10 u tot 19 u. en op 
zondag van 10 tot 18 u.

verenigingen hun eigen plaatsje op 
de Koksijdse webstek zullen kunnen 
creëren.

Hou vooral www.koksijde.be in de 
gaten om te volgen wat beweegt!



de historische achtergrond en de 
actuele toestand van het wrak. Via 
schetsen, zeekaarten, spectaculaire 
onderwaterfotografie, historische 
afbeeldingen van de schepen en 
dieptescans wordt deze onbekende 
onderwaterwereld tot leven gebracht.
Maritiem archeoloog Tomas Termote 
is, in navolging van zijn vader 
Dirk, al jarenlang bezig met het 
in kaart brengen van de wrakken 
in de Noordzee. Samen ontdekten 
ze heel wat nieuwe wrakken. Deze 
publicatie is het resultaat van bijna 
5.000 duiken van twee generaties 
gedurende de laatste dertig jaar.
Johan Samyn en Jean-Paul Samyn 
zijn 2 Koksijdse duikers die nauw 
hebben samengewerkt in de realisatie 
van het boek. Zij beschikken immers 
over een 30-jarig wrakkenarchief 
van Nieuwpoort tot Duinkerke. Ze 
verrichtten heel wat opzoekwerk (o.a. 
in ons Nationaal Visserijmuseum) en 
bezorgden duikverslagen. Met hun 
vzw BYC (Baaltje Yacht Club) startten 
ze de werkgroep WAD (Westkust 

Van militaire schepen uit de twee 
wereldoorlogen tot vrachtschepen en 
containers, van houten zeilschepen 
en yachten tot vliegtuigen… In 
de Belgische territoriale wateren 
bevinden zich maar liefst 277 
gekende en onbekende wrakken die 
door storm, oorlog, brand... op de 
bodem van de Noordzee zijn beland.
Schatten en scheepswrakken geeft 
voor het eerst een systematisch 
overzicht van elke obstructie in 
onze territoriale wateren. Het is 
een primeur in het onderwater- en 
wrakkenonderzoek in België. Elk 
vergaan vaartuig draagt een schat 
van informatie met zich mee voor 
archeologen en wetenschappers. De 
exacte plaats- en dieptebepaling van 
de wrakken is  nodig om onderzoek 
op de wrakken te kunnen doen, maar 
is daarnaast ook van het grootste 
belang voor de veiligheid van de 
scheepsvaart.
Per wrak wordt de locatie 
aangegeven samen met 
gedetailleerde technische gegevens, 
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Schatten en scheepswrakken…
Bij uitgeverij Davidsfonds Leuven verscheen vorige maand het merkwaardige boek Schatten en 
scheepswrakken - Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee. Het boek werd geschreven door de 
Bredenaars Tomas (zoon) en Dirk (vader) Termote, in nauwe samenwerking met de twee Koksijdse duikers 
Johan en Jean-Paul Samyn.

Alex Vandebril is een specialist in 
de kennis van catacomben. Zijn 
e-boek is een synthese van maar 
liefst 33 jaar gidswerk in deze 
legendarische ondergrondse leef- 
en begraafplaatsen van de eerste 
christenen. De inhoud werd verfijnd 
door de vragen van tienduizenden 
toeristen en bedevaarders die Alex 
mocht ontmoeten al die jaren. 
Deze eenvoudige tekst is geschikt 
voor iedereen die in een kort 
bestek inzicht wil verwerven in de 
catacomben. Ook de huidige stand 
van zaken van het wetenschappelijk 
onderzoek komt grondig aan bod. 
Een uitgebreide bibliografie zet de 
lezer mogelijk aan tot een verdere 
persoonlijke studie, een bezoek of 
een meditatie over de catacomben. 
Dit e-book kan gelezen worden 
als voorbereiding van een bezoek 
aan de vijf toegankelijke Romeinse 

E-boek over Romeinse catacomben
De Antwerpse Koksijdenaar, kunstenaar en cultuurpromotor Alex Vandebril heeft een e-boek samengesteld 
over de Catacomben in Rome. De volledige titel van het e-boek luidt Catacomben, vroegchristelijke 
begraafplaatsen: wortels van ons geloof & van de Europese beschaving. Voor vroegere en toekomstige 
Rome-reizigers een zeer interessante gids om de catacomben beter te leren kennen.

catacomben. Het is ook een 
praktische gids of een naslagwerk 

Archeologisch Duikteam) om zo 
meer officieel aan wrakonderzoek te 
kunnen doen.
Het boek (22 x 29 cm) is gebonden, telt 340 blad-

zijden, en is rijkelijk geïllustreerd. Het kost 34,50 

euro. Voor verdere info en bestelling: tomaster-

mote@yahoo.com of T 059 32 52 44.

voor studenten.
Alex Vandebril, ingenieur van 
opleiding en gepassioneerd 
beeldhouwer, is uitgegaan van zin 
en bestemming van catacomben. 
De nadruk op de inhoud ligt voor 
de hand: de mensen, die deze 
kunstwerken maakten, waren geen 
bewuste esthetici maar eenvoudige 
en deskundige ambachtslui, die 
wisten dat de inhoud van hun werk 
de moeite waard was. Zij behoorden 
tot een christenheid, die tijdgenoten 
en ons iets te zeggen hadden. Zij 
lieten samen met de dierbare doden 
een kostbare erfenis na voor de 
volgende generaties, het geloof in het 
eeuwig leven en de verrijzenis.

Het e-boek telt 37 bladzijden en 38 foto’s. De prijs 

bedraagt 10 euro. Bestellen kan via http://rome-

catacombs.com. Verantwoordelijke uitgever is de 

vzw Orans.



Cursus digitaal 
fotograferen

De camera’s evolueren zeer snel en bieden steeds meer 
mogelijkheden met een grotere moeilijkheidsgraad 
tot gevolg. Daarom worden er twee cursussen 
georganiseerd, al naargelang de aard van de camera’s. 
Elke cursus blijft gespreid over twee namiddagen van 
13.30 tot 16 u. (in de benedenzaal van de bibliotheek).
* Kleinere compacte Cyber-shot camera’s op 

dinsdagen 10 en 17 november
*	Spiegelreflexcamera’s	en	grotere	compacte	Power-

shot camera’s op donderdagen 12 en 19 november

U kan vanaf donderdag 1 oktober inschrijven op de lijst 
“basiskennis digitale fotografie” met opgave van uw 
telefoonnummer. Men moet wel lid van de bibliotheek 
zijn. De bib belt u dan om te vragen met welk merk en 
type camera u aan de cursus wenst deel te nemen. Aan 
de hand van de volgorde van inschrijving wordt u dan 
meegedeeld welke cursus u kan volgen.
Het aantal deelnemers per cursus blijft beperkt tot 10. 
Stel uw inschrijving dus niet uit.
Plant u de aankoop van een digitaal fototoestel, dan is 
het misschien nuttig om eerst de cursus (of een eerste 
les) te volgen, om met meer kennis van zaken de voor u 
meest geschikte camera te kopen.

Info en inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid 

op de 1ste verdieping) Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen). Inschrijvingen 

zijn pas geldig na betaling.

Lekker én gezond in 
de bibliotheek
Op zaterdag 10 oktober word je in de 
gemeentelijke bib flink verwend. Tussen 10 en 
12 u. en 14 en 17 u. vallen de bezoekers allerlei 
verrassingen te beurt! De trouwe klanten worden 
op de verwendag extra in de watten met lekkers 
en een kleine attentie. Ook nieuwe klanten zijn 
van harte welkom en krijgen eveneens een 
leuke verrassing mee naar huis. Bovendien is het 
ontlenen van film en muziek van 10 tot en met 17 
oktober gratis.
De bib gaat dit jaar de sportieve én de gezonde toer 
op. Er is vooreerst een stevig lekker hapje en een 
gezond drankje te bekomen. Er is bovendien ook een 
schermgevecht tussen Zorro en d’Artagnan.
Trek je sportiefste kledij maar aan want op de 
verwendag kan je ook van alles zelf uitproberen 
met de Wii. Er zijn ook oude volksspelen. Enkele 
sportverenigingen tonen wat je bij hen kunt 
verwachten.
Ook voor wie niet zo goed uit de voeten kan is de bib 
de aangenaamste plek ter wereld om er moeiteloos, 
per vierkante meter, veel te beleven en te ontdekken. 
Ideeën put je vast uit onze rijke collectie sport en 
gezondheidsboeken.

Wedstrijd
Onze provincie ondersteunt de Bibliotheekweek 2009 
opnieuw met een bibliotheekwedstrijd tot 31 oktober. 
Het betreft een dubbele wedstrijd. Aan de ene kant 
is er de bib-stickerwedstrijd. Kleef deze sticker op 
een originele en (duurzaam) zichtbare plaats. Maak 
een foto, surf naar www.winob.be en laad er je foto 
op. Wie de origineelste is, wint een Apple Iphone 
3G! Aan de sticker hangt een wedstrijdkaart met 
een meerkeuzevraag en schiftingsvraag. Beantwoord 
de vragen, geef de kaart af in de bib en win een 
boekenbon ter waarde van 20 euro. De sticker is 
te verkrijgen aan de balies van de bib en van het 
gemeentehuis.

Groeiende collectie 
luisterboeken
De bibliotheek telt 100 nieuwe titels “luisterend lezen” of 
luisterboeken. Luisterend lezen is er voor íedereen! Ontdek 
het en geniet ervan! Een greep uit het nieuwe aanbod:
-  Agatha Christie met De muizenval en De 

dinsdagavondclub
-  Paulo Coelho met De duivel en het meisje en De heks 

van Portobello
-  Nicci French met De bewoonde wereld, De verborgen 

glimlach en Onderhuids
-  Arthur Japin met De klank van sneeuw
-  Geert Mak met Hoe God verdween uit Jorwerd
-  Kristien Hemmerechts met Taal zonder mij
-  Marga Minco met Het bittere kruid
-  John Boyne met De jongen in de gestreepte pyjama
En verder kan je nog verhalen beluisteren van Nicolaas 
Matsier, Harry Mulisch, Kahlil Gibran, James Joyce, Anna 
Enquist enz. 
Een overzicht van het volledig aanbod luister-cd’s is te raadplegen in de catalo-

gus van de bib (thema volwassenen of jeugd: luisterboeken).
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De vriendenkring Familiares de Dunis 
vzw zet zich actief in ten voordele van 
het abdijmuseum Ten Duinen 1138. De 
vereniging organiseert lezingen, uitstappen 
en verleent haar actieve medewerking aan 
de diverse activiteiten van het museum.
Ten bate van het educatief programma 
“Zandlopers” stikten een viertal handige 
Familiares scapulieren voor het museum. 
Kinderen die het abdijmuseum bezoeken, 
kunnen deze schouderkleedjes aantrekken 
en zich zo beter inleven in het dagelijkse 
leven van een cisterciënzermonnik.
Op woensdag 2 september overhandigde 
een officiële delegatie van de vriendenkring 
de scapulieren tijdens een kleine 
plechtigheid in het gemeentehuis. De vier 
leden-naaisters werden in de bloemetjes 
gezet en het bestuur van de vriendenkring 
kreeg een welgemeend dankwoordje voor 
hun niet-aflatende steun en inzet.

Op vrijdag 9 oktober verzorgt Tony Oost om 19.30 u. in 
het abdijmuseum een lezing over de abdij van Boudeloo. 
Tony Oost, ooit vrijwilliger archeologisch medewerker op 
de site van de Duinenabdij, is gewezen stadsarcheoloog 
van Antwerpen. Hij stond als conservator van de Stedelijke 
Musea Sint-Niklaas mee aan de wieg van de nieuwe 
presentatie rond de Boudeloo-abdij. De Boudeloo-abdij is 
een andere belangrijke cisterciënzerabdij in het graafschap 
Vlaanderen geweest waarmee de Duinenabdij goede en 
soms toch ook moeilijkere maar toch broederlijke relaties 
onderhield. De abdijsite werd opgegraven en ligt nu onder 
een verkaveling in Sinaai. Archeologisch en historisch zijn er 
interessante parallellen te trekken met de Duinenabdij.

Onderaan vlnr Monique Luca, burgemeester Marc Vanden Bussche, Jeanette Maertens 
en raadslid Albert Serpieters. Rechtstaand pastoor Pol Dehullu, stafmedewerker publiek-
swerking Nathalie Gyselinck, penningmeester Daniël Degryse, 1ste schepen Jan Loones, 
ondervoorzitter Arnold Torsy en conservator Dirk Vanclooster. Hedwig Donceel, Martine 
Luca en voorzitter Francine Lefèvre konden niet aanwezig zijn.

Colloquium over 
steendepots

Het abdijmuseum Ten Duinen organiseert op vrijdag 
23 en zaterdag 24 oktober zijn 4de internationaal 
colloquium. Ditmaal staat de problematiek van 
steendepots of lapidaria in de kijker. In het Belgische 
luik wordt veel aandacht besteed aan de Duinenabdij 
en haar positionering. Ondanks het feit dat de 
Duinenabdij een internationaal belangrijke baksteensite 
is, is er doorheen de site ook heel wat verscheiden 
natuursteen terug te vinden. Het laatste item dat wordt 
aangekaart, ook in het kader van het Vlaams-Nederlands 
cisterciënzererfgoedforum, is de presentatieproblematiek 
van collecties natuurstenen bouwfragmenten. Een 
problematiek die zich overal stelt.
Voor programma en inschrijving : zie www.tenduinen.be 
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Oproep: gidsen voor educatieve programma’s
Het aantal schoolgroepen en klassen dat het abdijmuseum bezoekt, gaat in stijgende lijn. De museumstaf ontwikkelt 
voortdurend aangepaste programma’s en workshops, -van kleuter tot secundair onderwijs-, en is daarom op zoek naar 
nieuwe gidsen, met een hart voor kinderen. Voorwaarde is wel dat men zich in de week (schooluren) gemakkelijk kan 
vrijmaken. Een afgeslankte versie van de gidsencursus dient op zelfstandige basis ingestudeerd te worden, en per 
programma of workshop volgt nog een afzonderlijke bijscholing.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij stafmedewerker publiekswerking Nathalie Gyselinck, E publiekswerking@tenduinen.be, T 058 53 39 43.

Lezing abdij Boudeloo

Familiares de Dunis schenken
scapulieren aan het abdijmuseum
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Duinenabdij in Brugge  
en Antwerpen
Op 7 april (Belgisch Staatsblad van 21 april) werden enkele kunstwerken die ooit 
toebehoorden aan de Duinenabdij erkend als Topstuk door de Vlaamse Gemeenschap. 
Naast de 17 grisailleportretten van de abten van de abdij en de graven van 
Vlaanderen (bewaarplaats Grootseminarie Brugge), werd ook het diptiek met het 
portret van abt Christiaan de Hondt erkend als belangrijk cultureel erfgoed. Deze 
diptiek is in overheidsbezit en wordt bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen.

Tentoonstelling 
Heilige Boontjes
Vanaf 10 oktober loopt in de 
tentoonstellingsruimte van het 
Abdijmuseum de tentoonstelling 
“Heilige Boontjes, vergeten groenten 
en fruit uit de abdijtuin”. Het 
vegetarisch en veganistisch discours 
van vandaag dankt zijn ontstaan aan 
de vegetarische levensstijl van de 
cisterciënzers. Deze tentoonstelling 
geeft inzicht in de spirituele 
dimensie van deze voedingsoptie. 
Een begeleidende publicatie diept 
dit thema verder uit. Toegankelijk 
tijdens de gewone openingsuren van 
het abdijmuseum.
Info : www.tenduinen.be.

Tentoonstelling 
in Hulst
Tot 8 november loopt in Hulst, in 
de refuge van de Duinenabdij, de 
tentoonstelling De Cisterciënzers in 
het land van Hulst. De tentoonstelling 
focust op enkele technische 
aspecten van turfontginning en 
dijkenbouw, met daarnaast enkele 
abten van de Duinenabdij die uit de 
Hulsterse regio afkomstig waren. 
In een begeleidende brochure 
wordt meer duiding gegeven over 
de cisterciënzers in de regio en de 
Duinheren in het bijzonder. Elke dag 
toegankelijk tussen 14 en 17 u.
Info: www.museumhulst.eu

Molenweekend
Op zondag 11 oktober neemt de 
Zuid-Abdijmolen traditiegetrouw deel 
aan het West-Vlaams Molenweekend. 
De molen is de hele dag te bezoeken.

Prijsuitreiking van de 
zomerzoektocht
De 7de editie van de toeristische fietszoektocht “De gordel rond Koksijde”, 
die liep van 1 juli tot 31 augustus, klokte af op niet minder dan 343 
deelnemers. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 4 september.
1ste prijs, 46 p.: Eric Devos uit Koksijde (originele pastel van Walter Vilain) 
2de prijs, 46 p.: Gerda Van den Steen uit Koksijde (nieuwe fiets van 
Fietsen Jean) / 3de prijs, 46 p.: Anita Decrop uit Koksijde (waardebon 100 
euro van Londonshop) / 4de en 5de prijs, 45 p.: Adrienne Smet en Petrus 
Dehandschutter uit Wilrijk (elk een waardebon 50 euro van Vanheule) / 
6de en 7de prijs, 45 p.: Daniël Decoster en Roos Moré uit Koksijde (elk een 
waardebon 25 euro van Fine Fleur) / 8ste prijs, 44 p.: Raoul Vergauwen 
uit Koksijde (zwemabonnement zes maanden) / 9de prijs, 44 p.: Danny 
De Burghgraeve uit Veurne (zes flessen wijn) / 10de prijs, 44 p.: Stefaan 
Vanfleteren uit Koksijde ((zwemabonnement zes maanden)
De volledige lijst is te raadplegen in elk kantoor van de dienst Toerisme. 
De prijzen van hen die niet aanwezig konden zijn, kunnen nog tot eind 
september 2009 afgehaald worden in de dienst Toerisme in Koksijde-bad, 
mits voorleggen van het kladblad.
De samenstellers danken alle medewerkers, deelne mers en afscheid-
nemend voor zitter Noël Deprez van het feestcomité Koksijde-dorp voor 
zijn jarenlange inzet.

Cultuur Geschiedenis



David: 
de goliath van Koksijde..!
De VTM-telenovelle David werd op vrijdag 18 september op het kleine scherm gelanceerd! De inwoners van 
Koksijde, de pers en heel wat prominenten kregen een week eerder al een voorsmaakje! Samen met cast en 
crew werden de eerste twee afleveringen op groot scherm getoond in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. 
Dit leverde meer dan 1.200 kijklustigen op (of drie bomvolle theaterzalen) en vooral veel enthousiaste reacties 
bij de Koksijdenaars. Het mag inderdaad met bijbelse beeldspraak bezegeld worden: de frele David is de 
goliath van Koksijde..! Op deze twee pagina’s kan u de sfeer van de Koksijdse premières opsnuiven. Het 
volledige fotoalbum en een filmpje van de première is te zien op www.koksijde.be.
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1.  Burgemeester Marc Vanden 
Bussche, geflankeerd door de 
producenten en spelersgroep 
van David, begroette drie maal 
een nokvolle theaterzaal VIP’s 
en inwoners!

2.  Jeroen Van Dyck (David in de telenovelle) bezorgt Mieke Garnaal 
Steffi en eredame een eeuwige herinnering aan de voorstel ling van 
David in Koksijde.

3.  Gemeenteraadsvoorzitter en David-promotor Luc Deltombe even aan 
het dollen met Nathalie-Sofie Meskens-Klaerhout…

4.  De theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde verwelkomde op 10 en 15 
september meer dan 1.200 kijklustigen om de première van David op 
groot scherm bij te wonen.

5.  Burgemeester Marc Vanden Bussche en ereburger-Davidproducer 
Erwin Provoost keken gefascineerd toe, en zagen dat het goed was! 

6.  Hoofdacteurs Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck vereren de grote 
David-affiches met een groet en handtekening!

1

42

53

6
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8.  De “fine fleur” van David: v.l.n.r. scenarist Hugo Van Laere, regisseur Re-
naat Coppens, producer en Koksijds ereburger Erwin Provoost, Koksijdse 
“producer” en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, en hoofdrolspel-
ers “Sofie” Nathalie Meskens en “David” Jeroen Van Dyck. 

9.  De Vlaamse pers was op donderdag 10 september massaal aanwezig om 
de Koksijdse première van David wijd en zijd te fotograferen en te rap-
porteren. David en Koksijde veroveren Vlaanderen! 

10.  Onder het waakzaam oog van de rode cisterciënzermonnik werden de 
VIP’s na de voorstelling een gezellige receptie in het atrium van het 
gemeentehuis aangeboden.

11.  De dames en heren actrices en acteurs die David 209 afleveringen lang 
vanuit onze gemeente vijf dagen per week en telkens op zondag op VTM 
gestalte geven… Een mijlpaal in onze gemeentelijke annalen!

12.  Bij al die drukte in Casino en gemeentehuis zoeken burgemeester Marc 
en gemeenteraadsvoorzitter Luc wat frisse lucht in het charmante gezel-
schap van Davids toeverlaat Sofie, alias Nathalie…

8 11

9 12

10

7.  David ofte Jeroen Van Dyck lijkt in de zevende hemel met het extra 
katern over David in Tij-dingen van september, toevallig genoeg ook het 
gouden honderdste nummer! Naast hem staat de ‘kleine’ David.



Infosessies
Tijdens de Maand van de 
Energiebesparing zijn er heel wat 
infosessies in Vlaanderen. 
Voor het programma, surf naar 
www.energiesparen.be/agenda.

Meer info: www.energiesparen.be of bel gratis 1700

Besparingstips
Op maandag 9 november organiseert VELT 

Westkust–Veurne in samenwerking met de 

milieudienst om 20 u. in ’t Oud Schooltje een 

infoavond “energie besparen in het dagelijkse 

leven”. Spreker is Kris Bruneel, energiedes-

kundige en zaakvoerder van Bbouwadvies in 

De Panne. Hij zal veel energiebesparingstips 

aanreiken. Gratis toegang!

Dit jaar zullen dubbel zoveel daken 
geïsoleerd worden in vergelijking 
met 2008. Maar nog vele 
honderdduizenden woningen lekken 
energie én geld. Misschien ook uw 
woning? Nooit voorheen waren er 
zoveel premies beschikbaar om het 
dak te isoleren. Met de extra Vlaamse 
dakisolatiepremie van 500 euro die 
vorig jaar werd ingevoerd, is de 
investering vaak al op 1 à 2 jaar 
terugverdiend. Stel uw investeringen 
dus niet langer uit. Met de winter 
voor de deur kunt u bovendien 
onmiddellijk al genieten van een 
verbeterd comfort.

Dakisolatiewedstrijd
Win een gratis dakisolatie! Op www.
energiesparen.be loopt van 1 tot 21 
oktober een grote dakisolatiewedstrijd. 
Op deze website vindt u bovendien een 
handig overzicht van alle premies en 
kunt u snel berekenen hoe snel u de 
investering in dakisolatie terugverdient. 
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Oktober, 
maand van de energiebesparing
Oktober is de Maand van de Energiebesparing. Isoleren is de boodschap, want tegen 
2020 moeten alle woningen in Vlaanderen energiezuinig zijn: voorzien van een goede 
dakisolatie, enkelglas vervangen door hoogrendementsglas en een condensatieketel.

Deze keer toont de Kringloopwinkel 
vooral hoe u met een simpel laagje 
verf wonderen kan verrichten 
met op het eerste zicht versleten 
voorwerpen. Een oude kleerkast kan 
u, vaak voor weinig geld, omtoveren 
in een trendy en opvallend 
meubelstuk.
Natuurlijk kunt u ook andere 
voorwerpen een metamorfose geven 
met een eenvoudige schilderbeurt: 
een fl uo-oranje of roze kleurtje voor 
een klassiek beeldje maakt het plots 
heel hip, een nieuw, modern patroon 

in modieuze kleurtinten op gebruikte 
schotels, borden en tassen zorgen voor 
meer sfeer aan uw feesttafel…
Op de opendeur worden unieke 
voorbeelden getoond, waarmee u thuis 
zelf aan de slag kan.

Wedstrijd
Iedere bezoeker kan meedoen aan 
de bezoekerswedstrijd. Op het 
wedstrijdformulier moet u gewoon 
noteren hoeveel beschilderde beeldjes 
er die dag in de Kringloopwinkel staan 
of hangen. Wie het juiste aantal raadt, 

Geef kleur aan oude spullen
Op zaterdag 24 oktober organiseert Kringloopwinkel West in (Koksijdestraat 10, Industriezone II in Veurne) 
haar jaarlijkse inspiratievolle opendeurdag. Tussen 9 en 17 u. kan elke bezoeker nieuwe ideeën ontdekken 
i.v.m. het hergebruik van afgedankte, maar nog herbruikbare oude spullen.

wint een kortingsbon.
Dagelijks ontvangen ze tientallen 
stoelen in de Kringloopwinkels. Hier 
wil het personeel zelf iets creatiefs 
mee doen! Elke medewerker (van 
arbeider tot coördinator) ontvangt 
enkele weken op voorhand zo’n 
oude stoel. Zij kunnen hierop hun 
creativiteit naar hartelust botvieren.
Tijdens de Dag van de Kringloop-
winkel beslist u wie de mooiste en 
origineelste stoel heeft gemaakt!
Openingsuren winkel: van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 
17.45 u., op zaterdag van 9 tot 12 en 
van 13 tot 15.45 u.

Meer info: 

Kringloopwinkel West, 

T 078 15 50 05, E info@kringloopwinkelwest.be, 

W www.kringloopwinkelwest.be



Slagerij Erik, Slagerij Fernand, 
Slagerij Frank, Slagerij Moerman, 
Slagerij Sint-Anna, Spar, Speelgoed 
Novo, Standaard Boekhandel, ’t 
Frietje, Tea & Co, Watch Us, Weber 
Wijnen, Wijnhandel Ambrosius, A la 
Confiance, Carrefour Express
Oostduinkerke: Groentenwinkel 
Verhaest, Apotheek Pharveda, 
Bakkerij Vandamme, Bakkerij Milano, 
Contact GB, De Teunisbloem, De 
Zoete Zonde, Délini’s, Elektrobedrijf 
Dezwarte, Foto Bob, Frituur Nicole, 
Mitchini, Paldy, Press shop, Proxy 
Delhaize, Slagerij Ronny, Suprado.

Sint-Idesbald: Carrefour Belgium 
NV, Apotheek Idesmedica, Apotheek 
Sint-Idesbald, Bakkerij 3 B’s, 
Bakkerij Kapelhof, Foto Cine Oscar, 
Huize Blanckaert, Optiek Baes, 
Panache, Press Shop St-Idesbald, 
voedingswinkel Seaflower, Selfservice 
Weekend, traiteur Maes
Wulpen: Aveve

Definitieve lijst op de gemeentelijke website en bij 

de milieudienst.

Info : Dorine De Coster of Catherine Deweirdt (T 

058 53 34 39 – E milieu@koksijde.be).

Winnaar actie  
boodschappentas  
september

Maak het hele jaar door gebruik 
van de boodschappentas want 
maandelijks wordt een inwoner 
beloond. In september werd 
mevrouw Cécile Vanbillemont met 
haar boodschappentas gespot in de 
Leopold II-laan in Oostduinkerke.  
Ze wint meteen enkele 
aankoopbonnen van plaatselijke 
handelaars. De milieudienst wenst 
haar van harte proficiat ! 
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In Tij-dingen van september 
verscheen een bon die recht geeft 
op een gratis boodschappentas, 
vanaf 14 september af te halen bij 
de milieudienst (gemeentehuis, 2de 
verdieping).
Van 12 oktober tot 30 november 
krijgt u in de deelnemende 
handelszaken een stempel op uw 
spaarkaart als u de boodschappentas 
gebruikt in plaats van een plastic 
wegwerptasje. Spaarkaarten zijn 
te verkrijgen in alle deelnemende 
handelszaken, bij de milieudienst, 
in de bibliotheek en in alle 
toerismekantoren. Volle spaarkaarten 
deponeert u in één van de urnen 
in de toerismekantoren, aan het 
onthaal van het gemeentehuis, op de 
milieudienst en in de bib. De urnen 
staan er tot maandag 30 november 
om 16 u., waarna de actie afgesloten 
wordt. Met volle spaarkaarten maakt 
u kans op mooie prijzen.
De winnaars worden persoonlijk 
op de hoogte gebracht en 
bekendgemaakt in Tij-dingen en 
op de website www.koksijde.be. 
Wie vorige jaren tot de gelukkigen 
behoorde, kan getuigen van talrijke, 
zeer waardevolle prijzen met als 
hoofdprijs een citytrip naar Parijs.
Let wel: aanvaard geen stempels van handelaars 

die niet deelnemen aan de actie, want hierdoor 

wordt je spaarkaart ongeldig. 

Deelnemende handelszaken 
Koksijde: Apotheek Centra, 
Apotheek Omnia, Apotheek 
Romapharm, Apotheek Saelen, 
Au Printemps, Bakkerij Charlotte, 
Bakkerij Dirk & Pascale, Bakkerij 
du Littoral, Bakkerij Helvetia, 
Bakkerij Nicholas, Bakkerij Tyteca, 
Bloemen Artiflora, Bloemen Fine 
Fleur, Canoen Optics, Colruyt, De 
Block, De Boekerij, De Buurtslagers, 
De Fruitmand, De Kralenkast, 
Dianor, Dierenspeciaalzaak 
Doris Lema, Dierenspeciaalzaak 
Snoef, Doremi, Expo, Fotografie 
Blanckaert, Groenten en fruit 
Velle Toon, Kapsalon Nordic, 
Louis Delhaize, Origino, Patisserie 
Bretonne, Pieko Bello, Press Shop, 
Saumon d’Or, Schoenen Albert, 
Schoonheidsinstituut Pascale, 
Selfservice weekend, Slagerij Dubois, 

Actie “afvalarm winkelen -
vermijd plastic draagtassen!”
Van 12 oktober tot 30 november loopt in onze gemeente opnieuw de campagne “afvalarm winkelen”. Doel 
hiervan is de afvalberg te doen slinken door het gebruik van wegwerpzakken bij het winkelen in te perken.  
Hét wapen in deze strijd is de duurzame “boodschappentas”.



Gratis hakselaar 
dankzij compostdag
Ter gelegenheid van de compostdag in juni 
werd in samenwerking met Vlaco ook een grote 
kringloopwedstrijd georganiseerd waarmee een Eliet-
hakselaar ter waarde van 665 euro te winnen viel. De 
wedstrijdvraag luidde: hoeveel liter snippers levert 
een 3 meter hoge hoop snoeihout op? Het antwoord 
was 1.240 liter. Willy Stragier uit de Tulpenlaan 9 in 
Koksijde is de gelukkige winnaar. De hakselaar werd 
uitgereikt door de lokale Eliet-verdeler, de firma Luc 
en Dirk Maes uit Veurne. Een demonstratie werd 
gegeven hoe men takken omtovert tot snippers, 
nuttig als mulchmateriaal in elke tuin.
De IVVO slaagde er vorig jaar in om het terminaal 
te verwijderen restafval drastisch te verminderen tot 
134 kg per inwoner. In 2009 zal men volgens de 1ste 
cijfers nog beter scoren dankzij de veralgemeende 
selectieve huis-aan-huis inzameling van GFT-afval 
in onze regio (12 gemeenten). Koploper tot vorig 
jaar was Stad Ieper met een recordcijfer van amper 
98 kg restafval per inwoner. Door de gescheiden 
inzameling van GFT volgen de andere gemeenten 
deze neerwaartse trend van restafval.
Info: IVVO, dienst communicatie - 
communicatie@ivvo.be of 057 23 08 83.

Willy Stragier en zoon, links achter de bediener van de hakselaar, 
wonnen op de compostdag deze nuttige machine!

Maak je tuin klaar  
voor de winter
In de herfst bereiden planten zich voor op de koude periode. 
In dit seizoen gebruikt u best geen meststoffen. Meststoffen 
geven planten een extra groeistoot, waardoor twijgjes 
ontstaan die onvoldoende kunnen beschermd worden. De 
vorst krijgt vrij spel, wat leidt tot afgestorven takken en 
insluipende ziektes.
U gebruikt beter extra bodemverbeteraars, zoals compost 
van bij de professionele producent. Compost houdt het 
humusgehalte in de bodem op peil. Door compost in 
de herfst toe te dienen, kan de humus gedurende vele 
maanden de bodem indringen en door het bodemleven 
verwerkt worden. Een laagje opengeharkte compost 
in het gazon verdwijnt na enkele regenbuien in het 
bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in de borders 
en in de moestuin mag een dikkere laag komen.
Behalve op gazon laat je de afgevallen bladeren of dode 
stengels zoveel mogelijk liggen. Dit dood materiaal vormt 
een beschermde winterjas voor alle plantjes die eronder 
leven. Planten die sterk vorstgevoelig zijn, bescherm je met 
een extra laag bladeren en stro. Zorg ervoor dat alles luchtig 
blijft. De combinatie van koude en vochtigheid is voor vele 
planten dodelijk. Gebruik daarom enkel doorlatende plastic.

Compostactie:  
twee halen = 1 betalen!
De IVVO organiseert 
van 15 oktober tot eind 
november opnieuw de 
compostactie “2 halen = 1 
betalen”. Compost wordt 
terug verkocht aan de 
burgers.
Op volgende plaatsen:
* Composteringsinstallatie 

Bargiestraat 6 in 
Ieper: elke werkdag 
van 8.30 tot 16.45 u., 
uitzonderlijk op zaterdag 
van 8 tot 11.30 u. (enkel 
tijdens actie)

* Containerpark Ieper, 
Pilkemseweg 107: op 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag 9 tot 17 u., op 
woensdag van 9 tot 18 u., op zaterdag van 9 tot 12 u.

* Containerpark Veurne, Albert I-laan 36: van dinsdag 
tot vrijdag van 8.30 tot 16.45 u., op zaterdag van 8 tot 
13.45 u.

* Containerpark Vleteren, Elzendamme 5b (enkel 
zakken!): van dinsdag tot vrijdag van 13.30 tot 16.45 
u., op zaterdag van 9 tot 12.45 u.

* Containerpark Poperinge, Vlaanderenlaan 16: op 
maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 u. en 
van 13.30 tot 17.30 u., op dinsdag van 13.30 tot 17.30 
u., op woensdag 10 tot 17 u., op zaterdag 10 tot 14 u.

Kostprijs: 1 euro per zak (zakken zelf meebrengen); 
7 euro per aanhangwagen enkele as; 14 euro per 
aanhangwagen dubbele as (+ tegoedbon voor dezelfde 
hoeveelheid gratis!).
Info, bestellingen en thuislevering: 057 23 08 80.
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om de helft van de deelnemerskost te 
financieren, namelijk 17,50 euro per 
deelnemer uit Koksijde.
Inschrijven bij voorkeur via de website 
www.dialoog.be of op T 016 23 26 
49. U krijgt dan de nodige info om te 
betalen via overschrijving.

Tweedaagse cursus voor (ver)bouwers
Dialoog vzw organiseert in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en onze gemeentelijke 
milieudienst de InfraxBouwTeamcursus. Dat is een tweedaagse cursus Bouwteams die plaatsvindt in zeven 
gemeenten in onze provincie. De helft van het cursusgeld wordt door ons gemeentebestuur aan elke 
Koksijdse deelnemer betaald.

De voorbije jaren werden al diverse 
bouwteams in West-Vlaanderen 
georganiseerd. Het doel van de cursus 
is particulieren stimuleren om hun 
(ver)bouwproject duurzaam aan te 
pakken.
Sinds vorig jaar werkt ook de provincie 
samen met netbeheerder Infrax en de 
gemeenten. 
Als (ver)bouwer wordt u 
geconfronteerd met beslissingen die 
je vaak zonder veel kennis van zaken 
moet nemen. Hoeveel isolatie moet 
je voorzien ? Welk materiaal gebruik 
je het best ? Welk vermogen moet je 
verwarmingsketel hebben ? 
Beslissingen hierover hebben 
verstrekkende gevolgen voor de 
verdere levensduur van uw woning 
en voor het energieverbruik. U moet 
gesprekken voeren met mensen uit 
het vak: de architect, de aannemer, 
de handelaars in bouwmaterialen. Om 
aan deze mensen de juiste vragen te 
kunnen stellen en indien nodig een 
discussie te kunnen voeren, is het 
nuttig aan deze cursus deel te nemen.
De cursus wordt gegeven op 2 
zaterdagen van 9 tot 17 u. en omvat 
alle aspecten van isolatie, voorkomen 
van koudebruggen, aangepaste 
ventilatie, keuze van verwarming en 
sanitair warm water, benutten van 
zonne-energie en regenwater en 
waterbesparing. Er is geen voorkennis 
vereist.
Het aantal deelnemers wordt beperkt 
(min. 15 deelnemers, max. 30) zodat 
het stellen van vragen en uitwisselen 
van ervaringen mogelijk blijft.

Data en plaatsen
10 en 17 oktober ’09 in OC d’Annexe, 
Leopoldlaan 24 in De Haan / 14 en 
28 november ’09 in CC De Steiger, 
Waalvest 1 in Menen / 5 en 12 
december ’09 in Het Penthouse, AC 
Brugse Vrije, Burg 11 in Brugge / 23 
en 30 januari ’10 in CC GHybe, Sint-
Annastraat 13 in Poperinge / 20 en 
27 februari ’10 in het gemeentehuis, 
Marktplaats 2 in Lichtervelde / 6 en 13 
maart ’10 in de raadzaal in Eernegem, 
Stationsstraat 1 in Eernegem / 3 en 24 
april ’10 in De Kring, Tervaetestraat 2 
in Keiem

Deelnemen
Deelnemen kost 35 euro, cursuspakket 
en twee broodjeslunchen inbegrepen.  
De gemeente Koksijde engageert zich 
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Inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de 
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). 
Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, 
blikjes; Drankdozen): woensdagen 14 en 28 oktober
Ophaaldata papier en karton: woensdag 21 oktober

Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, 
blikjes; Drankdozen): donderdagen 1, 15 en 29 oktober
Ophaaldata papier en karton: donderdag 22 oktober

Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, 
blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 oktober
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 23 oktober

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, 
blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 oktober
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 20 oktober

Meer info:

-  Dialoog vzw (T 016 23 26 49 of info@dialoog.be)

-  de Provincie West-Vlaanderen  

(Doenja Lefebure, T 050 40 31 73,  

doenja.lefebure@west-vlaanderen.be)

-  de gemeentelijke milieudienst (Heidi Vollon,  

T 058 53.34.64, heidi.vollon@koksijde.be)



Jongerententoonstelling 
Transcript
De jongerententoonstelling Transcript loopt van zaterdag 
3 tot zaterdag 10 oktober in de zaal van JOC de PIT. De 
openingsreceptie vindt plaats op zaterdag 3 oktober om 
19.30 u. Dit betreft de deelnemers die een werk inzonden 
voor de wedstrijd 2009. Tegelijk (zelfde dagen en uren) 
loopt in de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde de expo 
met de werken van de winnaars van Transcript 2008, nl. 
van Charlotte Godderis (mode-ontwerpen) en van Manteli 
Lizon (tekeningen).
Tijdens Transcript krijgen jongeren de kans om een 
aantal van hun kunstwerken aan het publiek te tonen. 
Alle genres komen aan bod: schilderkunst, fotografie, 
beeldhouwkunst, poëzie… Aan Transcript is immers 
een prijs verbonden: een eigen tentoonstelling in 
c.c. CasinoKoksijde (op de volgende editie). De 
werken worden beoordeeld door een jury en aan de 
tentoonstelling is ook een publieksprijs verbonden.
De tentoonstellingen zijn elke dag open van 10 tot 12 en 
van 14 tot 18 u. (niet op zondag).

In concert:  
Maya’s Moving Castle & 
Quantum Fantay
In jeugdhuis de PIT is er 
op vrijdag 2 oktober een 
dubbelconcert met Maya’s 
Moving Castle en Quantum 
Fantay. De optredens 
beginnen om 20.30 u. 
Toegang 3 euro voor leden 
en 4 euro voor niet-leden.
* Maya’s Moving Castle (Gent) combineert de sound 

van The Cure uit de beginjaren met New Order. Hun 
muziek klinkt strak, donker en toch redelijk romantisch. 
Meer info: www.myspace.com/mayaenzo.

* Quantum Fantay (Lokeren) brengt een perfecte 
mix van space en progressive rock. Meer info: www.
quantum-fantay.com

Stevapalooza 
met vier groepen
Op zaterdag 24 oktober 
vindt de Stevapalooza-
fuif plaats, vanaf 19.30 
u. in jeugdhuis de PIT. 
Stevapalooza begon ooit als 
een verjaardagsconcert voor 
medewerker Steve, maar is 
ondertussen tot een heus 
festival uitgegroeid. Vier 
groepen passeren op die 
avond de revue. Toegang 5 
euro.
* Mindwar (Denderleeuw/

Affligem): de groep bestaat 
sinds 2007 en brengt thrash 
metal (www.myspace.com/
mindwarthrash).

* GOD of Gruesome Old Douchebags (Koksijde): een 
groep uit de Muze met een komische kijk op death 
grind (www.myspace.com/gruesomeolddouchebags).

* Dark Sensation (Brussel): opgericht in 
2002, energetische thrash/death metal, hun 
debuutalbum heet Trendkill (www.myspace.com/ 
darksensationtheband).

* Reproach (Overpelt): gitaar, bas, drums en, zang. 
Reproach speelt hardcore/thrash (www.myspace.com/
reproach 666).
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JIN: kunstzinnige jongeren
Kent u in uw omgeving kinderen en jongeren die houden van muziek, dansen, 
schilderen, beeldhouwen, boetseren, ... of die zich graag uitleven in tekst en beeld? 
Creatief zijn is een belangrijke uitlaatklep voor veel jongeren. Op die manier worden 
conflicten of problemen soms wat luchtiger. Of zelfs helemaal opgelost. Jongeren creëren een zeker inzicht door 
met iets bezig te zijn. Onze gemeentelijke jeugddienst heeft voor elk wat wils.
* Transcript - Lees daarover ons apart artikel bovenaan dit blad!
* Yamakasi - De Jeugddienst biedt kinderen en jongeren een unieke kans om creatief te zijn, de Yamakasi heeft 

zo zijn creatieve activiteiten (graffiti, kunst scheppen uit afvalmaterialen – brake it-fix it, recycleren). Er worden 
ook uitstappen georganiseerd (skate-park Zumiez, rafting in Gent). Workshops zijn dan weer een andere 
uitlaatklep, zoals dj’en enz. De meeste van die activiteiten zaten in het zomerprogramma van de jeugddienst. 
Op aanvraag kan een of andere activiteit herhaald worden. Yamakasi wordt verdergezet in het najaar, op 
woensdagnamiddag).

* De Muze - In de Muze kunnen muziekgroepjes een voorstelling doen op het podium. Muzikanten komen er 
repeteren in de repetitieruimtes van het JOC. Er zijn nog een paar momenten vrij om te repeteren. Interesse? 
Brecht Segers van de jeugddienst helpt je verder.

Meer info: gemeentelijke jeugddienst, T 058 53 34 44.



De slimste quiz 2
We zijn opnieuw op zoek naar de slimste quizers van 
Koksijde. Wie wint deze keer de wisselbeker? Wie 
verslaat de Freekies? De quiz vindt plaats op woensdag 
21 oktober om 14   u. in de PIT, voor iedereen van zes 
tot twaalf jaar. Er zijn veel leuke prijzen te winnen, 

Sport overdag: sport- 
en seniorenacademie
De sportdienst organiseert in samenwerking met de  
sportraad weer Sport overdag (sport- en senioren-
academie). Van 9 oktober 2009 tot 7 mei 2010 kan 
men iedere vrijdag (behalve tijdens de vakanties) 
terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor 
conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek 
voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u., 
initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot 
14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis 
van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro 
per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt 
gratis ter beschikking gesteld. 
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (T 058 53 20 

01, E sportdienst@koksijde.be).

Jeugdsportacademie
In het lopend schooljaar organiseert de sportdienst in 
samenwerking met de sportraad voor het elfde jaar 
jeugdsportacademies voor jongens en meisjes van 
het lager onderwijs. Deze sportieve academie vindt 
plaats op woensdagnamiddag (behalve tijdens de 
vakanties) in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke: 
van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar en 
15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.

Programma:
* gymnastiek op 7, 14 en 21 oktober (4,50 euro 

voor 3 lessen, materiaal en verzekering inbegrepen)
* rope-skipping op 18 en 25 november (3 euro voor 

3 lessen, materiaal en verzekering inbegrepen)

Inschrijven vooraf is noodzakelijk via www.sport.
koksijde.be of bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, 058 53 20 01).
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In concert: stonernight
De stonerbands zijn een vaste oktobertraditie geworden. Op zaterdag 31 
oktober vergast de PIT de stoner-liefhebbers op 4 pareltjes. Toegang 5 euro.

* Mogul (Waregem): Mogul is al voor het derde jaar op rij in de PIT en dat zal 
je geweten hebben. De frontman woonde vroeger naast de kerk in Koksijde-
dorp en heeft nog steeds een stem als een klok (www.mogul.be).

* Man’s Ruin (Westhoek): Man’s ruin brengt muziek voor iedereen die geniet 
van het leven en rock ’n roll (www.myspace.com/madmansruin).

* Zoe (Calais): deze jongens hebben een nieuw album, snoeihard gitaarwerk, 
met veel yeah-yeah-geluidjes (www.myspace.com/zoestonerrockband2).

* Ramon Zarate (Luik): niet enkel voetbal in Luik, maar ook goede stoner-
muziek. Hun tweede album komt binnenkort uit en het eerste was alvast een 
schot in de roos (www..myspace.com/ramonzarateband).

Voor alle concerten
Via Westoek.be zijn er vrijkaarten te winnen.
Meer info (activiteiten en concerten):www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

en er is een wisselbeker voor de beste ploeg. Een 
wisselbeker is een beker die elke keer wordt doorgegeven 
aan de winnende ploeg. Je mag maximum met drie 
vrienden(innen) aan de quiz deelnemen. Schrijf vooraf in: 
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Raes-Suenart
Jef Raes (°Beveren-Roeselare) en 
Elsie Suenart (°Ninove) beloofden 
elkaar 50 jaar geleden in Ninove 
(7 augustus 1959) eeuwige trouw! 
Ter gelegenheid van die mooie 
verjaardag werden de jubilarissen 
op zaterdag 29 augustus in het 
gemeentehuis ontvangen. Jef 
en Elsie werkten allebei in het 
onderwijs. Jef was ook 18 jaar 
redder-postoverste op de Koksijdse 
stranden. Het echtpaar heeft twee 
zonen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Cornette-Desmet
Diamanten palmen waren er 
op zaterdag 22 augustus voor 
de echtgenoten Roger Cornette 
(°Menen) en Agnes Desmet 
(°Beselare) die huwden op 13 
augustus 1949 in 
Beselare. Roger was 
beroepsmilitair. 
Het echtpaar 
heeft een 
dochter, twee 
kleinkinderen en 
vier achterklein -
kinderen.

Echtpaar Thieren-Vermoote:  
65 jaar of briljant..!
Groot feest was er ook op 
zaterdag 29 augustus voor de 
familie en de vrienden van het 
echtpaar André Thieren-Vermoote 
(°Saumur ad Loire, F) en Simonne 
Vermoote (°Oostduinkerke) ter 
gelegenheid van de viering van de 
briljanten bruiloft (Oostduinkerke, 
24 augustus 1944). André 
werkte zijn loopbaan lang in de 
slotenfabriek Litto in Nieuwpoort. 
Het echtpaar heeft drie kinderen, 
drie kleinkinderen en een 
achterkleinkind.

Echtpaar Callens-Deman
Zestig jaar geleden, op 6 
september 1949, stapten Marcel 
Callens (°Helkijn) en Cecile 
Deman (°Lauwe) in Lauwe in 
het huwelijksbootje. Marcel 
was vertegenwoordiger van 
het automerk Peugeot. De 
jubilarissen hebben drie kinderen, 
twee kleinkinderen en een 
achterkleinkind. Het feest vond 
plaats op zaterdag 5 september.

PROFICIAT 

AAN ALLE 

JUBILARISSEN
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Echtpaar Muyshondt-Reyniers
Zaterdag 4 juli was een gezellige 
feestdag voor het echtpaar 
Cyriel Muyshondt (°Rumst) en 
Julienne Reyniers (°Boom) ter 
gelegenheid van de viering van 
het gouden huwelijksfeest (Boom, 
15 september 1959). Cyriel was 
betonwerker en chauffeur bij 
Interbeton in Merksem. Ze hebben 
vier kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Zielens-Vandaele
Op zaterdag 12 september was er 
het gouden huwelijksfeest voor 
de familie Roger Zielens-Liliane 
Vandaele. Roger (°Westende) en 
Liliane (°Veurne) huwden op 15 
september 1959 in Veurne. Roger 
en Liliane waren voornamelijk 
uitbaters van een slagerij in 
Koksijde-bad. Ze hebben zeven 
kinderen en acht kleinkinderen.

GEBOORtEN
Emmie Vande Vyvere-Hernandez - Xalapa	(Mexico)
Dochter van Toon Vande Vyvere en van Molina Mayra Hernandez uit 
Oostduinkerke

César Vereecke - Veurne, 2 augustus
Zoon van Carl en van Kathia Vansteelandt uit Oostduinkerke

Tara Lovyminia - Brugge, 5 augustus
Dochter van Mohammad en van Taktom Parsaei Sadr uit Oostduinkerke

Laura Barkusky - Veurne, 6 augustus
Dochter van Christoph en van Laurence De Langhe uit Koksijde

Matthis en Lieze Cappelle - Veurne, 7 augustus
Zoon en dochter van Peter en van Suzy Verscheure uit Oostduinkerke

Iliana Viaene - Veurne, 10 augustus
Dochter van Jan en van Elise Melaerts uit Koksijde

Victor Brysbaert - Izegem, 13 augustus
Zoon van Koen en van Heidi Wullaert uit Oostduinkerke

Anouk Helsmoortel - Veurne, 17 augustus
Dochter van Franky en van Ilse Marescau uit Oostduinkerke

Lotte Nuyttens - Izegem, 18 augustus
Dochter van Filip en van Annick Lamoot uit Oostduinkerke

Bengt Debou - Brugge, 27 augustus
Zoon van Petro en van Kim Vanmullem uit Koksijde

Dante Vandevenne - Veurne, 29 augustus
Zoon van Joeri en Sandra Meeussen uit Koksijde

HUWELIJKEN
Michel Rombaut en Katie Derycke, beiden uit Koksijde – 
21 augustus

Branko Dienaer uit Gent en Delfine Maes uit Koksijde – 
22 augustus

Eddy Journée en Sylvie Doorewaard, beiden uit Koksijde – 
22 augustus

Hans George en Gitta Sielens, beiden uit Koksijde – 
4 september

Johan Biebaut en Livia Matthijs, beiden uit Koksijde – 
5 september

Willy Lehouck uit Koksijde en Martine Coussaert uit Nieuwpoort - 
9 september

Darline Hulstaert en Carole Dugardein, beiden uit Koksijde - 
9 september

OVERLIJDENS
Johanna Vandenberghe - 84 jaar - weduwe van Pierre Supeley

Armand Orlans - 72 jaar

Gilbert Vanneuville - 66 jaar - echtgenoot van Marleen Callens

Liliane De Bruecker - 65 jaar - echtgenote van Lucien De Saedeleer

Roger Dupon - 78 jaar - weduwnaar van Nicole Reybrouck

Laurent Scholten - 79 jaar - echtgenoot van Lydie Begein

Yvonne Lecomte - 93 jaar - weduwe van Henri Bolomé

Godelieve Creytens - 71 jaar - weduwe van Etienne Lepeer

Maria Pisane - 81 jaar - echtgenote van Jean Van Haeren

Johan Everaert - 62 jaar - weduwnaar van Martina Coninck

Pierre Van Moer - 83 jaar - weduwnaar van Gabrielle Fougnie

Wilfried Verhaeghe - 76 jaar - echtgenoot van Cecile Vanpoucke

Zoé Vandendriessche - 90 jaar - weduwe van René De Greef

Antoine De Permentier - 86 jaar - echtgenoot van Martha De Bosscher

Annie Maerten - 70 jaar - echtgenote van Denis Lambert

Victor Degheele - 86 jaar

Geneviève Daune - 64 jaar

Marie Brissinck - 80 jaar - echtgenote van Marcel Treuttens

Pierre Vanheesbeke - 96 jaar - echtgenoot van Marie-Christine Degand

Jean Clef - 77 jaar - weduwnaar van Léontine Stroobants

Aurèle Vandenberghe - 74 jaar - echtgenoot van Marie Van D’huynslager

Jacques Haquenne - 73 jaar - echtgenoot van Yvette Glaser



1. Het college van burgemeester en schepenen heeft 
op zaterdag 12 september vier foorreizigers in het 
gemeentehuis ontvangen. Aanleiding daartoe was het 
afscheid van de kermis, na 38 jaar, van foorkramer William 
Pauwels van het frietkraam Gezondheidsapotheek. Tegelijk 
brachten onze bestuurders ook hulde aan drie andere 
kermisuitbaters omwille van vele jaren trouw aan de 
Koksijdse en/of Oostduinkerkse kermis, nl. Hektor Stappers 
van het schietkraam Elvis (35 j. Koksijde en Oostduinkerke), 
Jean-Pierre Daeleman van de kindermolen (25 jaar 
Oostduinkerke) en Jozef Steenhuyzen van de autoscooter 
(25 jaar Oostduinkerke)

2. Op dinsdag 15 september ontvingen eerste schepen 
Jan Loones en conservator Dirk Vanclooster de 300.000ste 
bezoeker van het Abdijmuseum sedert de heropening op 
6 juni 2003. De eer viel te beurt aan Nicole Ott, leerkracht 
6de leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Jozef uit Lochristi. 
Mevrouw Ott kreeg een boeket bloemen overhandigd en een 
waardebon van 50 euro, te besteden in de museumshop. Ze 
vond dit een welkome aanvulling voor haar klasbibliotheek!

3. Het programma Sport aan Zee van de gemeentelijke 
sportdienst mag met 14.173 deelnemers een succes 
genoemd worden. Onze gemeente telt drie sportstranden: 
in Sint-Idesbald (2.981 deelnemers in juli en 2.235 in 
augustus), in Koksijde (resp. 2.143 en 1.703) en in 
Oostduinkerke (resp. 3.061 en 2.020). Normaal liggen 
beide maanden min of meer in balans maar de prachtige 
zomermaand juli was dit jaar veruit de beste: 8.185 sporters 
in juli en 5.988 in augustus. De populairste sporten blijven 
beachsoccer met 5.039, beachvolleybal met 4.676 en 
beachtennis met 3.331 deelnemers. De Massajogging (Beach 
Run) was op 22 juli goed voor 1.215 lopers.

4. Op zaterdag 19 september werd 
de Koksijdse drumband El Fuerte 
door de gemeentelijke overheid in 
het gemeentehuis ontvangen naar 
aanleiding van het behalen van zilver 
op het Wereld Muziek Concours 
(WMC) te Kerkrade (Nl) op zaterdag 
1 augustus. Dankzij deze prestatie 
behoort El Fuerte tot de top 20 van 
de beste korpsen ter wereld in de 
marching-discipline. De groep behaalde 
75,33%, wat overeenkomt met een 
17 de plaats. Aan het WMC namen in 
totaal 350 korpsen uit 34 landen van 
overal ter wereld deel. 
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toestanden leidde. In die zin zelfs dat 
ooit een paardenvisser door de baljuw 
van Nieuwpoort werd aangehouden 
en voor de rechter moest verschijnen. 
Dat is het tweede thema.
Het derde thema gaat over het 
bijgeloof van de vissers en de 
vissersvrouwen. Om een behouden 
terugkeer van de IJslandvaarders af te 
smeken ging men op bedevaart naar 
Baaldjes Kruus. Wanneer de vissers 
eindelijk terug thuis waren, kon het 
grote feest beginnen.  
In plaats van onmiddellijk naar huis 
te gaan, trokken zij eerst op café tot 
groot ongenoegen van de vrouwen. 
Wanneer ook de aangehouden 
paardenvisser, na tussenkomst van 
de pastoor, als een vrij man het café 
betreedt kan de pret niet meer op 
en wordt er gefeest tot in de vroege 
uurtjes. Dit is het vierde en laatste 
thema van het straattoneel,  
dat dan toch een happy end kent.

Programma
Naast het straattoneel zijn er ook 
nog optredens van straatmuzikanten, 
gevolgd door een receptie in de tent. 
Op zondagmiddag wordt, op dezelfde 
plaats, van 12 tot 14 u. een visbuffet 
aangeboden aan de prijs van 20 
euro (drank inbegrepen). Kaarten 
te bekomen in het toerismekantoor 
Koksijde en Oostduinkerke (tel. 
058/51.29.10) en bij het feestcomité 
Oostduinkerke-bad (T 058 51 12 47).

Programma zaterdag 3 oktober: 
15 u. straatmuzikanten / om 16 u. 
straattheater gevolgd door receptie

Programma zondag 4 oktober: 
12 tot 14 u. visbuffet (enkel mits 
inschrijving) / 15 u. straatmuzikanten 
/ om 16 u. straattheater en daarna 
receptie. 
Beide: Zeedijk Oostduinkerke).

Het boeiende visserijverleden 
van onze badplaats, het harde, 
vaak armoedige bestaan van de 
vissersfamilies, het bijgeloof van deze 
mensen, is een brok volkscultuur die 
zeker niet mag teloor gaan. In deze 
context riep Ghislain Storme in 2004 
de Stormfeesten op de Zeedijk in het 
leven, gebaseerd op historische feiten 
en georganiseerd door het feestcomité 
van Oostduinkerke-bad. Onder leiding 
van Frieda Vanslembrouck (regie) is 
het volkse initiatief al aan zijn zesde 
editie toe: op zaterdag 3 en zondag  
4 oktober.

Scenario
Het scenario van dit straattheater telt 
vier historische thema´s. Een eerste 
thema handelt over de moeilijkheden 
en de armoede waarmee de bevolking 
werd geconfronteerd toen de strenge 
wetgeving het garnaalvissen te 
paard verbood wat tot schrijnende 
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6de Stormfeesten op 3 en 4 oktober:

ode aan het visserijverleden!
Oostduinkerke is door de eeuwen heen altijd zeer nauw betrokken geweest bij de visserij. Vele mensen weten 
het niet, maar deze gemeente had vroeger haar eigen haven, want wat nu Nieuwpoort-bad is, was indertijd een 
deel van Oostduinkerke. En daar, aan de linkerkant van het staketsel, lagen vissersboten met de letters ODK.



Vrienden der Blinden organiseren Witch Shop
als spannende voorloper van Halloween
De Vrienden der Blinden vzw organiseert een 
boeiende activiteit ter gelegenheid van Halloween. 
Op zaterdag 4 oktober pakken ze uit met Witch Shop 
(Heksenwinkel), van 10 tot 18 u. in de Kerkepannezaal, 
Strandlaan in Sint-Idesbald. Het is een spirituele beurs 
waar fi ctie realiteit kan worden.

Deze voorloper van het Halloweenfeest laat de bezoeker toe 
de meest ongeloofl ijke dingen, waar nooit over gesproken 
wordt, in levende lijve mee te maken. Op de beurs zijn 
er diverse standen waaronder kaartlezers, rune-tekens, 
helende steentjes, magie, pentagram-lezen, handlezen en 
numerologie. Ook liefhebbers van kruiden, thee, etherische 
olie en nog veel andere zaken kunnen er terecht.
Er worden ook gratis workshops gegeven waar u ervaring 
kunt opdoen met de meest ongewone dingen:
- 11 u., Aeifé: contact nemen met overledenen
- 12 u., Leona Bloemseance (eigen bloem meebrengen)
- 13.30 u., Arianne: engelenmeditatie
- 14.30 u., Eveline: spiritueel spreekuurtje
- 17 u., Vincent en Arianne: magisch kaarsenritueel 

(mogelijkheid om ter plaatse een kaars te verkrijgen)

Er is ook een tombola-altijd-prijs en een bar. De 
opbrengst van deze beurs gaat integraal naar De Vrienden 

Westkustweekend in Plopsaland
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober zwaaien de deuren van Plopsaland De Panne tijdens het Westkustweekend 
weer wijd open voor alle gezinnen uit De Panne, Veurne, Koksijde en Nieuwpoort. Op vertoon van uw identiteitskaart 
of een ander identiteitsbewijs dat aantoont dat u een inwoner van Koksijde bent, betaalt u die dagen slechts 15 euro 
per ticket (i.p.v. de normale toegang van 27 euro). Kinderen kleiner dan 85 cm krijgen zoals steeds gratis toegang.
Dit aanbod geldt enkel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober en uitsluitend aan de kassa’s in 
Plopsaland De Panne, dus niet in de voorverkooppunten. Elke bezoeker heeft recht op één 
ticket en gezinnen die met de auto komen kunnen, zoals altijd, een parkingticket kopen aan 
de Info of de kassa van het park (6 euro).
Wat is er nieuw in Plopsaland? Sinds dit jaar kan je eindelijk overkop met Anubis The Ride! 
Deze coaster, geïnspireerd op de mysteries van Het Huis Anubis, is een absolute primeur in 
de Benelux!
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der Blinden-Koksijde, het opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden, meer bepaald om de huidige vracht- 
en dienstenwagen te vervangen.

De toegang bedraagt 1 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, en 5 euro vanaf 

13 jaar en volwassenen.

Workshop Kookerikook
Kinderen, wie van jullie wil graag een echte 
keukenprins- of prinses worden? Vind jij de Turkse 
keuken ook zo lekker? Pita, kebab, munt, abrikozen, 
zachte geitenkaas, couscous, honingcakjes,... In de 
workshop op zondag 15 november, om 10.30 u. voor 
of in het gemeentehuis van Koksijde (hangt af van 
het weer), leer je zelf iets lekkers klaarmaken!Wat 
zullen je ouders fi er zijn als je hen nadien thuis kunt 
verrassen met je kooktalenten! Ook de burgemeester 
zal er zijn om met jullie mee te koken....! Spannend! 
Deze workshop is gratis, maar er zijn maar 15 plaatsen 
beschikbaar, dus snel reserveren is noodzakelijk!

Info: Nathalie Martens, T 058 53 34 72, E nathalie.martens@koksijde.be
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Lekker griezelen met Halloween..!
De herfstvakantie in onze gemeente staat traditioneel in het teken van Halloween. Een hele week lang worden 
tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.

HalloweenHorrorHouse
Huiver en geniet van humor en horror! Van zaterdag 31 
oktober tot en met woensdag 4 november wordt in de 
Kerkepannezaal (Strandlaan 128 in Sint-Idesbald) het 
HalloweenHorrorHouse opgetrokken. In dit spookhuis wordt 
de bezoeker ondergedompeld in de typische Halloweensfeer. 
Je maakt er kennis met een verlaten en spookachtig 
kustdorpje, maar ook met een heksenbos en heksenhuisje, 
middeleeuwse kerker, mysterieus labo, griezelig kasteel. 
Open van 11 tot 18 u., op 31 oktober open tot middernacht. 
Gratis toegang.

Halloweenstoet
Op zaterdag 31 oktober vindt in Sint-Idesbald voor de 
9de keer de grote Halloweenstoet plaats. In de namiddag 
kunnen de kinderen hun pompoenen uithollen en versieren 
en is er mogelijkheid tot schminken op de Zeedijk. 
Om 18 u. start de jurering van mooiste pompoen en 
origineelste kostuum op het Grardplein. Om 19 u. is er 
een optreden van El Fuerté Kids. Om 19.30 u. start dan 
de Halloweenstoet op het Grardplein met muziekgroepen, 
versierde wagens en heel wat straatanimatie. Bij aankomst 
aan de Kerkepannezaal vindt een heksenverbranding 
plaats en kan iedereen nog genieten van pompoensoep en 
heksendrank.

Spooknacht
Op zaterdag 31 oktober is er de 5de Spooknacht, een 
griezeltocht langs een geheim parcours. De bedoeling is 
zoveel mogelijk pret beleven. Start om 21 u. aan de Witte 
Burg in Oostduinkerke. Van daar worden de deelnemers 

in groepjes overgebracht naar de officiële startplaats. 
Tijdens deze spooknacht leggen de deelnemers een 
parcours af van ongeveer 16 kilometer. Onderweg zijn er 
griezelfiguren, animaties en pakzones. Wie aangetikt wordt, 
krijgt een sanctie en moet een eind terug of een bepaalde 
tijd stoppen. Onderweg krijgt elke deelnemer meerdere 
drankjes en hapjes. Je kan vooraf inschrijven (6 euro) bij 
de dienst Toerisme. Inschrijvingsformulieren zijn ook te 
downloaden op de website www.koksijde.be. De avond zelf 
betaal je 8 euro.

Halloweenspektakel
Be there if you dare …! Op woensdagavond 4 november 
brengen Les Illumineurs de la Cie K om 19 u. op de Zeedijk 
van Sint-Idesbald een spektakel plaats met griezels, muziek 
en vuurwerk. La Compagnie KaRNaNIrES is 25 jaar geleden 
ontstaan aan de oevers van de Middellandse Zee en is al 
een tiental jaren gevestigd in de Provence in Frankrijk. 
Hun spektakels brengen ze in Frankrijk, Spanje, Polen, 
Zwitserland en Denemarken. Les Illumineurs, buitengewone 
personages, brengen met Nuit de la Lumière de magie 
van licht en vuur. De parade start op de Zeedijk aan Ster 
der Zee om 19 u. met slotspektakel aan het Grardplein 
om 19.30 u.. Dit spektakel voert de toeschouwer naar 
een reis vol magie doorheen de tijd en de ruimte naar 
een volmaakte sterrenhemel. Totaal 10 artiesten in een 
spetterende show!

Info: dienst Toerisme, gemeentehuis, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 

21 22, E toerisme@koksijde.be, W www.koksijde.be.
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Toeristen- en 
fi jnproeversbeurs

De VVV organiseert voor de eerste maal een 
toeristen- en fi jnproeversbeurs op zaterdag 
17 en zondag 18 oktober in de feestzaal van 
c.c.CasinoKoksijde. Op deze beurs kan men 
toeristische informatie verzamelen over de Westkust, 
Côte d’Opale en in het bijzonder de provincie 
Luxemburg (eregast). Ook de jumelagegemeenten 
van Koksijde zullen er present zijn met informatie en 
typische producten. Er kan ook geproefd worden van 
streekproducten uit de Westhoek.
Zaterdag open van 10.30 tot 18.30 u., zondag van 
10.30 tot 17 u., gratis toegang.

Winterbrochure 
2009-2010
De dienst Toerisme heeft een 
volledig nieuwe brochure klaar: 
“Winter 2009-2010”. De brochure 
bevat alle alle informatie over 
de vele bezienswaardigheden in 
onze gemeente, en een overzicht 
van alle grote evenementen 
tot eind maart 2010. Verder 
is het volledige logiesaanbod 
opgenomen met verschillende 
specifi eke winterarrangementen. 
Ook het ruime aanbod van 
restaurants is opgenomen. 
Gratis te verkrijgen bij de 
dienst Toerisme.

Dertien kunstenaars stellen atelier 
open voor “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de zesde maal 
het project “Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen”. In heel de provincie West-Vlaanderen stellen kunstenaars 
dan hun atelierdeuren open. Amateurs of professionelen vanuit veel diverse disciplines (grafi ek, schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografi e, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia, enz.) ontvangen in hun atelier dan 
belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk.

In onze gemeente nemen 13 kunstenaars aan het project 
deel. Het zijn:

- Jan Dieusaert (bronzen beelden): Degreefl aan 3 in 
Koksijde, T 058 51 31 00, info@dieusaert.net, 
www.dieusaert.net (zaterdag en zondag van 9 tot 18 u.)

- Edgard Fonteyne (boetseerwerk, taille-direct, alle 
materialen, klassiek): Dahlialaan 11 in Oostduinkerke, 
T 058 51 22 48 (vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 
12 u. en van 14 tot 18 u., zondag tot 18.45 u.)

- Martine Hennebel (brons, metaal, mixed media): 
Guldenzandstraat 12 in Oostduinkerke, T 058 51 05 59, 
info@hennebelm-art.be (zaterdag en zondag van 10.30 
tot 12 u. en van 14 tot 17.30 u.)

- Bastian Maerten (liefde en kunst in juwelen, caline): 
Zeelaan 231 in Koksijde, T 058 51 37 61, www.
bastianmaerten.com, bastian.maerten@pandora.be 
(vrijdag, zaterdag en zondag van 10.30 tot 12.30 u. en 
van 14 tot 18 u.)

- Etienne Maes (schilderkunst): Jan Van Looylaan 39 in 
Sint-Idesbald, T 0475 35 36 96 (vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

- Anne Notebaert (glazen sculpturen, schotels, 
samengesmolten glas): Capucijnenlaan 14 in Koksijde 
(T 0485 05 78 26, annenotebaert@belgacom.net (vrijdag 
en zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18.30 u., 
zondag van 14 tot 18.30 u.)

- Guy Ronsmans (design, inoxdraad): Wulpstraat 14 in 
Koksijde, T 058 52 00 02 (vrijdag, zaterdag en zondag 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

- Henri Sarla (hedendaagse fi guratieve schilderkunst): 
Emile Verhaerenlaan 20 in Oostduinkerke, 
T 058 51 81 22, rhsarla@hotmail.com, www.sarla.be)

- Wien Van Malderen (fl orale kunst): Golfl aan 17a in 
Oostduinkerke, T 0497 42 86 29, www.soluna.be, 
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info@soluna.be (zaterdag en zondag van 14 tot 19 u.)
- Alex	Vandebril (kapdemonstratie pierre de Caen, taille 

direct): Capucijnenlaan 14 in Koksijde, vandebril.alex@
belgacom.net, www.alexvandebril.com (vrijdag en 
zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u., zondag van 14 
tot 18 u.)

- Bert Verstraete (schilderkunst, gemengde technieken): 
James Ensorlaan 9 in Koksijde, T 058 51 41 38 (vrijdag 
van 14 tot 18 u., zaterdag en zondag van 10.30 tot 12 u. 
en van 14 tot 18 u.)

- Walter Vilain (klassieke tekenmethode, lyrisch, abstract, 
actueel): Marie-Joséstraat 11 in Koksijde, 
T 0478/20.60.76 in Koksijde (vrijdag, zaterdag en 
zondag van 11 tot 17 u.)

- Jean-Pierre Zinjé (hedendaags betrokken, licht, lijn, 
kleur): Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 0473 85 40 
34, jp.zinje@live.be, www.jpzinje.com (vrijdag van 14 tot 
17.30 u., zaterdag van 10.30 tot 13 u., en van 14.30 tot 
18 u., zondag van 11 tot 13 u. en van 14.30 tot 17.30 u.)

Algemene info: Chris Minten (T 050 40 34 02, F 050 40 31 05, E chris.minten@

west-vlaanderen.be) of op de webstek www.west-vlaanderen.



over veel meer dan 
enkel de “kunstenaar 
Picasso”. Zelfs Adolf 
Hitler maakt z’n 
opwachting. Niet direct 
een kunstliefhebber toch? 
En er zijn nog enkele 
andere onverwachte 
gasten… Het zijn zelfs 
West-Vlamingen die de 
rode draad vormen in dit 
verhaal?”
Jef: “In tegenstelling tot 
wat veel mensen denken 
was Hitler wel degelijk een 
kunstliefhebber! Vooral 
schilderkunst en architectuur 
boeiden hem zeer. Zie zijn 
persoonlijke relatie met 
architect Albert Speer. In 
zijn jonge jaren deed hij in 
Wenen “ingangsexamen” 
aan de Academie, en die 
kunst beoefende hij ook een 
zekere tijd. Ook aan het 
front in ‘14-’18 tekende en 
schilderde hij. Hij hield van 
kunst vanuit zijn visie en 
opvatting. Picasso en Hitler 
zijn allebei geboren in de 
jaren 80 van de 19° eeuw. 
Ze waren beiden in hun 
“vak” fanatiek en bezeten. 
Picasso maakte geniale 
schilderijen... Hitler wou 
ze vernietigen! Alle andere 
personages vervolledigen 
het beeld van de periode 
waarin Picasso leefde. Het 
is dus een ruwe maar toch 
duidelijke schets van de 
twintigste eeuw.”

T-d: “U staat meer dan 
50 jaar op de planken en 
hebt een goed gevulde 
carrière achter de rug, 
zowel op theater als op 
televisie. Wat drijft u 
zo? Hebt u een voorkeur 
voor theater of televisie? 
Of zorgt televisie ervoor 
dat u daarna weer even 
theater kan gaan doen?”
Jef: “Misschien ben ik 
bezeten van theater. Het zal 
wel. Laat het ons daarop 
houden (weer het woord 

“bezeten”!). Heb ik een 
voorkeur? Ja, absoluut! 
Alleen op theater vind 
je de waarheid van de 
acteerkunst. Alle dictators 
hadden schrik van theater! 
Revoluties beginnen in het 
theater!”

T-d: “Dit stuk loopt 
intussen al sinds vorig 
jaar. Verandert er 
gaandeweg nog veel aan 
zo’n monoloog? Past u 
de teksten en timing aan, 
aan de reacties van het 
publiek?”
Jef: “We veranderen niets! 
Het blijft zoals het was, 
alleen... het groeit, het 
rijpt, het ondergaat een 
onmerkbare evolutie. Ik 
weet nu beter wat ik speel, 
hoe weergaloos de tekst van 
Filip is en hoe onmerkbaar 
gevoelig-juist de regie van 
Frank is! Er zijn eigenlijk 

geen tekstaanpassingen als 
gevolg van reacties van het 
publiek. Hoewel het publiek 
er moet zijn en meespelen!”

T-d: “Tot slot mag u even 
ongegeneerd reclame 
maken voor Picasso, 
striptease van een genie. 
Waarom moeten de 
mensen nu hun kaartje 
bestellen?”
Jef: “Ze moeten komen 
voor de figuur van Picasso 
zelf, voor de geniale tekst 
van Filip en omdat ik het 
absoluut wil spelen voor het 
publiek van Koksijde!”

De voorstelling Picasso, striptease 

van een genie vindt plaats op zondag 

18 oktober om 15 u. in c.c. Casino-

Koksijde. Met voor iedereen een stuk 

taart en een lekkere kop koffie!  

Tickets kosten slechts 12 euro of 

10,20 euro voor 65+.
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Striptease in c.c. CasinoKoksijde…

Jef Demedts “ont(k)leedt” Picasso!
Nu we uw aandacht hebben willen we u de voorstelling Picasso, striptease van een genie even voorstellen. 
Picasso mag zonder meer het grootste genie van de moderne beeldende kunst genoemd worden. Zijn turbulent 
privéleven bleek al even brutaal en provocerend als zijn onmetelijk oeuvre. Acteur Jef Demedts gaat op zondag 
18 oktober in c.c. CasinoKoksijde de strijd aan met de berg vol raadsels omtrent die kale man uit Malaga.

Jef Demedts heeft 
intussen al een lange, 
indrukwekkende carrière 
achter de rug. Hij werd 
bekend met de rol van 
Fabian van Fallada, de 
bekende VRT-jeugdreeks van 
eind jaren 60. Hij speelde 
(gast-)rollen in o.a. Pauline 
en Paulette en TV-series 
als Windkracht 10, Flikken, 
Wittekerke, Aspe,… Hij was 
ook drie jaar lang te zien in 
Familie als Gaston Veugelen.
Wij hingen met Demedts 
aan de telefoon.

T-d: “Hoe werd u zo 
gefascineerd door de 
figuur	Picasso?	Wat	
boeide u zo aan deze 
wereldberoemde 
kunstenaar?”
Jef Demedts: “Mijn 
fascinatie is nogal toevallig 
ontstaan. Ik kende 
Picasso zoals duizenden 
andere mensen: de grote 
schilder, de man van het 
kubisme, de man die een 
revolutie ontketende in de 
schilderkunst. Maar verder 
kende ik hem niet. Tot ik 
dus de biografie las Picasso, 
vernieuwer en vernietiger 
van Ariana Stassinopoulos. 
Ik was nogal onder de 
indruk van de man die 
inderdaad een vernieuwer en 
een vernietiger is geweest, 
maar ook een heel gevoelige 
“menselijke mens”. Voor 
sommigen een beest, voor 
anderen een genie. Ik heb 
toen aan Filip Vanluchene 
gevraagd om er “iets” mee 
te doen voor theater en na 
nogal wat omwegen en een 
tijd later bracht Filip ons zijn 
prachtige Picasso, striptease 
van een genie. Kon ik maar 
wat Picasso kon! Mocht ik 
maar wat Picasso mocht! 
Waarom waren zoveel 
mensen -vooral vrouwen- zo 
hartstochtelijk door hem 
gefascineerd?”
T-d: “Het stuk gaat 

“Jef Demedts vertelt dat allemaal spetterend, 
speels en vooral guitig. Met een verrassende 
levendigheid brengt hij dat knettergek stuk met 
zoveel verhaallijnen die elkaar doorkruisen dat 
je er plezant dronken van wordt zoals bij lekkere 
champagne. Werkelijk als een jonge spring-in-‘t-
veld zet hij een van de mooiste voorstellingen van 
het seizoen neer. Hij levert het sterkste bewijs dat 
acteurs nooit met pensioen gaan.”
(Pol Arias op Radio 1)



Mary Fontaine heeft al enkele jaren 
ervaring met het organiseren van 
een ‘Nacht van De Ziel’ in Almere, 
Nederland. Om de link te maken naar 
Vlaanderen werd beslist deze nacht 
te organiseren in de periode dat de 
graven er hier het mooist bij liggen: 
onze dodendagen Allerheiligen en 
Allerzielen.
De gebeurtenis is medegeïnspireerd 
op de Mexicaanse dodendagen. Of 
ook: hoe in andere culturen mensen 
afscheid nemen van hun doden. 
Belangrijk is dat de dood niemand 
ontgaat. De dood onderscheidt geen 
culturen, rassen of komaf. De dood 
is alomtegenwoordig en elke cultuur 
ervaart ze als iets dat het leven de 
moeite waard maakt.
Het is dus een avond van licht, en 
afscheid nemen van de doden op een 
eigen, gevoelige manier. De hemel 
vult zich met feeërieke klanken. Er 
zijn gezellige warme vuurkorven 
en sterretjes om berichtjes te laten 
branden en te laten vliegen naar de 
sterren… Mondiale sfeer, mystiek 
licht, bijzondere muzikale klanken... 
Geen toegangsgeld uiteraard.

Gedichtenwedstrijd
De organisatie wil in dit kader graag 
een gedichtenwedstrijd lanceren, 
waarbij men zowel kinderen als 
volwassenen de kans geeft om te 
dichten over de dood in het leven. 
Iedereen ontmoette wel eens de 
dood in z’n leven, niet enkel geliefden 
gaan heen, maar ook dieren waarvan 
we veel hielden. Blaadjes van de 
bomen sterven in de herfst en de 
dode vlinder ligt in het gras. Laat via 
een gedicht weten wat de dood in het 
leven voor je is.
De wedstrijd wordt afgesloten op 
woensdag 21 oktober 2009. U kan er 
een mooie boekenprijs mee winnen 
en natuurlijk uw gedicht voorlezen op 
1 november.
Er zijn twee categorieën: kinderen 
(tot 12 jaar) en volwassenen. 
Speciale gast in de jury is cracking 
art-kunstenaar William Sweatlove. 
Inzendingen sturen naar: Gemeente 
Koksijde, dienst Internationale 
Samenwerking, Leopold II-laan 2, 
8670 Oostduinkerke (Koksijde) of 
naar fien.leerman@koksijde.be.
Meer info: www.dis.koksijde.be, of T 058 51 08 92.

2009 kaarsjes
2009 kaarsjes zullen de begraafplaats 
en alle zielen over de hele wereld 
verlichten. In deze magische sfeer 
komt men samen met de geliefde 
overledenen. Het mondiale aspect 
maakt deze dodennacht uniek. Maak 
van de 2e editie een extra sfeerrijke 
nacht, en plaats in dat weekend 
op het graf van uw geliefden en 
kennissen. De kaarsjes van de 
Nacht blijven branden tot dinsdag 3 
november en zullen gedurende het 
verlengde weekend de begraafplaats 
en de doden extra in het licht zetten.

Bestel uw zielvlag
Wie deze avond wil beleven in nauw 
contact met een geliefde overledene, 
dan kan dit via een zielvlag. Dit 
zijn vlaggen met het portret van 
de overledene. Deze kunnen op 
de avond zelf aan een vlaggenlijn 
aaneengeklikt worden. U kan een 

Schrijf een gedicht en bestel uw
zielvlag voor de 2de Nacht van de Ziel
Op zondag 1 november organiseert de dienst Internationale Samenwerking i.s.m. de Nederlandse levens- 
en doodskunstenares Mary Fontaine van 22.30 u. tot 1.30 u. de 2e Nacht van de Ziel op de begraafplaats in 
Oostduinkerke. Een bijzondere manier van afscheid nemen van de doden: grenzen, religie en overtuiging 
overschrijdend.
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vlag bestellen (17,5 euro, incl. 
verzendkosten) via de site www.
dis.koksijde.be bij Nacht van de 
Ziel (uiterlijk twee weken vòòr het 
evenement, gezien de aanmaak- en 
verzendtijd).

Vrijwilligers gezocht
De dienst Internationale 
Samenwerking (dIS) is verder op 
zoek naar vrijwilligers die op zondag 
1 november, in de namiddag, willen 
helpen met het uitzetten van de 
brandende kaarsen, het aansteken 
van de vuurkorven en klaarzetten 
van materiaal. Kom helpen!

Meer info: dienst Internationale Samenwerking (dIS), 

Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in Oost  duinkerke 

(woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten),  

T 058 51 08 92, E fien.leerman@koksijde.be,  

W www.dis.koksijde.be of E info@maryfontaine.nl,  

W www.nachtvandeziel.nl.



20 uur / Theater, Gelukkige 
verjaardag, (naar de 
ideeën van Grey Gardens)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 
theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 4 oktober

10-18 uur / Witch Shop 
(heksenshop).
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Zie blz. 32 

Vanaf 12 uur / Stormfeesten ‘Ode 
aan het vissersleven van 
Oostduinkerke’
Oostduinkerke, Zeedijk centrum
Info: feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee

14.30 uur / Vrije rondleiding in 
het Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 

Maandag 5 oktober

14 uur / Lezing: Vergroot de 
veerkracht in jezelf!
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, theaterzaal
Info: mevr Livia De Gryse, T 050 34 73 91
Organisatie : Actueel Denken en Leven
www.actueeldenkenenleven.be/
westhoek.htm 

Woensdag 7 oktober

14 uur / Lezing: Creationisme 
versus Darwinisme
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, theaterzaal
Info: Jacques Bauwens, T 058 51 36 00
Organisatie: Davids – universiteit Vrije 
Tijd, www.davidsfonds.be 

14.30 uur / Causerie: ‘Introductie 
in de Griekse muziek’, 
door Antoine Légat
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Er is meer dan ‘Zorba’ en ‘de kinderen 
van ‘Piraeus’. De spreker illustreert 
met beeld- en muziekfragmenten hoe de 
griekse muziek evolueerde.
Deelname € 2 (1consumptie inbegrepen) 
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vlaamse seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

20 uur / Film ‘Milk’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKokijde, 
T 058.53.29.99, www.casinoKoksijde.be 

Donderdag 8 oktober

20 uur / Muziek theater Lalalover 
feat Greg Timmermans 
A day in the Life
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Vrijdag 9 oktober

19 uur / Jeugdboekenbeurs 
met een lezing van 
jeugdauteur Maarten 
Jagermeester 

Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Deuren geopend op vrijdag 18.30 uur
Info: vrije Basisschoool Oostduinkerke,  
T 058 31 34 85, klaas@balduck.be 

19.30 uur / ‘De abdij van Baudeloo’, 
lezing door Tony Oost
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 
1138
Info: Familiares de Dunis, Daniël 
Degryse, T 058 52 18 14
Daniel.degryse@scarlet.be 

Zaterdag 10 oktober

9-17 uur / Demonstratiewagen 
duurzaam wonen 
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein
Info: Lena Devacht, voorzitter ACW
Seys.marcel@telenet.be 
 

10-12 & 14-17 uur / Sportief en 
lekker gezond - bibdag 
Koksijde-aan-Zee, bibliotheek
T 058 53 29 53

10-19 uur / Jeugdboekenbeurs
Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Info: vrije Basisschoool Oostduinkerke,  
T 058 31 34 85, klaas@balduck.be

20 uur / Humor, Gunter Lamoot, 
Softie
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 
theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 11 oktober

10.30 uur / Voordracht met 
discussie in het VOC 
De teloorgang van 
vakantieverblijven, door 
J. Schevernels 
Sint-Idesbald, VOC, Veurnelaan 109
Inkom gratis
Org. A. Vermeylenfonds, R Lema:  
T 0497 90 52 12

10-18 uur / Jeugdboekenbeurs 
Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Info: vrije Basisschoool Oostduinkerke,  
T 058 31 34 85, klaas@balduck.be

14.15 uur / Gratis geleide wandeling 
cultuur & natuur… een 
gezonde en culturele 
begeleide wandeling 
doorheen Koksijde 
Koksijde, parking O.L.V.-ter-Duinenkerk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T  058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in 
het Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 

Woensdag 14 oktober

14 uur / Lezing: Creationisme 
versus Darwinisme
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 
theaterzaal
Info: Jacques Bauwens, T 058 51 36 00
Organisatie: Davids – universiteit Vrije 
Tijd, www.davidsfonds.be 

20 uur / Film ‘Goya’s ghosts’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKokijde, 
T 058.53.29.99, www.casinoKoksijde.be 

Donderdag 1 oktober

14.30 uur / Lezing “De zee 
in woord en beeld. 
Zeetermen uitgelegd” 
door Roland Desnerck, 
taalkundige en auteur 
Koksijde,cc.Casinokoksijde, W. 
Elsschotzaal
inkom 2,50 euro pp ( koffie incl. )
info & organisatie: UPV-Westkust i.s.m. 
Vermeylenfonds,  
M. Mortier 0475 972 198

Vrijdag 2 oktober

14.30 uur / Gespreksnamiddag, 
successierechten
Seniorengroep Oostduinkerke-wulpen 
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Gratis toegang en kopje koffie 
aangeboden
Info: SOW Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 10 34

20 uur / Muziek, Sam Vloemans – 
Bord du Nord
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 
theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99, www.
casinokoksijde.be, www.samvloemans.be

Zaterdag 3 oktober

 Danscursus Round en 
sequence dansen onder 
deskundige leiding
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Info en inschrijvingen: mevr. L. Duyck  
T 058 51 65 94
Org. Dansgroep De Duinroos van de 
Vlaamse Seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

Vanaf 15 uur / Stormfeesten ‘ode 
aan het Vissersleven van 
Oostduinkerke’
Oostduinkerke, Zeedijk centrum
Info: Feestcomité Oostduinkerke-aan-
Zee, T 0476 99 72 00

11-23 uur / 2de Bierfestival 
Oostduinkerke, feestzaal 
Witte Burg
Bier proeven aan 1 euro per consumptie
Info: feestcomité Oostduinkerke-dorp,  
T 0477 67 47 72

14 uur / Danscursus Round en 
Sequence dansen onder 
deskundige leiding
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Inschrijvingen en info: Mevrouw Duyck  
T 058 51 65 94
Organisatie: dansgroep De Duinroos van 
de Vlaamse seniorenclub koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

14-18 uur / Open Museumdag: 
museum gratis 
toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

14 uur / Geleide wandeling 
in natuurreservaat 
Doornpanne met aandacht 
voor fauna en flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058.53.38.33, www.iwva.be 
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beheerswerken in de omgeving van de 
R. Vandammestraat 
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

20 uur / Edward de Maesschalck 
– Het Bourgondisch 
tijdperk
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Toegang € 5, € 4 voor DF-leden en leden 
VVVG
Info: paul.depondt1@telenet.be of  
T 058 51 49 20

14.30 uur / Vrije rondleiding in 
het Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 

15 uur / Matinée,Jef Desmedts- 
Picasso, striptease van 
een genie
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau  
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Dinsdag 20 oktober

14 uur / Herfstfeest
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info: SOW Oostduinkerke Wulpen, 
T 058 51 65 00

Woensdag 21 oktober

14 uur / Lezing: Creationisme 
versus Darwinisme
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info: Jacques Bauwens, T 058 51 36 00
Organisatie: Davids – universiteit Vrije 
Tijd, www.davidsfonds.be 

20 uur / Film ‘the Chaser’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKokijde, 
T 058.53.29.99, www.casinoKoksijde.be 

14.30 uur / Leesclub – Bespreking 
van het boek ‘Los’ van 
Tom Naegels.
Info: Hedwig Donceel 058 51 75 43
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Donderdag 22 oktober

13.30 & 19.30 uur / 
Bloemschikken
Koksijde-aan-zee, Parochiaal centrum, 
Tulpenlaan 41
Leden € 7; niet-leden: € 10
Info en inschrijvingen: Gezinsbond 
Koksijde, Gerda van den steen,  
Zeelaan, 47, T 058 51 17 97,  
gerdavandensteen@telenet.be 

20 uur / Voordracht Etikette 
met aansluidend 
4-gangendiner 
Koksijde, Hotelschool Ter Duinen, 
Houtsaegerlaan
Info, Lena proot, T 058 51 51 37 of via 
jacques.proot@skynet.be 
Organisatie Markant Sint-Idesbald

19.30 uur / AUSTRALIË en 
NIEUW ZEELAND 
Een reisreportage door 
Herman Rabaey
Willem Elsschotzaal (boven de 
bibliotheek in Koksijde)
Toegang: 3 euro (glaasje wijn inbegrepen)
Info en organisatie Davidsfonds 
Oostduinkerke-Wulpen, Paul Depondt 
T 058 51 49 20 of  
paul.depondt1@telenet.be 

Vrijdag 23 oktober

Vanaf 13.30 uur / 4de 
Internationaal 
colloquium: natuursteen
Koksijde, Abdijhoeve ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan 12. 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 
 

20 uur / Muziek, Living roots
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 24 oktober

14 uur / Geleide wandeling in Ter 
Yde, Hannecartbos 
Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef
Info: VBNC De nachtegaal, T 058 42 21 51

Vanaf 13.30 uur / Forumdag VNCE
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan 12
Info. Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be , 
www.tenduinen.be 

Zondag 25 oktober

11 uur / Muziek en vertellingen, 
Rebecca Stradiot, sprook-
jes voor grote mensen
Oostduinkerke, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laa 9a
Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be , 
aan de balie van het c.c. casinokoksijde, 
T 058 53 29 99 of op www.hetbedrijf.be 

14.15 uur / Gratis geleide 
wandeling op zoek 
naar zwammen en 
paddenstoelen in het 
Hannecartbos 
Oostduinkerke, ingang Ter Yde 
Hannecartbos, Noordzeedreef
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in 
het Nederlands (duur: 1,5 uur) 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,  
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 

Maandag 26 oktober

14.30 uur / Boeiende causerie met 
de heer Rik Torfs
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Inkom: leden NEOS gratis; niet-leden: € 1
Info en organisatie NEOS Koksidje, T 
Nowé Jeaninne, T 058 51 33 01 of Judith 
ranson, T 058 51 40 60

Woensdag 28 oktober

20 uur / Film ‘Boy A’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKokijde, 
T 058.53.29.99, www.casinokoksijde.be 

Donderdag 29 oktober

20 uur / De nieuwe snaar, foor 11
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

 17/10/2009-13/12/2009
Koksijde, verschillende restaurants
Wildfestival
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10
www.koksijde-q-linair.be 

Zaterdag 17 oktober

10.30 uur / Plechtige bloemen-
hulde ter gelegenheid van 
de 63ste verjaardag van de 
Luchtmacht; gevolgd door 
een optocht en defilé met 
de Vaderlandslievende 
verenigingen. 
Monument van de Geallieerde 
Vliegeniers.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

10.30-18.30 uur / Toeristen- en 
fijnproeversbeurs
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, feestzaal
Gratis toegang
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

Vanaf 11 uur / Vlaamse kermis
Met kinderanimatie, volksspelen jong 
& oud
Wulpen, Korenhof, Conterdijk 4

Vanaf 17 uur / BBQ met reservatie
Wulpen, Korenhof, Conterdijk 4

22 uur / After party 
Wulpen, Korenhof, Conterdijk 4
Info en reservatie: T 0474 78 15 40,  
T 0473 66 07 07

14 uur / Gratis geleide 
themawandeling: 
paddenstoelenwandeling 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058.53.38.33

Vanaf 14 uur / Cobergherkaarting
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, 
Kerkstraat
Organisatie vriendenkring post Koksijde, 
Bjorn.lootvoet@pandora.be 

20 uur / Dans, Arco Renz/ Kobalt 
Works, Heroïne
 Koksijde, c.c.CasinoKoksijde, 
Theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau  
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Theater Compagnie 
Lowie, Dertig!
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold 
II-Laan 9a
Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be, 
aan de balie van het c.c. CasinoKoksijde, 
T 0587 53 29 99 of op T 058 51 18 37, 
www.hetbedrijf.be 

Zondag 18 oktober

10.30-17.30 uur / Toeristen- en 
fijnproeversbeurs
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, feestzaal
Gratis toegang
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14.15 uur / Gratis geleide 
wandeling enkele jaren 
later in de Noordduinen 
Koksijde-aan-Zee, J. Van Buggenhoutlaan 
t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
We komen meer te weten over de 
Noordduinen en ook over de nieuwe 
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Tentoonstellingen

17/01-15/12 / Getij-Dingen
 Koksijde, strand

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

28/03-04/10 / Hedendaagse Kunst 
aan zee
Week: 10-18 u.
Weekends en feestdagen: 14-18 u.; 
gesloten op maandag 
De 3de triënnale voor hedendaagse 
kunst aan zee.
De 3 deelnemende beaufortkunstenaars 
zijn Krijn De Koning(NL), Evan 
Holloway(VS) en Valérie Mannaerts (B)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, 
T 058 53 39 57; info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

10/10-03/01/2010 / Heilige boon-
tjes. Verdwenen groenten 
en fruit uit de abdijtuin. 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50; info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

27/09-29/11 / Denis Dewitte – 
Trifolium Emoticum’ 
intergemeentelijk project
Open: vrijdag: 14-17 u; za & zon: 10-12 
& 14-17 u., tijdens herfstvakantie 
dagelijks: 10-12 & 14-17 u. 
Oostduinkerke, Toerismekantoor, 
Astridplein 6
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57, 
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be 

30/10-08/11 / Inge Depraetere, 
tekeningen, schilder-
kunst, gemengde 
technieken 
Elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. 
Christiaenlaan 40
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57, 
www.tenduinen.be

 Expo Walter De Rycke – 
Liedekerke, Keramiek 
Sint-Idesbald, Lievino, Strandlaan

De Gezinsbond organiseert in het gemeentelijk 
zwembad watergewenning en kleuterzwemmen 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar op de dinsdagen en 
vrijdagen van oktober.
Er is watergewenning van 17 tot 17.45 u. en 
kleuterzwemmen van 17.45 tot 18.30 u. Leden 
betalen 30 euro, niet-leden 40 euro, verzekering in.
Info: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10 in 
Koksijde, T 058 51 86 55

Ontmoet	1x	per	maand	jezelf	en	anderen	
in de veilige en helende ruimte van een 
vrouwencirkel.
Voor vrouwen van alle leeftijden, max. 8 
deelneemsters
Dinsdagen  8 september, 6 oktober, 10 november, 
1 december 2009 van 13.45u tot 16u.
OF
Donderdagen 10 september, 8 oktober, 12 
november, 3 december2009
van 19.45u tot 22u.
Duinparklaan 33, Oostduinkerke
20 € voor de vier bijeenkomsten
Begeleiding:Verheyen Reini
Info en inschrijvingen:058/51 05 78 - 
0475/37 77 22, verheyenreini@hotmail.com

Soluna, Golfl aan 17a, Oostduinkerke
Cursus bloemschikken 
Cursus (10x/werkjaar)
Maandelijks van september tot juni
Dinsdagnamiddag en woensdagnamiddag/-avond
€ 135 voor volledige reeks (materialen niet 
inbegrepen)
Seizoensworkshop
Herfst, Kerst, pasen, zomer
Dinsdagnamiddag, woensdagavond
€ 65 per workshop
€ 240 voor de volledige reeks
(alle materialen inbegrepen)
Info Soluna, T 0497 42 86 29, info@soluna.be; 
www.soluna.be

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?

Voor de editie van november 2009 bezorgen vóór 

5 oktober 2009.

Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of 

toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen.

Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, 

Gemeentehuis, 8670 Koksijde, T 058.51.29.10, 

F 058.53.21.22.

Vrijdag 30 oktober

20 uur / De nieuwe snaar, foor 11
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

21 uur / Holloween movies, Scary 
costume = free popcorn, 
Koksijde-aan-Zee, jeugdhuis de Pit
gratis toegang
Info: jeugddienst, jocdepit@koksijde.be 

Zaterdag 31 oktober

Halloweenfeesten
Zie blz. 33

20 uur / Jo Arend en The Big Band 
Swing Time Society 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Concert tribute to Frank Sinatra
Info : feestcomité Koksijde-aan-Zee, 
kristibo@telenet.be 

20 uur / Herfstconcert Die 
Jahreszeiten
Jozeph Haydn 
Koksijde, O.L.V. –ter-Duinenkerk, 
Kerkplein
Roosendaals Symfonie orkest
Beauvarletkoor Koksijde
Dirigent Rik Ghesquière
Kaarten VVK €25, ADD € 30
Verkoop via T 058 51 92 10 
(kantooruren) en www.herfstconcert.
com en de toeristische diensten van 
Koksijde-Oostduinkerke, De Panne, 
Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne
Met medewerking van de gemeente 
Koksijde ten voordele van sociale werken
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Nieuwe brochure:
Verenigingen 2010!

Wilt u als erkende Koksijdse 
vereniging opgenomen worden 
in de volgende editie van onze 
verenigingsbrochure 2010 ?
Neem dan contact op met de 
afdeling Vrije Tijd & Cultuur, 
Inge Descamps tel 058.53.34.40 
of cultuur@koksijde.be en dit 
voor 18 oktober 2009.



HalloweenHorrorHouse   
31.10-04.11 l  11-18 uur  l  op  31.10 tot 24 uur
Sint-Idesbald  l  Kerkepannezaal  l  Strandlaan 128  

Halloweenoptocht   
31.10 19  uur  Wulpen  l  Dorpsplaats 

Grote Halloweenstoet 
31.10 19 .30 uur  Sint-Idesbald  l  Zeedijk  l  G.Grardplein  l  Strandlaan

Spooknacht (16 km)     

31.10   21 uur
            

Halloweenspektakel met vuurwerk    
04.11 19 uur  Parade  l  Sint-Idesbald  l  Zeedijk Ster der Zee  l  G. Gardplein
               19.30 uur   Slotspektakel

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

 Dienst Toerisme
Zeelaan 303  l  B-8670 Koksijde

T +32(0)58 51 29 10  l  F +32(0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be  l  www.koksijde.be
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