15e jaargang- verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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08.36 en 21.17
09.38 en 22.19
10.35 en 23.15
11.28
00.04 en 12.16
00.48 en 13.02
01.31 en 13.46
02.13 en 14.30
02.55 en 15.14
03.39 en 15.59
04.23 en 16.46
05.10 en 17.36
06.00 en 18.31
06.55 en 19.29
07.51 en 20.27
08.48 en 21.27
09.44 en 22.24
10.37 en 23.14
11.24 en 23.58
12.07
00.36 en 12.48
01.14 en 13.23
01.52 en 14.09
02.32 en 14.52
03.14 en 15.38
04.00 en 16.28
04.52 en 17.26
05.52 en 18.34
06.58 en 19.40
08.03 en 20.47
09.09 en 22.00

02.40 en 15.25
03.59 en 16.37
05.13 en 17.37
06.07 en 18.27
06.53 en 19.12
07.37 en 19.54
08.19 en 20.36
09.01 en 21.17
09.44 en 21.58
10.28 en 22.39
11.14 en 23.22
12.02
00.08 en 12.51
00.59 en 13.43
01.55 en 14.36
02.53 en 15.30
03.55 en 16.25
04.56 en 17.16
05.49 en 18.03
06.34 en 18.47
07.18 en 19.31
08.01 en 20.15
08.45 en 21.00
09.31 en 21.45
10.17 en 22.31
11.04 en 23.19
11.54
00.09 en 12.46
01.03 en 13.44
02.06 en 14.49
03.24 en 16.06

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Doe mee
en win

Foto van de maand
De h. Stefan Van Hooreweghe uit Oostduinkerke is de gelukkige
winnaar van de fotoprijs november. Hij nam een prachtige foto
van twee zeehondjes die lustig pootjebaden in het strandwater
aan Ster der Zee. Stefan was op het juiste moment op de juiste
plaats, wat een heel mooi beeld opleverde! Het brengt hem de
maandprijs op!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 6 december.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos

Ambulance 112

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 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303
in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
januari tot december 2011”

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
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 weekends
(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.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening. Dit betekent dat de interventie
minimaal is.

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.

Het dorp van mijn vader…

12

De veel gevierde Koksijdse
dichter Fernand Florizoone heeft
een nieuwe dichtbundel klaar:
Wulpen, het dorp van mijn vader…
Fernand is de grootmeester van
het fijnbesnaarde woord die zijn
affectie voor het vaderdorp Wulpen
in idyllische beelden bezingt…

9
Stedenband
In het kader van de stedenband
met de Surinaamse dorpen Galibi
en Albina uit het district Marowijne
verbleef een delegatie Surinamers
een week in onze gemeente ter
verkenning van onze bestuurlijke
ambtelijke structuren.

14 en 15
En verder
Bestuur

Biodiversiteit
Op het vlak van milieu was het
jaar 2010 het Jaar van de Biodiversiteit. Ons gemeentebestuur
en Natuurpunt Westkust bekroonden dit bijzonder jaarthema met
de officiële ondertekening van
het biodiversiteitscharter. De
gemeente en Natuurpunt gaan
acht engagementen aan.

17
Kerst- en
eindejaarssfeer
Ter gelegenheid van Kerstmis
en Nieuwjaar zal het in onze gemeente zeker niet aan sfeer ontbreken. Het programma vermeldt
een waaier van activiteiten:
“poesterfeest”, kerstpoppenspel,
concerten, toneel, wandelen,
lichtparade, middeleeuwse sfeer,
feestvuren, fuiven, dansen…
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Snippers uit de raad van 18 oktober
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. 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.
3 Ruiten

Onderzoek live
streaming
Sinds oktober wordt de
gemeenteraad live gestreamd en kan u nadien
de opnames herbekijken.
Omdat het gemeentebestuur veel belang
hecht aan de kwaliteit
van zijn dienstverlening,
wordt meegewerkt aan
een onderzoek door de
Vrije Universiteit van Brussel omtrent de kwaliteit
van deze live streaming.
Het gemeentebestuur
nodigt geïnteresseerden
dan ook uit om mee te
werken aan een bevraging, via de webpagina
www.tv.koksijde.be of
door contact te nemen
met Wendy Van den
Broeck van de VUB
(wvdbroec@vub.ac.be).
Uit uw opmerkingen kan
de kwaliteit van de live
streaming nog beter
worden!

1. Aankopen
3 Meubilair
Voor de petanquehal op
het sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke worden tafels
en stoelen gekocht. Raming:
15.000 euro. Unaniem. De
opening is gepland in januari
2011.
3 Werktuigen
De aankoop van nieuwe
machines (voor de groendienst) is noodzakelijk om alle
taken (gras maaien, snoeien,
vellen van bomen enz.)
naar behoren en veilig uit te
voeren. Raming 25.000 euro.
Unaniem.
3 Onkruidbranders
Het gebruik van pesticiden,
voor het vrijhouden van alle
straten, voetpaden, pleinen

Voor het wassen van de
ruiten (buitenzijde) van
gemeentegebouwen,
dienstjaar 2011, is 70.000 euro
voorzien. De opdracht omvat ook het reinigen van de
buitenkant van de Kokpit.
3 ICT-professionals
De gemeente zal vanaf eind
2010 een verhoogd aantal
ICT-projecten opstarten om
De gemeente Koopt het huis Kerkstraat 35 om een
de doelstellingen zoals bewooninbreidingsproject mogelijk te maken.
paald in het strategisch plan
te behalen. De technische
enz. van onkruid, wordt
wordt vastgesteld dat bezoeexpertise daarvoor heeft
afgebouwd tegen 2015.
kers en spelende kinderen
de gemeente niet in huis.
Het onkruid wordt nu meer
zich na valavond op de
Daarom wil het bestuur een
en meer bestreden met onbegraafplaats begeven. Er
partnership opbouwen met
kruidbranders. Raming 15.000 zijn ook automobilisten die er
een leverancier die de mideuro. Unaniem.
parkeren. Raming voor de
delen heeft om op een zeer
muren en poorten: 302.788
3 Huis
breed spectrum consultancyeuro. Unaniem.
De gemeente koopt de woprestaties aan te bieden. Raning Kerkstraat 35 (30a 20ca), 3 Bestratingswerken
ming 235.000 euro. Unaniem.
voor een bedrag van 400.000 Voor Oostduinkerke zijn
volgende kleine wegeniswer- 4. Varia
euro. De aankoop kadert
ken unaniem goedgekeurd: 3 Brandweer
in de visie van het GRUP
Koksijde-dorp, waar voor deze nieuwe asfalt-toplaag in de
Kevyn Cattaux, Timothy HerWeldadigheidstraat, omgezone een inbreidingsproject
reman en Glenn Viaene weris voorzien, gericht op betaal- ving Sint-Niklaaskerk, Ganden bij geheime stemming
zestraat en Kluislaan. Verder
bare woningen. Het perceel
met unanimiteit aangesteld
aanpassingswerken kruispunt
sluit aan op gronden die de
als stagiair-brandweerman
gemeente al eerder verwierf. Polderstraat en aanleg voetbij de afdeling Koksijde.
pad in de Guldenzandstraat
Brandwacht Gunther Van2. Projecten
(van Florizoonestraat naar
bleu werd met 26 stemmen
de Leopold II-laan. Raming
3 Bomen
tot korporaal bevorderd.
Op het sportpark van Koksijde- 314.026 euro. Unaniem.
dorp dienen bomen gerooid
om de uitbreiding van de
accommodatie van KVVC te
kunnen verwezenlijken zodat
de infrastructuur kan voldoen
aan de eisen van de Belgische Voetbalbond. Raming:
7.245 euro. Unaniem.

3 Schaessensstraat

3 Begraafplaats

3 Infoblad

De begraafplaats bij de SintPieterskerk in Koksijde-dorp
op de scheiding tussen het
Sint-Pietersplein en de oude
begraafplaats, en ook in de
omgeving van het scoutslokaal, zal afgesloten worden
met muren en poorten. Er

Voor de lay-out en de
druk van het gemeentelijk
infoblad Tij-dingen wordt
een prijsvraag voor twee
jaar uitgeschreven. Raming
140.000 euro. Unaniem.

Het lastenboek is unaniem
goedgekeurd voor de wegen rioleringswerken in de
Schaessensstraat. Raming
652.547 euro.

3. Diensten
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De burgemeester aan het woord
De laatste maand van 2010 is
aangebroken. Burgemeester
Marc Vanden Bussche; -die eind
december zijn 16de jaar als
Koksijdse burgervader voltooit-,
geeft onze lezers graag wat extra
duiding bij een aantal besluiten en
gemeentelijke initiatieven, vooral
op het vlak van natuur en milieu.
Ook kijkt hij even vooruit naar de
komende winter.

Tij-dingen: “Burgemeester, ons bestuur
heeft op 20 november een biodiversiteitscharter ondertekend met
Natuurpunt Westkust. Wat betekent
dat concreet?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wel, dat is een geschreven
overeenkomst met, zeg maar de officiële groene sector van de Vlaamse
Gemeenschap, het agentschap
Natuur en Bos en Natuurpunt, om
onverminderd inspanningen te leveren voor een gezond leefmilieu, voor
bescherming van fauna en flora. Aan
ons strand, in onze duinen en polders
leven vele soorten dieren en planten
die elders niet voorkomen. Biodiversiteit dus, of grote verscheidenheid,
variatie! Dit moeten we behouden:
padden, salamanders, hagedissen,
de blauwe zeedistel, de orchideeën,
de nachtegaal enz. Ik mag zeggen
dat onze gemeente al jaren veel voor
de biodiversiteit doet. Maar nu staat
het engagement, dat nog verhoogd
zal worden, ook op papier in een
contract. In dat verband heeft ons
bestuur ook besloten om aan Ster der
Zee een zone van 700 m te vrijwaren
voor de kolonie zeehonden.”
T-d: “De winter is in aantocht. Hebt u
aanbevelingen?”
Burgemeester: : “Onze ploegen
staan paraat om de gemeentewegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te
houden. Ook veel fietspaden worden
sneeuwvrij gemaakt, wat je in andere
gemeenten zelden ziet. Maar graag
richt ik ook op een oproep naar onze
inwoners om zelf de sneeuw weg te

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ook veel fietspaden worden sneeuwvrij
gemaakt,wat je in andere gemeenten zelden ziet.”

vegen op de stoep voor de woning,
langs de tuin of loods enz. Het is immers
verplicht volgens het gemeentelijk politiereglement! En de sneeuw ook te willen wegvegen bij bejaarden en zieken
die het niet zelf kunnen! Overigens wil
ik mijn inwoners vragen om eenzame
zieken en senioren in de wintertijd niet
te vergeten. De eindejaarsperiode is
vaak een moeilijke tijd voor mensen
die alleen zijn. Vandaar ook mijn
uitnodiging om deze mensen af en
toe eens een bezoekje te brengen, ze
beleven daar veel deugd aan!”
T-d: “Onze gemeente zal weer baden
in kerstlicht?”
Burgemeester: “Uiteraard! Ik wil hier
toch een bijzonder woord van dank
richten aan de gemeentelijke medewerkers die onder leiding van Pierre
Dalle, Rudy Baelen en Ides Leys elk
jaar weer zorgen voor een uitgebreide
en feeërieke kerstverlichting die veel
andere gemeenten ons benijden!
Bovendien heeft Pierre weer enkele
prachtige nieuwe blikvangers ontworpen! Vergeet niet dat ons bestuur dit
allemaal klaarspeelt met eigen ideeën, gerealiseerd met eigen mensen
en eigen middelen! De kerstverlichting
gaat aan op woensdag 1 december
om 16.30 u., en zal branden tot en met
9 januari!

T-d: “Nog een mededeling voor de
bevolking?”
Burgemeester: “Ja, ik wil in het bijzonder even aanhalen dat onze ijsbaan
in deze kerst- en nieuwjaarsperiode
aan zijn 15de editie toe is! Inderdaad,
een derde lustrum. Het is de vierde
keer dat de ijsbaan op het Theaterplein bij het gemeentehuis aangelegd is. Vorig jaar werden bijna 14.000
schaatsers geteld! De ijsbaan blijft
dus een succesformule. Meer over
de cijfers in dit nummer. En wie niet
schaatst, kan kijken naar de ijscapriolen van de kinderen, of een
lekker glaasje drinken met familie
of vrienden! Dus allen daarheen!
Verder wens ik alle inwoners, tweede
verblijvers en bezoekers een gezellige
en geborgen Kerstmis met familie
en vrienden. En geniet van onze
eindejaarsactiviteiten in open lucht! Ik
denk daarbij o.m. aan de kerstmarkt
in Wulpen, de jaarlijkse winterwandeldag, het middeleeuws winterfeest in
de Duinenabdij, de grote lichtparade
en nog véél meer. Ze staan allemaal
achteraan in dit nummer vermeld!”

Bericht aan
de abonnees
van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over één maand
zijn 16de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke
projecten organiseren de vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal in
Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het gemeentehuis! De Agenda bevat
een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 2011 te willen hernieuwen.
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910
1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u
dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn. Inwoners ontvangen Tijdingen uiteraard gratis.

WEP zoekt 13 gastvrije gezinnen
De uitwisselingsorganisatie WEP is op zoek naar Vlaamse gezinnen voor het ontvangen van een Waalse/Brusselse
jongere voor een semester. De jongeren gaan naar een school in de buurt en maken een volwaardig deel uit van
het gezin in al haar gewoonten en gebruiken. Ze zullen gedurende hun uitwisseling niet naar huis terugkeren.
WEP ontvangt elk jaar een honderdtal buitenlandse jongeren die voor 3 tot 12 maanden in ons land verblijven om er
te studeren en onze taal te leren. De studenten zijn tussen
15 en 19 jaar oud. De organisatie stuurt ook elk jaar meer
dan 2.000 Belgische jongeren op uitwisseling naar Australië,
Argentinië, Brazilië, Ecuador, Japan, Venezuela,… maar ook
naar Vlaanderen.
Jonge Walen krijgen de kans om naar Vlaanderen te komen
om er voor een schooljaar of een semester naar de lokale
humaniora te gaan en te leven in een gastgezin. In januari
steken 13 Franstalige landgenoten de taalgrens over om een
semester les te volgen in een Vlaamse school.
Info: WEP Windrose vzw, Jetselaan 26 in 1081 Brussel,
T 02 534 53 36, GSM 0495 23 96 02, of dirkv@wep.org, of
micheline@wep.org, www.wep.org.

Openbaar onderzoek voor
onteigening van Hannecartbos-zuid
en Oostvoorduinen-Oost
De Vlaamse overheid is de procedure gestart voor verwerving (via onteigening) van ruim 17 ha van het deel van het
Hannecartbos ten zuiden van de Polderstraat, en van de bijhorende Oostvoorduinen-oost tussen de Polderstraat en
de Karthuizerstraat. Daarover begon op 22 november een openbaar onderzoek dat nog loopt tot 8 december 2010.
kunnen schriftelijke of mondelinge opmerkingen en
bezwaren tegen de voorgenomen onteigening kenbaar gemaakt worden. Deze schriftelijke of mondelinge
opmerkingen en bezwaren worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, gemeentehuis,
Zeelaan 303 in Koksijde, bij voorkeur met afschrift aan
het agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams
ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf de
Ferrarisgebouw (4de verdieping), Koning Albert II-laan
20, 1000 Brussel.
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
T 058 53 34 39 (gemeentehuis, 2de verdieping)
© Agenschap voor Natuur en Bos

Het agentschap Natuur en Bos beheert het Hannecartbos in
functie van optimale biodiversiteit en natuurgerichte recreatie.

In Oostduinkerke is het Vlaams Gewest eigenaar van
het deel van het Hannecartbos ten noorden van de
Polderstraat. Dit domein bezit sinds 1 februari 1989 het
statuut van Vlaams natuurreservaat. Het wordt beheerd
door het agentschap voor Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid in functie van biodiversiteit en natuurgerichte recreatie.
De gebiedsvisie voor het duinencomplex Ter Yde
voorziet echter dat ook het deel Hannecartbos ten
zuiden van de Polderstraat, en de erbij aansluitende
Oostvoorduinen-oost (gezamenlijke oppervlakte 27 ha)
in het reservaat zouden worden opgenomen om ze in
te richten voor de optimalisatie van de biodiversiteit en
de natuurgerichte recreatie (aanleg van een voor het
publiek toegankelijk wandelpad). Dat domein is voor
het publiek momenteel ontoegankelijk. Van die 27 ha
zijn er thans wel al 10 die bij akte van 27 november 2009
in der minne door het Vlaams Gewest aangekocht werden jegens de privé-eigenaars.
Voor de verwerving door het Vlaams gewest van het
resterend deel van 17 ha dat paalt aan de Polderstraat en de Karthuizerstraat, kon met de particuliere
eigenaars nog geen akkoord bereikt worden. Dit deel
is echter onmisbaar voor het natuurtechnisch beheer
en de recreatieve ontsluiting van het hele gebied
Hannecartbos-Oostvoorduinen. Daarom loopt nu, en
nog tot 8 december, het openbaar onderzoek inzake
de procedure onteigening voor algemeen nut.
Het volledige dossier ligt dus tot 8 december ter inzage
in het gemeentehuis, 2de verdieping. In deze periode

Groen is het Hannecartbos, eigendom van het Vlaams Gewest.
De roodomrande percelen (onder de Polderstraat) maken
het te onteigenen gedeelte uit. Lichtblauw (boven het woord
“Groenendijk”) is al eigendom van het Vlaamse Gewest sedert
27 nov. 2009. De rode streepjeslijnen zijn wandelpaden, de gele
lijn is een fietspad, de blauwe streepjeslijn is een nog aan te
leggen wandelpad.

Nieuwe openingsuren
gemeentelijke musea
Bij beslissing van het college van burgemeester
en schepenen zijn de openingsuren van het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en van het
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke
sedert 1 november gewijzigd.

Peperkoekenhuisje
voor gemeenteschool
Koksijde
In de gemeenteschool van Koksijde beschikken
de kinderen nu over het peperkoekenhuisje
dat vroeger een deel was van het halloween
horrorhouse. Het is nu een speelgoedhuisje
geworden dankzij de gemeentelijke technici.
Met dit speelgoedhuisje kan de schoolleiding
het aanbod van sport- en speelplaatsspelen
uitbreiden. Er worden springtouwen, diabolo’s,
stelten, knikkers, jongleerballen, kegels,
allerhande ballen, blokken, speelgoedauto’s,
oude volksspelen enz. voorzien. De kinderen
houden de uitleendienst zelf open via een
beurtrol. Na Sinterklaas wordt het peperkoeken
speelgoedhuisje in gebruik genomen. De
kinderen zijn heel blij met dit nieuwe initiatief.

November–december
- van dinsdag tot vrijdag: open van 14 tot 18 u.
voor individuele bezoekers (in de voormiddag
kunnen enkel groepen op aanvraag de musea
bezoeken)
- zaterdag, zon- en feestdagen: open van 14 tot 18 u.
Januari:
- gesloten na de 1e zondag van de kerstvakantie
voor algemene onderhoudswerken
Februari–maart:
- van dinsdag tot vrijdag: open van 14 tot 18 u.
voor individuele bezoekers (in de voormiddag
kunnen enkel groepen op aanvraag de musea
bezoeken)
- zaterdag, zon- en feestdagen: open van 14 tot 18 u.
April-oktober:
- van dinsdag tot vrijdag: open van 10 tot 18 u.
- zaterdag, zon- en feestdagen: open van 14 tot 18 u.
Opgelet:
- de musea zijn nooit open op maandag
- inwoners van de gemeente hebben op
vertoon van hun identiteitskaart gratis toegang
tot beide musea.

KOKSIJDE (K)LEEFT!
ACTIE LOOPT TOT EN MET DECEMBER!
Wat moet je doen?
Kleef de K-sticker die je kwam afhalen op 11 september
(Koksijde FEEST) of die je kocht bij de dienst Toerisme op een
herkenbare plaats (auto, fiets, brievenbus,…), maak er een
foto van en bezorg die aan de dienst Communicatie,
Zeelaan 303 of digitaal via info@koksijde.be.

Wat kan je winnen?
Elke maand maak je kans op een K-adeaupakket met boeken,
K-regenjas en muts!
Meer info: T 058 53 30 30

Nieuwe bundel van Fernand Florizoone:
Wulpen, het dorp van mijn vader

Als speciaal themanummer
van het familietijdschrift
Florisoone verscheen de nieuwe
gedichtenbundel van Fernand
Florizoone: Wulpen, het dorp van
mijn vader. De bundel bevat 24
gedichten die Fernand in de loop
der jaren over Wulpen schreef.
In prachtige beelden bezingt de
gevierde dichter de nauwe band
met zijn ouders, met het dorp, de
weiden, de einder en de sterren. Hij
bejubelt de seizoenen, het water
en de wolken. Hij vliegt mee met
de vogels en de dromen van de
kinderen. Hij koestert het geluk van
het leven in rust en welbehagen…
De bundel is ingeleid door de
Oostduinkerkse auteur Thierry Deleu
die al vaker recensies en kritieken
over de poëzie van Florizoone
schreef. Momenteel werkt Deleu
ook aan een essay over Fernands
poëzie. Hij getuigt: “Meester-dichter
Florizoone bezit de macht over het
woord, hij slaagt erin het woord af
te tasten, te bevoelen, te polijsten,
te herleiden tot zijn essentie. Hij gaat
er dan ook zuinig en omzichtig mee
om. Hij weet met één woord zoveel
emotie op te wekken, omdat hij de
gave bezit van het juxtaponeren.
Fernand Florizoone schrijft gedichten
als bedwelmende toverformules,
zo vlinderlicht en beminnelijk. Zijn
poëzie is sfeervol en ademt zowel
fysieke als emotionele sfeer uit.
Deze sfeer leidt tot herkenning en
ontroering.”

Fernand Florizoone (85) is
cultureel ambassadeur van
Koksijde. Hij schreef een 15-tal
gedichtenbundels, waaronder
Lezen in de appelboom (1976),
Zee van naamloosheid (1991),
Rituelen van kwetsbaarheid (2000).
Losse gedichten van hem werden
vertaald in het Frans, Duits, Italiaans,
Spaans, Bretoens, Deens en Noors
en opgenomen in verscheidene
bloemlezingen. De dichter viel met
de regelmaat van een klok in de
prijzen: J.L. De Belderprijs, Poëzieprijs
Stad Blankenberge, Guido
Gezelleprijs 1982-1986.
De bundel, geïllustreerd met een
tekening van Karel Florizoone, kan
worden verkregen:
* bij de dichter zelf, Guldenvlieslaan
40 in Koksijde (T 058 51 33 97)
* bij Guy Florizoone, Dageraadstraat
21 in Koksijde (T 058 51 50 19)

De weide
Er ligt een droesem in de bedding
van gedachten en gedichten:
ik woon in een dorp
aan de rand van een weide,
ik zie het dagelijks paard
met zijn paardenstaart
en het zigzaggen van opgejaagde vliegen,
ik lees weemoed
in de waas van koeienogen
en verzamel poëzie
rond de nachtelijke vleermuis.
Soms verschijnt grootmoeder
met haar charisma,
zij voedert de neuzende konijnen
waartegen ze woordjes praat.
Het dorp snijdt mijn dagen
naar maat van ontmoeten en afscheid,
de dingen leven in een kring
de torenvalk leert me vliegen
en bidden boven de weide.
Het zou mooi zijn te mogen sterven
tussen de zomerklaver
op de weide die mij liefheeft.
Fernand Florizoone

Nog meer
gedichten
Inmiddels zijn nog meer
gedichten over Wulpen
geschreven. Aangemoedigd
door Fernand Florizoone,
heeft inleider Thierry Deleu
immers 30 gedichten over
Wulpen gecreëerd nadat
hij de geschiedenis van het
dorp had gelezen. Deze
bundel heet Wulpen, in
nevel van tijd. Deleu schetst
Wulpen als een dorp dat
doorheen veel ellende heeft
stand gehouden tegen natuurrampen, bezetters,
epidemieën, fusies. Thierry
Deleu in zijn ode: “Wulpen
heeft de morfologie van een
nest, als je er wandelt, voel
je nestwarmte, het dorp is
uniek in ligging, aanschijn en
uitstraling. Wulpen doet je de
grote wereld vergeten. Het is
het ideale nest voor dichters,
schilders en beeldhouwers,
die er hun inspiratie halen
voor mooi, doorleefd werk.”
Deze collectie gedichten is
(nog) niet in boekvorm uitgegeven, maar is wel digitaal te
verkrijgen in pdf-formaat.
Mail naar
thierry.deleu@skynet.be.

Herdenking Wapenstilstand in de klas
Ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand bezochten burgemeester Marc Vanden Bussche
en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum op maandag 8 november naar jaarlijkse gewoonte de vijfde
klassen van het gemeentelijk onderwijs in Koksijde
en Oostduinkerke. Ze waren vergezeld van gewezen
schepen Laurent Deconinck, oudstrijder van de Tweede
Wereldoorlog. Dankzij dit bezoek leren de kinderen dat
de Wapenstilstand op 11 november 1918 een belangrijk
historisch feit was, dat oorlog alleen maar miserie en
ellende brengt, en dat vrede dus een kostbaar goed is,
waarvoor ze in hun verder leven allemaal voor moeten
ijveren!
Burgemeester Marc Vanden Bussche vertelde de leerlingen hoe de kinderen in de oorlog met hun meester
moesten vluchten naar een ander land. Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum verklaarde de betekenis van
de naam “Robert Vandammestraat”, en oudstrijder
Laurent Deconinck beantwoordde vele vragen van
nieuwsgierige leerlingen over de oorlog. Alle kinderen
kregen ook de brochure Herinneringen aan beide
wereldoorlogen.

A

B

Op de foto’s:
A. Burgemeester Marc Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en oudstrijder Laurent
Deconinck in klas 5a in Koksijde met meester Bruno
D’hont en directeur Lander Van Hove.
B. In klas 5b met juf Nathalie Verkynderen.
C. In klas 5c met meester Sebastian Paelinck.
D. In Oostduinkerke in klassen 5a en b van meesters
Geert Vanhoutte en Jan Calcoen met directeur
Steven Maes.

D

C

De bib is genomineerd…
Enige tijd geleden startte de gemeentelijke bibliotheek met een eigen
Facebook pagina. Deze pagina werd blijkbaar ook opgemerkt door de
Bibliotheekschool van Gent, want de pagina werd genomineerd voor de
Vlaamse Bib Awards in de categorie sociale netwerken. En om nog meer
trots op te zijn: de bieb Koksijde is de enige West-Vlaamse bibliotheek in
deze categorie.
Een combinatie van publieksstemmen (50%) en vakjury (25% vakmensen
+ 25% cursisten) zal het eindresultaat bepalen. Als onze gemeentelijke
bieb in de top 5 van zijn categorie eindigt, volgt een uitnodiging voor de
feestelijke uitreiking op maandag 13 december.
Wil je ook een kijkje nemen op de Facebook pagina, surf naar
www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Koksijde/125704844146074
Meer info: www.bibwa2010.blogspot.com

Boeken- en cd-verkoop
In de kerstvakantie van maandag
27 december tot en met zaterdag
8 januari is er in de bibliotheek weer een
bescheiden boeken- en cd-verkoop.

Basiscursus: hoe werkt
Sluitingsdagen
een
computer?
Op vrijdag 24 december en vrijdag
31 december sluit de bibliotheek om
12 uur zijn deuren. Op zaterdag
25 december en zaterdag 1 januari is
de bibliotheek gesloten.

Eucharistievieringen Kerstmis en Nieuwjaar
Vrijdag 24 december - Kerstavond
- 17 u., Koksijde, Sint-Pieter, viering met de kinderen
van de gemeentelijke basisschool
- 18 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, gezinsviering met
kerstspel door de kinderen
- 18 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen, viering gericht naar
het gezin
- 24 u., federale middernachtmis in Koksijde,
OLV-ter-Duinen, met traditionele kerstliederen en
muziek door Fien Van den Fonteyne (viool), Riet Van
den Fonteyne (cello) en Korneel Bernolet (orgel)

-

Zaterdag 25 december - Kerstmis
- 9.30 u., Wulpen, Sint-Willibrord, viering met het
Sint-Willibrorduskoor
- 10 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen, viering met het
OLV-ter-Duinenkoor
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, viering met het
Sint-Niklaaskoor

Zaterdag 1 januari - Nieuwjaar
- 16.30 u., Sint-Idesbald
- 17 u., Koksijde, Sint-Pieter
- 18 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas
- 18 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen

10.30 u., Oostduinkerke, Mariakapel, viering
11 u., Koksijde, Sint-Pieter, viering
11.30 u., Sint-Idesbald, viering
11.30 u., Oostduinkerke, Mariakapel, viering

Er zijn op Kerstmis geen avondmissen!
Op zondag 26 december: eucharistievieringen
zoals op andere zondagen.
Vrijdag 31 december 2010 - Oudejaar
- 18 u., Sint-Idesbald

Een zee van fonkelend kerstlicht..!
Zoals elk jaar hebben de gemeentelijke diensten weer alles uit de kerstkast gehaald om de centra van Koksijde
ter gelegenheid van de kerst- en nieuwjaarsperiode onder te dompelen in een zee van licht! In de tijd van “de
donkere zes weken”, zo zegt de volksmond van oudsher-, brengt al dit fonkelende licht winterse gezelligheid en
geborgenheid.

De ploeg van de technici, werf Oostduinkerke, die onder leiding
van Pierre Dalle de eigen kerstversieringen realiseerden.

Een van de meesterwerken van de Koksijdse kerstverlichting is
het prachtige ensemble van de kerstman in een door rendieren
getrokken sledekoets.

Er zijn veel personen van de gemeente die hun steentje bijdragen tot de sprankelende verlichting van
Koksijde in de eindejaarsdagen. Hen allen vernoemen
zou ons te ver leiden. Maar in het bijzonder vermelden we toch de technische ploegen van Pierre Dalle,
Rudy Baelen en Ides Leys die opnieuw vele weken
in de weer waren om heel het kerstarsenaal klaar te
krijgen en ter plaatse te brengen in straten en op pleinen. Over heel de gemeente staan 180 kerstbomen
(met nieuwe led-verlichting) en hangen tientallen
armaturen aan gevels.

toekomstige golf, is goed voor 2.600 led-eenheden.
Op het Fabiolaplein in Oostduinkerke-bad staan de
metershoge clowns die een nieuwe vacht dragen
met 3.000 leds. Uniek aan dit kerststuk is een interne
geluidsinstallatie.
Pierre Dalle: “De mooie, zachte muziek is van Hans
Zimmer uit de film Gladiator. We hebben de muziek
lichtjes herwerkt. Geluidstechnicus Piet Declerck heeft
de klarinet en trompet vervangen door tenorsax, bespeeld door Bernadette Meeus. Jeroen Hillewaere, dirigent van de harmonie Vrienden van de Brandweer,
tekende voor de partituur. De tien kerstbomen rond
het geheel maken het plein gezellig en rustgevend.”
Op het Dorpsplein van Wulpen staat de grote kerstman met slede. Die zal elk jaar geplaatst worden
waar de kerstmarkt plaatsvindt.

Jaarlijkse kroonstukken

Koksijde-bad pakt opnieuw uit met zijn klassieker op
de rotonde De Poort: de kerstman in zijn sledekoets,
getrokken door rendieren. De bezoekers hebben er
vaak een verre rit voor over om dit meesterwerk op
de gevoelige plaat te vereeuwigen. Het Hegerplein
in Koksijde-dorp wordt versierd met een creatie van
moderne herten. Ook aan het politiecommissariaat
staat een mooi lichtensemble.
Sint-Idesbald pronkt op het Konzplein met een driedimensionaal stuk dat een trein verbeeldt uit een
schilderij van Paul Delvaux. Versierd met ledverlichting van 2.900 lampjes.
Oostduinkerke-dorp is trots op een nieuwe blikvanger: de golf-spelende kerstman van 5,20 m hoog
die van op het zonnebloemveldje een balletje slaat
naar de hole op het Flor Kos-eilandje voor het oudgemeentehuis. Deze versiering, een promotie voor de

Zes weken

De kerstverlichting gaat aan op woensdag 1 december om 16.30 u., en wordt gedoofd op zondag 9
januari om 24 u. Dat is vijf weken en zes weekends. De
verlichting zal elke avond branden van 16.30 tot 24
u., en elke ochtend van 7 tot 9 u. In de kerstnacht en
nieuwjaarsnacht blijft de verlichting ononderbroken
aan van 16.30 de avond voordien tot 9 u. ’s morgens.
De vele eindejaarsfeesten bieden onze inwoners,
tweede verblijvers en bezoekers bovendien veel mogelijkheden om de dagen in geborgenheid bij elkaar
door te brengen… Lees verder in dit nummer!

Beperkte strandvisserij om
zeehonden te beschermen
In overleg met het Instituut voor Natuurwetenschappen
en Sea Life Centrum Blankenberge heeft het college
van burgemeester en schepenen beslist om een verbod
in te stellen op strandvisserij in een zone van 700 meter
ter hoogte van Ster der Zee. Dat is de plaats waar zich
al een paar jaar een kolonie zeehonden bevindt. “We
willen ze graag in onze gemeente houden”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche
De nieuwe maatregel wordt in een politiereglement
vastgelegd. Driehonderdvijftig meter links en rechts
van hun verblijfplaats mag niet meer gestrandvist worden. Rechts is de verboden zone al afgebakend met
een andere golfbreker, links zullen boeien geplaatst
worden.
Er komt niet alleen een verbod op strandvisserij, de
politie zal ook strenger controleren, zodat mensen niet
te dicht bij de zeehonden komen. Bovendien zal er
een betere afsluiting geïnstalleerd worden. Misschien
komt er later ook een kijkhut, of een kijkplatform van
waaruit de zeehonden op rustige wijze kunnen bewonderd worden.
Sea Life Centrum Blankenberge is alvast tevreden
met het verbod op strandvisserij in die zone en met
de andere mogelijke maatregelen. Op dinsdag 2 no-

vember werden dan aan Ster der Zee vervolgens nog
eens zeven gerecupereerde zeehonden vrijgelaten,
zodat de kolonie nu in principe 13 exemplaren telt.
Zes van de zeven nieuwe hebben een naam: Ambrosus, Kim, Yaro, Papa Squish, Lars en Diver. Bij hun
opname in het Sea Life Centrum wogen ze nauwelijks
tussen de 8 en 12 kilo, maar momenteel weer tussen
de 38 en 42 kilo, sterk genoeg om naar de vrije zee
terug te keren.

Sneeuwvrije wegen, fiets- en voetpaden…

Ons gemeentebestuur zet alle mogelijke middelen in om de wegen
en zelfs de fietspaden (wat niet gebruikelijk is in veel gemeenten) in
de winter zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden. Op alle voetpaden
ter hoogte van de gemeentelijke
gebouwen wordt ook sneeuw geruimd.

De gemeentelijke diensten kunnen
uiteraard onmogelijk alle voetpaden van Koksijde sneeuwvrij houden. Overigens wordt daarvoor
binnen een wettelijke beschikking
een beroep gedaan op de inwoners zelf. Conform het politiereglement (hoofdstuk 21, artikel 27) is iedereen gehouden de voetpaden
bij zijn woning bij sneeuwval zoveel
als mogelijk sneeuwvrij te houden.
Artikel 27 stelt duidelijk: “De
eigenaars,huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te
zorgen dat de voetpaden en de
goten voor hun eigendommen in
reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens
moeten zij er zorg voor dragen dat
de rioolroosters, de straatgoten
en de voetpaden vrij blijven. Na
sneeuwval moet de sneeuw van
de voetpaden verwijderd worden.

Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout (natriumchloride) aan te wenden.”
Dus, eerst dient de sneeuw geruimd, en daarna zout gestrooid.
Op die manier worden de witte
vlokjes een feest voor iedereen!

Wegen
Daarnaast wordt ook flink gestrooid op het wegennet. De gemeente beschikt hiervoor over een
moderne zoutstrooier, die volgens
een welbepaald werkschema
ingezet wordt.
In een eerste fase worden de
hoofdstraten en de hellingen behandeld. De lengte van dit traject
behelst 72 km. Daarna volgt de
behandeling van de straten van
de tweede fase (63 km).
Info: beide trajecten te lezen op
www.koksijde.be

VZW Marowijne
werkt voor concrete
projecten
De vzw Marowijne werd eind 2008 opgericht als
vereniging die zich tot doel stelt om projectmatig
ondersteunend te werken binnen het kader van de
stedenband met Galibi-Albina. Mogelijke projecten
zijn: drinkwatervoorziening, elektriciteitsproductie met
windenergie, afvalverwerking, ecotoerisme…
Deze werking is nodig omdat er in het partnergebied
heel wat acute infrastructuurnoden bestaan. Gezien
de geïsoleerde ligging van Albina/Galibi en de beperkte mogelijkheden van de Surinaamse overheid, is
het gebied eigenlijk op buitenlandse hulp aangewezen. Enkele projecten zijn ondertussen concreet van
start gegaan terwijl andere in ontwikkeling zijn of zich
in de studiefase bevinden.

Vrouwen- en bezoekerscentrum

Een eerste eigen project, de uitbreiding van het vrouwencentrum annex bezoekerscentrum, is ondertussen
letterlijk goed gefundeerd. Na de eerste steenlegging in november 2009 staat nu reeds een groot deel
van de geplande uitbreiding in de afwerkingfase. Dit
bouwproject zal enerzijds voldoende ruimte scheppen om de unieke ‘arts and crafts’ gemaakt door de
vrouwen van Galibi te produceren en te verkopen
aan ecotoeristen. Anderzijds wil het project ook voorzien in een ruimte waar degelijke info kan versterkt
worden over de zeeschildpadden, de indianencultuur, het mangrovewoud,... De indianen van Galibi
zijn immers ook de behoeders van de reuzenschildpadden die op hun strand eieren komen leggen en
uitbroeden. Een onderdeel van het werelderfgoed!

Het vrouwen- en bezoekerscentrum in Galibi is een van de
projecten van de Koksijdse vzw Marowijne.

30 € voor een trimester …

Er gaat ook veel aandacht naar het project studiefonds. Doel van dit project is mogelijkheden scheppen om leerlingen van Galibi te laten studeren aan
een middelbare school of hogeschool. In overleg
met het dorpsbestuur worden zo jonge mensen uitgestuurd om kennis te vergaren. Als tegenprestatie
wordt hen gevraagd hun kennis naar het dorp terug
te brengen. Na amper een jaar studiefonds-werking
was al tastbaar resultaat merkbaar! Ook dit schooljaar wil de vzw Marowijne meer dan twintig leerlingen uit Galibi de kans geven om verder te studeren
zodat ze een duurzame basis kunnen vormen voor de
verdere en gestage ontwikkeling van het dorp. Met
30 euro (fiscaal aftrekbaar) kan de vzw één leerling
één trimester naar school zenden. Wie dus dit project
wil steunen kan storten op rek. nr. 000-0718676-03 van
vzw Kontinenten (waarmee vzw Marowijne een overeenkomst heeft), Doorniksesteenweg 149, Kortrijk
Meer info: vzw Marowijne, Galjoenweg 15 in Oostduinkerke, T 058 52 01 93, www.vzw-marowijne.net

Werken Koninklijke Baan N34
in Sint-Idesbald
Na de herfstvakantie begon een volgende fase van de werken langs de
N34 in Sint Idesbald.
Sedert 8 november en tot 23 december zal de Koninklijke Baan; kant zuid,
tussen de Koninginnelaan en de Ster der Zee afgesloten worden. De omleiding zal verlopen via de Koninginnelaan (kant noord) en de Blanchardlaan.

Geen MER voor GRUP Pylyserlaan
Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid heeft op 04 oktober beslist dat het ontwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER dus niet nodig is.
De screeningsnota alsook de beslissing van vrijstelling van planMER kunnen geconsulteerd worden op de website
van de dienst MER www.mervlaanderen.be, en ook in het gemeentehuis aan het loket van de dienst Stedenbouw.
ALLE INFO: www.koksijde.be/wegenwerken. / VRAGEN? N34@koksijde.be of T 058 53 34 35

Vrienden uit Suriname een week
op werkbezoek in Koksijde
In het kader van de Stedenband van onze gemeente met het district Marowijne uit Suriname verbleef een delegatie uit Galibi en Albina van 14 tot 22 oktober in Koksijde ter gelegenheid van een ambtelijk bezoek. Hoofddoel van
hun komst was een nog betere kennismaking van elkaars bestuurlijke structuren, vooral dan op het vlak van water,
toerisme en visserij.

In aanwezigheid van de Surinaamse ambassadeur Hiwat en zijn echtgenote, kreeg
de vzw Marowijne uit handen van VVV-voorzitster Charlotte Castelein een cheque
van 1.828 euro overhandigd voor de ontwikkeling van projecten in de stedenbandgemeenten Galibi en Albino. Uiteraard tot genoegen van de Surinaamse delegatie,
Mieke Garnaal en alle prominente aanwezigen.

De Zuid-Amerikaanse afvaardiging bestond uit Peggy Panka
(stedenbandcoördinator bij het
ministerie van Regionale Ontwikkeling), Vincent Aloema (adjunctdistrictscommissaris bestuurscentrum
Galibi), Grace Watamaleo (adjunctdistrictscommissaris bestuurscentrum Albina) en Chrisnelly PangtaiAloema (voorzitter Vrouwencentrum
Galibi). Suriname is een vroegere
kolonie van Nederland. Men spreekt
er Nederlands. De communicatie
met de Koksijdenaars verloopt bij
elke ontmoeting dan ook heel vlot.

Toerismebeurs
Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober hadden de Surinaamse vrienden de handen vol aan hun stand
op de Toerisme- en Streekproductenbeurs in c.c. CasinoKoksijde. In
hun kleurrijke indiaanse klederdracht

mochten ze rekenen op bijzonder
veel belangstelling van de nieuwsgierige bezoekers. Overigens kwam
excellentie Hiwat, ambassadeur van
Suriname in België, met zijn echtgenote zijn Surinaamse landgenoten
en de Koksijdenaars begroeten en
hun enthousiasme delen!
De vzw Marowijne, die in nauw
overleg met de gemeente de projectwerking binnen de stedenband
verzorgt, mocht er een cheque van
1.828 euro in ontvangst nemen,
nl. de opbrengst van de kaartenverkoop van het concert van de
Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen op 19 maart in de OLV-terDuinenkerk.

kennismaking met de regionale
waterwinning en –zuivering, een
kookworkshop met Surinaamse producten, een workshop bestuurlijke
kennis, een begeleid bezoek aan
het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke en een bijeenkomst
met Soroptimist Veurne-Westhoek.
Ze maakten ook kennis met het Duinenhuis, het nieuwe natuureducatief centrum van de gemeente. Na
een leerrijke werkweek vertrokken
de Surinamers op vrijdag 22 oktober
weer naar hun verre overzeese thuis.
De ambtenaren van Marowijne
komen vermoedelijk in januari naar
Koksijde terug om er aan de hand
van een stage concrete ervaringen
op te doen bij de dienst Toerisme,
bij de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol, en ook om zich
te verdiepen in ons gemeentelijke
bestuursmanagement.
In diverse andere vergaderingen
werd ook de reis naar Suriname in
maart 2011 voorbereid. Dan trekt
een groep Koksijdenaars voor ongeveer een week naar Suriname voor
een inleefreis en werkbezoeken.

Bezoeken en
vergaderingen
Andere klemtonen of hoogtepunten van het bezoek waren een

De aandachtige toehoorders uit Galibi/
Albino tijdens een werkvergadering in
het gemeentehuis.

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Begin 2010 werd de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even aanpassen:
de ophalingen kunnen immers op een andere dag of een ander tijdstip plaatsvinden dan voorheen.
U vindt alle correcte ophaaldata van uw zone terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij zodat u uw afval op de juiste dag aan uw deur plaatst. U vindt de data ook op de
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be). Hieronder de ophaaldata voor december.
Zone 1 (rood)

Zone 2 (groen)

toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-laan en tussenliggende straten

centraal deel van de badplaatsen, strook onder Koninklijke Baan
/ Albert I-Laan

Restafval: elke maandag, donderdag en zaterdag – uitgezonderd
op zaterdag 25 december geen
ophaling op Kerstmis. Opgelet,
belangrijke wijziging: sedert april
zijn er op zondag geen ophalingen
meer van restafval!

Restafval: elke maandag.
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 9 en
23 december
Papier en karton: woensdag 15
december
GFT: dinsdag 14 en 28 december

PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 9 en
23 december
Papier en karton: dinsdag 14
december
GFT: dinsdag 14 en 28 december
Opgelet,
belangrijke wijziging in zone 1
vanaf januari ophaling van
restafval op maandag en
vrijdag!
In 2010 stemde het gemeentebestuur de afvalzones van de
verschillende kernen op elkaar af
om efficiënter te kunnen werken.
Ook de onrendabele zondagophalingen in de toeristische zone
werden afgebouwd. Mét resultaat. De ophaaldienst slaagde
erin om dezelfde hoeveelheid
afval met minder vrachtwagens
in te zamelen.
In 2011 wordt het aanbod van
de huis-aan-huis inzamelingen
in de toeristische zone (zone 1)
nog meer op de vraag afgestemd. Buiten de vakantieperiodes wordt het restafval voortaan
op maandag en vrijdag ingezameld. Tijdens de vakantieperiodes wordt de huidige regeling
aangehouden. Alle ophaaldata
voor 2011 uiteraard in de nieuwe
afvalkalender die eind december overal gebust wordt.

Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 10 en
24 december
Papier en karton: donderdag 16
december
GFT: woensdag 1, 15 en
29 december

Drankdozen): woensdag 8 en
22 december
Papier en karton: vrijdag 17
december
GFT: donderdag 2, 16 en 30
december
Zone 5 (geel)
Wulpen en oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 8 en
22 december
Papier en karton: dinsdag 14
december
GFT: vrijdag 3, 17 en 31 december

Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerke-dorp)
Restafval: elke donderdag.
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdagnamiddag 24, zaterdag 25 en
vrijdagnamiddag 31 december
(altijd gesloten op zondag en maandag).
Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en 8 u.

Koksijde en Natuurpunt Westkust
ondertekenen het biodiversiteitscharter
Op het vlak van milieu is/was het jaar 2010 het Jaar van de Biodiversiteit. Ons gemeentebestuur en Natuurpunt
Westkust bekroonden dit bijzonder jaarthema in de Duinenabdij op zaterdag 20 november (jaarlijkse Dag van
de Natuur) met de officiële ondertekening van het biodiversiteitscharter.
agentschap Natuur en Bos, en voorzitter Koen Verschoore
van Natuurpunt Westkust.

De grote groene sabelsprinkhaan, zeer zeldzaam maar wel
aanwezig in onze duinen!

De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen, van gedeputeerde
van Leefmilieu Guido Decorte, directeur Willy Ibens van
Natuurpunt, provinciaal directeur Brenda Bussche van het

Biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. Vandaag
zijn een derde tot de helft van de naar schatting 55.000
soorten in België bedreigd. Zonder het goed te beseffen,
plundert de mens zijn unieke voorraadkamer en brengt zo
zijn eigen overleven in gevaar. Toch kan Koksijde pronken
met een bijzonder rijke soortenrijkdom. Tientallen soorten
planten en dieren zijn zo sterk aangepast aan de bodem
en het typische klimaat van de duinen, dat ze elders in
Vlaanderen niet of nauwelijks gedijen. Onze brede duinengordel is dan ook een echte schatkamer van biodiversiteit.
Als eerste kustgemeente bundelde de gemeente Koksijde
de krachten met Natuurpunt om werk te maken van een
ambitieus biodiversiteitsbeleid. Losse acties uit het verleden
werden daarbij verder ontwikkeld, aangevuld met frisse
ideeën en gebundeld tot acht concrete engagementen!

De acht engagementen
Natuur voor iedereen
Actie 1 - Koksijde bouwt het Duinenhuis uit als educatief centrum voor
natuur, milieu en duurzame ontwikkeling aan zee. Biodiversiteit, –met de
heidevlinder en de kleine parelmoervlinder als uithangbord-, is een van
de centrale thema’s. Natuurpunt is er
trekker van jaarlijks minstens één gezamenlijke activiteit.
Actie 2 - Koksijde en Natuurpunt communiceren op een positieve manier
over biodiversiteit en natuur (website,
info- of ledenblad, nieuwsbrief…). De
brede duinengordel is immers een
heuse schatkamer van biodiversiteit,
boordevol botanische juweeltjes en
zeldzame orchideeën. De gemeente
en Natuurpunt maken elkaars natuuracties in Koksijde bekend, zo bv. de
jaarlijkse Dag van de Natuur.
Natuur dicht in de buurt
Actie 3 - De gemeente is eigenaar
van een centraal gelegen terrein bij
het kerkplein en de Duinenabdij dat
op een natuurlijke manier ingericht

kan worden. Natuurpunt verzorgt het
beheer en stelt het terrein minstens
jaarlijks open ter gelegenheid van Dag
van het Park (beheerdag, natuurbeleving, …). Een aanplanting met oude
fruitboomrassen zorgt er voor een
ideale biotoop voor de eikelmuis.
Actie 4 - De gemeente zal een stilteen rustplaats aanleggen op het terrein
van Natuurpunt langs de Guldenzandstraat. Het terrein biedt een mooi
uitzicht over de Doornpanne en is
ideaal gelegen langs het recreatieve
fietsroutenetwerk, op wandelafstand
van het Duinenhuis. De vogels die
vertoeven in de omliggende duinstruwelen (grasmus, zwartkop, nachtegaal en sprinkhaanzanger) zijn er de
ankersoorten.
Gebiedsgericht
Actie 5 - De gemeente zet het ecologisch bermbeheer verder. Soorten
als gulden sleutelbloem, bijenorchis,
gewone margriet en Sint-Janskruid
worden in de kijker gezet. Natuurpunt biedt advies en info. Om de
natuurwaarde van het buitengebied

te versterken, werkt de gemeente een
subsidiereglement uit voor het onderhoud van kleinschalige landschapselementen (vb. knotbomen).
Actie 6 - De gemeente beperkt het
machinaal reinigen van het strand
tot de toeristische zones. Nabij een
natuurlijke overgang naar de duinen
wordt het strand manueel gereinigd.
Pioniers als strandbiet, zeeraket en
blauwe zeedistel zijn de symboolsoorten. Ook de soorten die voorkomen
op of nabij het strand krijgen (educatieve) aandacht op het terrein (zeehond, vogels, schaaldieren, wormen,
slakken, …).
Soortgericht
Actie 7 - Koksijde werkt een subsidiereglement uit dat succesvolle nesten
van huiszwaluw beloont en sensibiliseert ook over de boerenzwaluw.
Vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep
ondersteunen deze acties.
Actie 8 - De gemeente sluit de
Guldenzandstraat periodiek af voor
gemotoriseerd verkeer tijdens de
jaarlijkse paddentrek en beschermt op
die manier de gewone pad en bruine
kikker.

CO: een stille moordenaar in huis!!
CO- of koolstofmonoxide maakt elk jaar opnieuw slachtoffers, vooral mensen jonger dan 40 jaar! Alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum
hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden.
Als er te weinig zuurstof in de kamer is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.

Hoe herken je een CO-vergiftiging?

CO ruik of zie je niet. Het is een zeer giftig gas waarvan je
snel hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en je moe voelt. Is er
veel in de lucht, dan kan je flauwvallen en zelfs sterven.
Jammer genoeg kan een vergiftiging zo snel gebeuren dat
je er helemaal niets van merkt of veel te laat om er zelf nog
iets aan te doen.

Wat moet je doen?

Het beste is onmiddellijk ramen en deuren openzetten,
het slachtoffer uit de ruimte halen, het verwarmingstoestel uitschakelen, en de dokter bellen. Als het slachtoffer
bewusteloos is, bel je 112.

-

-

hebben geen schoorsteen waardoor de vuile lucht in
de kamer zelf terechtkomt. Gebruik ze beter niet, ze zijn
gevaarlijk! Gebruik je ze toch, doe dat dan niet langer
dan 1 uur en verlucht.
Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel
voldoende open, zodat er voldoende zuurstof bij de
vlammen komt.
Let op de kleur van de vlammen. Gele vlammen bij
gastoestellen betekent: slechte verbranding.
Gebruik het correcte toestel: een 5-liter gasgeiser is
enkel geschikt voor gootsteen of wastafel. Voor een
douche heb je een 10-liter gasgeiser nodig met schoorsteen of afvoerpijp. Voor een bad heb je een 13-liter
gasgeiser nodig met schoorsteen of afvoerpijp.

Info: de brochure CO: een stille moordenaar in huis bij
de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, of
www.koolstofmonoxide.be of www.mmk.be.

Hoe voorkom je CO-vergiftiging?
-

Zorg voor voldoende verluchting.
Zorg dat de schoorsteen goed trekt, reinig de schoorsteen elk jaar!
Laat verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman
en onderhoud ze regelmatig.
Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas

Nacht van de Duisternis: donker succes!
Op zaterdag 16 oktober vond de Nacht van de Duisternis plaats. Deze nacht wil de mensen er attent op
maken dat licht hinderlijk en verstorend kan zijn voor
mens en natuur. Daarom doofde de gemeente, in
samenwerking met Eandis, Axima en eigen elektriciens,
de klemtoonverlichting van kerken en gemeentelijke
gebouwen (o.a. OLV-ter-Duinenkerk, Sint-Niklaaskerk,
gemeentehuis, c.c. Casino, Sint-Willibrorduskerk enz.).
Dezelfde avond vonden ook twee boeiende activiteiten plaats.
In Wulpen kwamen 40 belangstellenden opdagen voor
een wandeling onder begeleiding van Emmanuel Fabel
van de Vereniging voor Sterrenkunde. Ze bezochten
ook de sterrenwacht Alpha Centaurus, bewonderden
de sterrenhemel door telescopen, met de maan en
Jupiter als blikvangers.
Het Duinenhuis in ’t Schipgat organiseerde een nachtwandeling door de duinen, waarvoor 35 deelnemers
opdaagden. Er werd geluisterd naar het ruisen van
de zee, de stilte van de nacht en de verhalen van de
natuurgidsen en sterrenkenners. Op het dak van het
Duinenhuis was een fenomenaal en bedwelmend
nachtelijk zicht op de zee werkelijk de kers op de taart!

De maan (foto Emmanuel Fabel)

Reserveer snel uw energiescan!
Ook in 2010 en 2011 voert Gaselwest gratis energiescans
uit in Koksijde. Zo’n energiescan bestaat uit twee delen: de
basisscan en de opvolgscan (facultatief).

Gratis basisscan

Laat een energiescanner uw woning gratis doorlichten en
bespaar elk jaar heel wat euro’s.
- samen met u bekijkt de energiescanner hoe uw energiefactuur naar beneden kan
- u krijgt handige tips die u meteen kunt toepassen
- waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 20 euro (bijvoorbeeld: spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie,
radiatorfolie).
- u krijgt een verslag: een overzicht van uw huidige energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden in
kWh en in euro.
Vraag nu deze gratis energiescan

2. U overweegt nog niet direct te investeren in dakisolatie
en/of hoogrendementsbeglazing? In dit geval krijgt
u uitleg over het premieaanbod en leert u op www.
vreg.be de voor u meest optimale energieleverancier
zoeken. De scanner zal volgens de mogelijkheden in
de woning ook een gloednieuw pakket energiebesparende maatregelen installeren.
Vraag nu uw gratis opvolgscan (enkel indien u al een basisscan heeft gehad) aan!
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, t.a.v. Heidi
Vollon (gemeentehuis, 2de verdieping, T 058 53 34 64, heidi.
vollon@koksijde.be).

Gratis opvolgscan

Nieuw vanaf 2010 is de uitbreiding van het aanbod met
de opvolgscan, die uitgevoerd wordt bij inwoners die al de
basisscan hebben laten uitvoeren en waarvan de woning
geen dakisolatie of nog enkel glas heeft. Zij krijgen tijdens
de opvolgscan informatie over de aankoop en plaatsing
van dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing.
Vervolgens heeft u 2 mogelijkheden:
1. U overweegt binnen de twee jaar te investeren in
dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing? Dan
ontvangt u vrijblijvend een precies plan met bijbehorende raming van de kost. Laat u de werken uitvoeren
door een vakman? Dan krijgt u ondersteuning bij het
opvragen van 3 onafhankelijke offertes. Of wilt u de
werken voor dakisolatie liever zelf uitvoeren? In dit geval
ontvangt u praktische instructies.

Sluikstorten?
Sanctie!

Gratis energiescan
levert centen op

Onze gemeente streeft naar een propere omgeving voor iedereen. Daartoe
organiseert de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling verschillende huisaan-huis inzamelingen, is er een containerpark, zijn er veel ondergrondse
containers (moloks) om afval in te zamelen. Toch zijn er nog sluikstorters..!
Ze riskeren een “gas” of een gemeentelijke administratieve sanctie!
Huishoudelijk restafval moet altijd in een reglementaire groene huisvuilzak
gedeponeerd worden:
- iedereen kan deze huisvuilzakken voor eigen deur aanbieden tussen 6
en 8 u. op de dag van de ophaling
- tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op een dag dat de huisvuilwagen niet langskomt kunnen hun reglementaire groene huisvuilzak kwijt
in de grote ondergrondse containers (moloks). Alle andere afval (glas,
plastic zakjes met huisvuil, steenpuin, …) hoort niet thuis in of rond deze
containers!
Het verkeerd aanbieden van afval wordt uiteraard als sluikstorten
aanzien. Hardnekkige overtreders worden gesanctioneerd met een
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Sluikstorten is immers
strafbaar en ontsiert onze gemeente!

Verkeerscampagne voor jonge fietsers:
Hang het beest niet uit in het verkeer
Met de nieuwe campagne Hang het beest niet uit in het verkeer moedigt het provinciebestuur van
West-Vlaanderen de jongeren (12-18 jaar) aan om veilig te fietsen. De campagne loopt tot half februari 2011.

V.U.: Evert de Pauw, mobiliteit en weginfrastructuur, provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge – Niet op de openbare weg gooien

naar de verkeersklas, of riskeren een boete.
Scholen kunnen een fietscontrole aanvragen bij de
lokale politie. De provincie werkte hiervoor een fietscontrolekaart uit die aansluit bij het andere campagnemateriaal.

de politie vanaf
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fiets die in orde is. En
oké, dan krijg je gratis
Een veilige fiets is een
het menens. Is je fiets
het
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en klaar. De winnende
Netlog
op
Uploaden

etuit

estni
tlog.com/hanghetbe
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Veilig fietsen begint met een veilige fiets. Goede remmen, opvallende fietsverlichting, zichtbare reflectoren… kunnen het grote verschil maken in het verkeer.
Daarom voeren de politiezones en gemeenschapswerkers fietscontroles uit over heel West-Vlaanderen. Sedert
half november worden de jongeren die met een veilige
fiets rijden beloond. Fietsers die niet in orde zijn, moeten

Fietsen doe je ook in stijl. Daarom daagt de provincie
de jongeren uit om een originele foto van hun klasgroep
met (veilige!) fiets te posten op de campagnesite http://
nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit. De klassen met de
meest originele foto krijgen filmtickets voor de hele klas.
Intussen is er op de jongerenzender TMF een spotje te
zien waarbij de centrale mascotte, het “beest”, gevaarlijke toeren uithaalt en toont hoe je zeker niet fietst in
het drukke verkeer. Dit spotje wordt ook vertoond in de
Kinepolisvestigingen in West-Vlaanderen en het staat op
de campagnesite.
Info: provincie West-Vlaanderen, dienst Mobiliteit en
Weginfrastructuur, an.paepe@west-vlaanderen.be,
T 050 40 34 37 of federale dienst Politionele Veiligheid,
frank.debrock@west-vlaanderen.be, T 050 44 06 45,
www.nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit.

Begeleiders buitenschoolse
kinderopvang gezocht
Het Vlaams Platform voor Buitenschoolse Opvang is in geheel
Vlaanderen op zoek naar 1.000
extra begeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook in
Koksijde zijn nieuwe begeleiders
zeer welkom!
De behoefte aan buitenschoolse
kinderopvang en bijkomende
plaatsen blijft groot. Om aan die
vraag te kunnen beantwoorden
werden middelen vrijgemaakt om
een uitbreiding van de kinderopvangplaatsen te realiseren. IBO’s
en BOKDV’s kunnen werkzoekenden aanwerven. Concreet gaat
het om 300 jongeren (-30-jarigen)
die als begeleider BKO kunnen
werken. Daarnaast krijgen de
IBO’s middelen voor de realisatie

van 800 bijkomende kinderopvangplaatsen.
Om evenwel in totaal 1.000 begeleiders te werven wordt een wervingscampagne op het getouw
gezet. Deze campagne bestaat
uit een affichereeks (4) met als slogan “Mijn job, ook iets voor jou?”
en een pagina op de website van
Kind en Gezin (www.kindengezin.
be/Professioneel/Kinderopvang/
Nieuws).
BKO-begeleider zijn biedt veel
voordelen: deeltijdse tewerkstelling, het speelse, actieve en
creatieve van de job, het dagelijks
omgaan en spelen met kinderen,
het betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen,
de flexibiliteit, de combinatie met

gezin, werk dichtbij huis, de opleidingskansen, enz.
Info: Patricia Beddeleem,
diensthoofd Buitenschoolse
kinderopvang, T 058 51 34 74,
F 058 52 37 80, GSM 0479 97 78 40,
patricia.beddeleem@koksijde.be,
www.bko.koksijde.be.

Winter: help eenzame zieken
en ouderen uit uw buurt!
Een mooie tijd komt eraan: warm ingeduffeld een strandwandeling maken, genieten van het landschap onder een
laagje sneeuw en ’s avonds knus bij het vuur genieten van een warm drankje. De kerstperiode met de feestdagen:
winterse dagen gevuld met gezellige warmte, familie en lekker lang tafelen…
Toch is deze periode niet voor iedereen zo aangenaam.
Veel ouderen en zieken zitten alleen thuis, kunnen door
de weersomstandigheden niet op eigen kracht buiten en
hebben niemand op wie ze een beroep kunnen doen.

ingeschakeld worden. Meld dit aan het Sociaal Huis,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, T 058 53 31 70 of
info@sociaalhuiskoksijde.be, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen door in zijn omgeving
wat extra aandacht te besteden aan mensen die het
moeilijk hebben. Kent u in uw buurt een oudere die slecht
te been is? Iemand die alleen woont en weinig of geen
bezoek krijgt? Een oudere die zich nogal isoleert?
Een bezoekje kan hen opvrolijken. Misschien kunnen we
boodschappen voor hen doen, iets meebrengen van de
apotheek? Een handje toesteken bij het sneeuwruimen? In
elk geval kunnen de burgers er samen voor zorgen dat mensen niet in een isolement en in ernstige moeilijkheden terechtkomen. Soms kan een kleine attentie al wonderen doen
Kunt u zelf geen hulp bieden en maakt u zich ernstig
zorgen om een oudere? Dan kan professionele hulp

Tips voor afvalarme feesten
De dag na een feest(je) volgt vaak de ontnuchtering: al dat afval! Geschenkpapier, papieren tafelkleden, plastieken bekertjes, versiering, plastieken
borden en bestek, wegwerpschotels van de traiteur,
krimpfolie…. De restafvalzak is vlug vol! Feesten kan
echter met heel wat minder afval. Enkele tips.
-

-

Op de feestdis horen geen wegwerpborden,
-bekers of –bestek.
Een stoffen tafelkleed: meer stijl, minder afval.
Vraag je traiteur herbruikbare schotels te gebruiken in plaats van aluminium wegwerpspullen. Laat
de gerechten op je eigen schotels klaarmaken.
Koop een kerstboom met wortels. Die kan je nadien in de tuin planten.

-

-

-

De kerstman denkt aan herlaadbare batterijen als
hij elektrisch speelgoed schenkt.
Geef de tuinliefhebber een origineel en groot
cadeau. Een compostvat kost slechts 17,40 euro.
Een vulpen is een mooi geschenk en een goed
alternatief voor wegwerppennen.
Leuke en bruikbare cadeautjes vind je in de kringloopwinkel: Koksijdestraat 10 in Veurne (industrieterrein II, T 078 15 50 05).
Verpak geschenken in mooie blikken, kartonnen of
plastieken opbergdozen. Deze verpakking is achteraf nog bruikbaar in keuken, berging of garage.
Een oude affiche, de kaft van een tijdschrift,…:
origineel als geschenkpapier.

Eerste hulp bij schulden…
Jammer genoeg kampen steeds meer Vlamingen met een problematische schuldenlast. Bij de Nationale Bank zijn 362.951 wanbetalers van kredieten geregistreerd, bij de
OCMW’s en CAW’s zijn 62.183 dossiers schuldbemiddeling lopend… Ook in onze gemeente worden mensen door schuldproblemen getroffen.
Om deze mensen de juiste informatie te verschaffen ontwikkelde het Vlaams Centrum
Schuldbemiddeling met steun van de Vlaamse overheid de website www.eerstehulpbijschulden.be. Deze website biedt basisinformatie over schulden, schuldhulpverlening,
rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

Taxicheques
Dit is een initiatief van het gemeentebestuur om jongeren
veilig te laten uitgaan. Elk jaar verdeelt het gemeentebestuur 80 gratis pakketten taxicheques van 25 euro.
Er zijn nog enkele gratis taxicheques beschikbaar. Maar
op de Jeugddienst kunnen ook taxicheques aangekocht
worden. Eén cheque kost 5 euro. Een tip voor een eindejaarscadeau? De cheques zijn geldig tot 31 januari 2011.
Meer info: www.jeugd.koksijde.be

In concert:
Undercover
rocknight

Kinderfilm:
“Hoe tem je een draak?”
Voor de kinderen
presenteert
jeugdhuis de PIT
op donderdag 23
december om 14.30
u. in zaal JOC de PIT
de film Hoe tem je
een draak?
Hikkie is een jonge Viking van het eiland Berk, waar
drakengevechten aan de orde van de dag zijn. Tijdens een
inwijdingsritueel moet hij bewijzen een waardige opvolger
van zijn vader, stamhoofd, te zijn. Maar Hikkie maakt liever
gebruik van slimme wapens dan van brute kracht. Het lukt
hem een bijzondere draak neer te schieten. Maar als hij
vriendschap sluit met het gewonde dier, zet dat zijn wereld
op z’n kop.
Van de makers van Shrek, Kung Fu Panda en Madagascar.
Tickets 2,50 euro. Kaarten ook in voorverkoop.

Op vrijdag 18 december zullen in
jeugdhuis de PIT nog eens covers te
horen zijn. Dat is niet de gewoonte
van de PIT, maar voor deze groepen
maken ze graag een uitzondering.
El Sticko and his hustlers spelen
nummers van Stevie Ray Vaughan.
Ze waren in 2008 al te gast in de PIT.
Toen scheerden ze hoge toppen.
Hun muziek vind je op www.elsticko.be.
Nouvelle Kitch brengt nummers van
de bovenste en onderste plank. Van
Anouk tot Judas Priest! Een spreidstand waar zelfs Kim Clijsters niet
aan kan tippen. Een voorproefje op
www.nouvellekitch.be. De coveravond start om 20 u., toegang 5 euro.

Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Meer info: www.depit.be

Feesten in Koksijde op oudejaar:
de pendelbus pikt je op en zet je af
In de vorige Tij-dingen werd het al aangekondigd: Koksijde zorgt voor de feestgangers op oudejaarsavond.
De gemeente legt een bus in om iedereen veilig thuis te krijgen. Hieronder lees je de uurregeling.
In de Zeelaan wordt een tijdelijke halte geplaatst om naar het c.c. CasinoKoksijde te kunnen gaan. In
Koksijde-dorp kan je opstappen aan de bushalte bij het politiekantoor (= oud gemeentehuis).
Elk uur rijden er ook trams richting De Panne en Knokke. Om de trein te halen neem je best de tram richting De Panne (station). De eerste trein vertrekt om 06.58 uur (station De Panne).
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Petanquetornooi en sportquiz
Liefst 75 sportievelingen namen deel aan het jaarlijkse petanquetornooi.

Op donderdag 14 oktober organiseerde de sportdienst het
jaarlijkse petanquetornooi “De wisselbeker van de schepen
van Sport”, overigens voor de laatste maal op de petanquebanen van Ameubla (Leopold II-laan) want vanaf 2011 wordt
er gespeeld in het nieuwe petanquehuis in de Hazebeekstraat.
Maar liefst 72 sportievelingen waren op de afspraak: 17 tripletten van de Vlops en 7 van de Vlaamse Seniorenclub. De Vlops
kon de wisselbeker definitief in de wacht slepen, maar het was
wel een triplet van de Vlaamse Seniorenclub dat dit jaar zegevierde en de beker mee naar huis nam. Roger Claes, Marc
Depaepe en Anny Cuvelier (Vlaamse Seniorenclub 1) haalden
het immers nipt van Willy Van Ranst, Eric Cayzeele en Monique
Wouters (Vlops 2). Elke deelnemer ontving een prachtig aandenken. Ook werden er nog 6 flessen wijn verloot, geschonken
door schepen van Sport Dirk Dawyndt.

Sportquiz
Een dag later, op vrijdag 15 oktober, organiseerde de gemeentelijke sportraad
de jaarlijkse sportquiz. Zeventien ploegen van telkens drie personen schreven
zich in. Johan Provost was quizmaster
van dienst.
Er werden telkens acht vragen gesteld
over volgende onderwerpen: WK voetbal 2010, Olympische winterspelen 2010,
indoorsporten, wielrennen algemeen,
Michael Schumacher en de formule 1,
sport in onze provincie, wielrennen: de
grote rondes, tennis, atletiek en varia. Er
vielen in totaal 176 punten te verdienen.
Uitslag: 1. Veurne Sportief, 170 punten /
2. MACW Koksijde, 149,5 p. / 3. Snuffel,
145,5 p. / 4. ZVC De Panne, 140,5 p. / 5.
RSCA SC Westhoek, 138,5 p.

Jeugdsport
academie
De winnaars van de sportquiz in gezelschap van de schepen van Sport
Dirk Dawyndt en de leden van de sportraad.

Sport- en  seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, of Sport overdag, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 27
mei 2011. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), kunnen dames en heren terecht in de sporthal van Koksijdedorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot
14.45 u., badminton en tafeltennnis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen)
kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

De sportdienst en sportraad organiseren al voor het twaalfde jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke voor jongens en
meisjes van het eerste tot het zesde
leerjaar.
In de reeks die loopt op de woensdagen 8, 15 en 22 december staat
tennis op het programma: van 14 tot
15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, en van 15.15 tot 16.30 u. voor
het 4de tot 6de leerjaar.
Voor de drie lessen is de prijs 4,50
euro (verzekering en sportmateriaal
inbegrepen). ,Vooraf inschrijven op
de sportdienst, Hazebeekstraat 11 of
via www.sport.koksijde.be.
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Vic Igodt

Oostende, 27 september
zoon van Steven en van Inga
Vanhollebeke uit Koksijde

Leandro Polet

HUWELIJKEN

Patrick De Vreese en
Ann Poelmans, beiden uit

Koksijde (21 oktober)

OVERLIJDENS

Antoon Vermeersch
88 jaar - weduwnaar van
Gerarda De Bruyne

Laura Callewaert - 83 jaar

Sam Jansseune - 17 jaar

Lennert Meirlevede

weduwe van Henri Verhaeghe

Veurne, 14 oktober
zoon van Kazbek en van Louiza
Akhtakhanova uit Koksijde

Gabriël Vincke - 90 jaar

Nathalia Peel - 98 jaar

weduwe van Frans Reniers

Israil Akhtakhanov

weduwe van Roger Even

Maria Cauwbergs - 88 jaar

Veurne, 30 september
zoon van Wouter en van Katelijne Nuytten uit Oostduinkerke
Veurne, 8 oktober
zoon van Robby en van Yvonne
König uit Koksijde

Maria Bracht - 89 jaar

Noël Vanhooren - 68 jaar
echtgenoot van Nadine Vandendriessche
Rosa Castelein - 58 jaar
echtgenote van Theo Vanluchene

weduwe van Emilius Desmidt

Denise Timmerman

73 jaar - weduwe van Henri
Catrysse

Jackie Vanvossem
59 jaar

Aimé Verhegge - 83 jaar

weduwnaar van Irma Vanstechelman

Jean-François
Desurmont - 62 jaar

Michèl Lepièce - 67 jaar
Echtgenoot van Marie Guissart

echtgenoot van Elisabeth
Dervaux

Luc Chaleur - 60 jaar
echtgenoot van Francine Colas

echtgenoot van Gilberte Dirckx

Jean Soudant - 65 jaar

echtgenoot van Marie Soleil

De voorbije maand in
woord en beeld

René Rodrick - 78 jaar

Hugo Hemeryck - 70 jaar

meer
foto’s op
www.koksijde.be/
fotoalbum

De Vrije Basisschool De Ark is de eerste Koksijdse school die het volledige MOS-logo verdiende. MOS staat voor
Milieuzorg op School. Een delegatie van de provincie, de afvalintercommunales en de gemeente kwam er
dan ook wat graag Mister Jekkes voorstellen. Dat is het nieuwe West-Vlaamse afvalspel dat kinderen op een
leuke en educatieve manier leert hoe ze de afvalproblematiek kunnen aanpakken en zelf de afvalberg kunnen
verminderen. Juffrouw Eva Dancet en de 17 leerlingen van de vijfde klas lanceerden het nieuwe spel met brio.
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De Vlaamse Senioren Koksijde, een afdeling van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden, kortweg VVVG,
werden op zaterdag op 30 oktober in het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de vereniging. Burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn schepenen verwelkomden er ruim honderd leden van
de bloeiende vereniging!

Na het succes van vorig jaar, organiseerde
de VVV/dienst Toerisme voor de tweede
maal de Toeristen- en Streekproductenbeurs
in het weekend van 16 en 17 oktober in de
feestzaal van c.c. CasinoKoksijde. Op deze
beurs kon je bij de standhouders proeven
van lekkere streekproducten zoals kaas,
paté, jenever, wijn, foie-gras, vis en nog veel
meer. Ook toeristische documentatie over
de Westkust, Noord-Frankrijk, de provincie
Namen, de jumelagegemeenten en van de
stedenbandgemeenten Galibi en Alino uit
Suriname was rijkelijk voorhanden!

Tussen de gemeentegrens met De Panne en het Elisabethplein werd in de voorbije weken door aannemer Braet uit
Nieuwpoort overgebleven munitie van de Tweede Wereldoorlog opgespoord en onschadelijk gemaakt. Dat dit zeker
geen nutteloze operatie bewijst bovenstaande foto. Op
donderdag 28 oktober werd op het strand een zware bom
tot ontploffing gebracht.
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Op zaterdag 30 oktober vond de seizoensafsluiter van het Nationaal Visserijmuseum plaats: de Dag van de Paardenvisser. Ter die gelegenheid overhandigde voorzitter André Cavyn van De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum het prachtige beeld Garnaalvisser te Paard van Arnost Gause aan het museum.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zaterdag 30 oktober de titel van cultureel ambassadeur
van de gemeente Koksijde plechtig toegekend aan het echtpaar Johan Bouttery en Frieda Vanslembrouck uit
Oostduinkerke. Johan en Frieda zijn al jaren heel verdienstelijk actief in de wereld van muziek, zang, toneel en voordracht. Een grote schare familie, vrienden en kennissen hield eraan de overhandiging van de titel bij te wonen.

De handelaarsbond van Oostduinkerke-bad reikte op
1 november de prijzen uit van de etalagezoekwedstrijd.
De totale prijzenpot bedroeg 750 euro in aankoopbonnen te spenderen bij de aangesloten handelaars. De
deelnemers moesten rebussen oplossen, opgehangen
in de diverse zaken. Winnaars werden Jean-Pierre
Claerhout uit Waregem, Ingrid Truyen uit Merelbeke en
Christophe Vandendriessche uit Moorsel. Op de foto
ook organisator Chris Bailleul.
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Een Duitse delegatie van burgemeesters 13 tot 14 oktober in Koksijde te gast om er een bezoek te brengen aan de
waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Wulpen en het IWVA-drinkwaterproductiecentrum Doornpanne. De delegatie vormde samen de raad van bestuur voor de waterzuivering van Perfgebiet-Bad Laasphe. Op donderdag 14
oktober viel de Duitse prominenten een ontvangst in het gemeentehuis te beurt.

De ontvangstruimte van de derde verdieping van
het gemeentehuis is nu o.m. ook opgesmukt met
prachtige foto’s van de vroegere paardenvissers
Maurice Denecker en Amandus Vanbillemont.
Maurice zelf en Roland van Mangs, moeder Maria,
dochter Cecile en kleinzoon Xavier kwamen de
foto’s op donderdag 14 oktober aan burgemeester
Marc Vanden Bussche overhandigen.

Naar jaarlijkse traditie werd de Orde
van de Paardenvisser op maandag
8 november op het koninklijk paleis
ontvangen. Deze keer niet door de
vorst zelf, maar wel door prins Filip.
Voorzitter Ghislain Storme richtte
tot hem het woord en bood hem
een mandje lekkere garnalen aan.
Paardenvissers Stefaan Hancke en
Maurice Denecker gaven de zeer
geïnteresseerde prins deskundige
uitleg over de wereld van het garnaalvissen te paard. Hij had ook veel
belangstelling voor de authenticiteit
van de kledij van de ordeleden, en
vergeleek de mantel van voorzitter
Ghislain met het gewaad van Karel
De Stoute….
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Debruyne-Tyteca
Ook op zaterdag 16 oktober was het de beurt aan de echtgenoten Jozef Debruyne (°Oostduinkerke) en Flora
Tyteca (°Oostduinkerke) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (4 oktober 1960, Oostduinkerke).
Jozef en Flora waren/zijn de bekende haarkappers van het Oostduinkerkse kapsalon Flora in de Leopold II-laan. Ze
hebben twee kinderen en zes kleinkinderen.

Een eeuweling: mevrouw Louisa De Wildeman!
Honderd jaar geleden, op 31 oktober 1910, zag mevr. Louisa De Wildeman in Eine bij Oudenaarde het levenslicht,
in een gezin met vijf dochters. Louisa huwde op 31 augustus 1943 in Eine met Joseph De Zutter uit het buurdorp
Sint-Denijs-Boekel. In Nederbrakel baatten ze een bakkerij uit. Louisa en Joseph werden ouders van twee kinderen:
Freddy en Frieda. Ze heeft verder drie kleinkinderen en een achterkleinkind. In 1960 werd de bakkerij stopgezet en
keerde Louisa met Joseph terug naar Eine. Toen Joseph in februari 1986 stierf, verhuisde Louisa naar Zelzate waar
dochter en schoonzoon een apotheek hadden. In 2003 werd de stap naar Koksijde gezet, omdat dochter en
schoonzoon daar kwamen wonen gezien hun dochter arts in de Veurnse kliniek was geworden. Louisa geniet nu in
de IJslandvaardersstraat van een rustige levensavond bij haar dierbaren. Haar geheim: sober en gezond leven, en
tevreden zijn met de kleine dingen van elke dag. Burgemeester en schepenen kwamen haar op 30 oktober te huize
hartelijk feliciteren!
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Echtpaar Bijttebier-Verlinden
Goud was er op zaterdag 30 oktober voor het echtpaar Armand Bijttebier-Paula Verlinden. Armand (°Kooigem) en
Paula (°Terhagen) huwden op 29 oktober 1960 in Terhagen. Armand werkte voor staaldraadreus Bekaert in Zwevegem, en Paula als naaister in de textielsector. Ze hebben een dochter, een kleinzoon en twee achterkleinzonen.

Echtpaar
Van Houte-Schyns
Charles Van Houte (°Elsene) en Marie Schyns (°Aat) beloofden elkaar
50 jaar geleden in Anderlecht (22
oktober 1960) eeuwige trouw! Ter
gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 16 oktober in het gemeentehuis
ontvangen. Charles was cardioloog
in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel,
Marie was apothekeres. Ze hebben
twee kinderen en een kleinkind.

Groot feest bij de afstammelingen
van mevrouw Gabrielle Cordier
uit de Pierre Sorellaan, want op
27 oktober werd ze honderd jaar!
Gabrielle werd geboren in Coudekerque bij Duinkerke (F), als dochter
van visser Lucien Cordier en moeder
Elodie Decreton. De nonkel van
moeder Elodie was zelfs de fameuze
Petrus Decreton, bijgenaamd Pier
Kloeffe, die op de Zeedijk van De
Panne een monumentje heeft!
Gabrielle huwde in 1932 met
Hendruk Dumarey. Ze verhuisden
in 1935 naar Gentbrugge waar
Hendrik postbode was geworden. In
1999 keerden Gabrielle en Hendrik
Mevrouw Gabrielle Cordier is honderd jaar jong!
terug naar Koksijde, naar de Pierre
Sorellaan, maar in hetzelfde jaar
overleed Hendrik. Vandaag bereddert Gabrielle, weliswaar met hulp, nog steeds haar eigen huishouden. Gabrielle
is een verwoed kaartster, bijna elke namiddag gaat ze kaarten! De koene eeuwelinge heeft twee kinderen, zes
kleinkinderen, elf achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind! Burgemeester en schepenen brachten haar op
zaterdag 6 november een felicitatiebezoek!

Arne Sierens en Compagnie Cecilia in Altijd Prijs:

getroebleerde lotsverbondenheid…
T-d: “Je wordt dikwijls ondergebracht bij het wat volkse
theater. Terecht? En is dat een compliment of een belediging?”

Arne Sierens is een bejubeld auteur, regisseur, theatermaker en scenarist. Hij won in z’n rijkgevulde carrière diverse prijzen voor zijn werk o.a. de Nederlands-Vlaamse
Toneelschrijfprijs en de Louis Paul Boonprijs. Op zaterdag
4 december brengt hij in c.c. CasinoKoksijde om 20 u.
met Compagnie Cecilia het stuk Altijd Prijs.
In Altijd prijs vertelt Arne Sierens het verhaal van de
vriendschap tussen twee vrienden die op een bizarre
manier tot stand komt en slingert tussen tederheid en
agressiviteit. Het stuk is omfloerst door de spirit van de Jamaïcaanse rude boys of de Engelse mods uit de jaren 60.
Een man treft een jongen aan met een delirium en niets
om het lijf behalve een deken. Hij brengt hem naar huis
en drie maanden later komt de jonge man hem bedanken. De twee komen uit een totaal ander milieu maar
voelen een verbondenheid. Ze spiegelen zich aan elkaar
en zoeken allebei naar antwoorden in een wereld van
zwartwerkers, mensenhandelaars en in zichzelf gekeerde
jongeren. De twee dagen elkaar uit en trekken elkaar
aan als in een duet.
T-d: “Je bent opgegroeid in de Gentse wijk Brugse Poort,
een ietwat achtergestelde wijk. In je stukken komen
dikwijls zoekende figuren uit een kwetsbare groep voor,
op zoek naar hun plek, naar wat zekerheid… Ook met de
personages uit Altijd Prijs is dit terug zo. Ze hebben een
zeer grote mond en een klein hartje. Toch behandel je
die personages met veel liefde. Je hebt er bijna sympathie voor?”
Arne Sierens: “Ik ben inderdaad opgegroeid in de
Brugse Poort. Ik schrijf dus over wat ik ken, over het soort
mensen dat ik ken. Het zijn dikwijls afschuwelijke, ruwe en
onaangename personages, maar ik kan er echt helemaal niet kwaad op zijn. In het Engels zegt men “it’s my
tribe”, we behoren tot dezelfde stam. Mijn stukken schetsen een beeld van de mens dat niet altijd even fraai is.
Het is bijna de “condition humaine”, datgene wat de
mens tot mens maakt. De naakte mens, zonder franjes.
Dat boeit me, het is een blijvende bron van inspiratie.”

Arne Sierens: “Volks theater is zo’n allesomvattend en
beladen term. Er wordt zoveel in de grote pot volkstheater gegooid. Mensen associëren het dikwijls met nostalgisch theater, eenvoudige stukken, dikwijls in het dialect.
Pas op, daar is op zich niets mis mee, maar ik reken mezelf niet bij die lichting. Mijn stukken zijn stevig geworteld
in de hedendaagse realiteit. Er komen inderdaad wel
volkse personages in voor, maar ik probeer mijn stukken
toch meer body, inhoud te geven. Altijd Prijs is ook een
heel levendig stuk, allesbehalve klassiek (volks)theater. Ik
werk samen met Jean-Yves Evrard voor de muziek, met
Koen Augustijnen voor de dans,… Dat zorgt ervoor dat er
heel wat diepte in de stukken zit.”
T-d: “Muziek is inderdaad heel belangrijk in je werk. In
Altijd Prijs heb je samengewerkt met Jean-Yves Evrard.
Dat is je blijkbaar goed bevallen? Ook voor je volgende
stuk Schöne Blumen heeft Jean-Yves Evrard de muziek
gemaakt en speelt hij het live tijdens de voorstelling.”
Arne Sierens: “Ja, de samenwerking met Jean-Yves was
echt geweldig. Hij is echt zo’n uitzonderlijk talent. Dankzij
hem is er echt chemie op het podium. Hij speelt altijd live
en blijft improviseren, hij creëert zo’n enorme sfeer en dat
vormt voor de acteurs een extra boost bij het spelen.”
T-d: “Je bent moeilijk met één term te benoemen. Auteur,
regisseur, scenarist,… Ben je alles of voel je je vooral
auteur, die dan ook maar zelf regisseur is? Of is de combinatie heilig voor je?”
Arne Sierens: “Ho, het vormt voor mij echt één geheel.
Alles wordt samen geboren, de tekst, de ideeën voor de
dans, muziek, enz. Ik werk ook al in een vroeg stadium samen met de acteurs. Het discussiëren, het uitwisselen van
ideeën zorgt voor een vruchtbare wisselwerking. Ik ben
geen auteur, want de tekst is maar één onderdeeltje van
het geheel. Ik noem mezelf ook nooit regisseur, maar zeg
altijd “ik maak iets”. Dus noem me gerust theatermaker.”
T-d: “Tot slot, waarom mogen mensen Altijd Prijs zeker
niet missen. M.a.w. maak gerust even ongegeneerd
reclame voor het stuk.”
Arne Sierens: “Iedereen moet komen omdat dit eigenlijk
mijn sterkste voorstelling van de laatste jaren is. De sfeer
zit goed. Dit is eigenlijk eerlijk gezegd een ongegeneerd
autobiografisch stuk. Het was onverwacht confronterend
toen ik het stuk voor de eerste keren op het toneel zag.
Dit ben ik. Voor u.”
Info en tickets: vanaf 10,50 euro op
www.casinokoksijde.be of via 058 53 29 99.

Laat je glijde(n) in Koksijde!
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Ook deze winter kan je in onze gemeente weer schaatsen. De ijsbaan voor het gemeentehuis gaat op zaterdag
11 december open, en sluit een maand later op zondag 9 januari. Tot die dag wordt het Theaterplein omgetoverd
tot een gezellige kerstmarkt. Ook de sfeervolle kraampjes met drankjes en hapjes naast de schaatsbaan ontbreken uiteraard niet! De organisatie is in handen van de gemeente en de VVV.

Openingsuren

In de kijker

3 van zaterdag 11 tot donderdag
23 december van 14 tot 21.30 u.
3 op vrijdag 24 december van 14
tot 17.30 u.
3 van zaterdag 25 december tot
zondag 9 januari van 10 tot
21.30 u.
3 op woensdag 29 december van
10 tot 17.30 u.
3 op vrijdag 31 december van 10
tot 17.30 u.

Discoschaatsen op donderdag 23
december, donderdag 30 december
en donderdag 6 januari om 20 u.

Toegangsprijzen
volwassenen 4 euro / kinderen -16
jaar 2 euro / 10-beurtenkaart volwassenen 35 euro / 10-beurtenkaart
-16 jaar 15 euro / scholen gratis
Huur schaatsen: 2 euro
Handschoenen verplicht!

Cijfers
In onze gemeente werd de eerste
ijsbaan aangelegd op het tennisveld in Koksijde-dorp in de winter
van ’96-’97. Met 10.388 verkochte
tickets was het initiatief meteen een
schot in de roos. De volgende jaren,
van december ’97 tot ‘januari ’02
schommelde het cijfer tussen 6.370
en 7.915 bezoekers. De uitvoering
’02-’03 was een dieptepunt, toen
moest de uitvoering het stellen met
4.243 schaatsers.
De jaren daarop klom het aantal
bezoekers stilaan tot 9.434 in de

editie ’06-’07, overigens de laatste
keer dat de ijsbaan in Koksijde-dorp
stond opgesteld.
De verhuis van de ijsbaan van dorp
naar bad, op het Theaterplein
bij het nieuw gemeentehuis was
duidelijk een goeie keuze! In deze
uitgave, december ’07-januari ’08
werd een recordaantal bezoekers
genoteerd: liefst 14.625! Vorige
winter werden er 13.825 tickets aan
de man gebracht. Het wordt thans
uitkijken naar de resultaten van de
komende 15de editie!
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be,
www.koksijde.be

Vissers-Winterdrank met verrassing
in het Nationaal Visserijmuseum
Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke organiseert op zondag 19 december op het museumplein de
nieuwe activiteit Vissers- Winterdrank! Vanaf 14 u. biedt
het museum een typisch vissersdrankje aan, een straffe
poester! Wat dat is? Kom het ontdekken! Het museum is
de hele namiddag gratis toegankelijk.
Behalve de mysterieuze poester is er ook warme
chocomelk en de legendarische garnaalsoep aan

een democratisch prijsje. De museumleiding stuurt
ook twee traditioneel geklede vissersvrouwen naar de
kerstmarkt in Wulpen met een aantal tickets voor het
museum.

Twee eeuwen vis in blik
De nieuwe evenement wordt georganiseerd ter
gelegenheid van een bijzondere verjaardag: in 2010
is het precies 200 jaar geleden dat het fenomeen
visconserven ontstond. Dit feit wordt bijzonder in de
kijker gezet, vooral ook door de gidsen die om 15 en
16 u. een gratis thematische rondleiding over eten en
drinken bij de vissers verzorgen. Op het einde van de
rondleiding brengt de gids het geïnteresseerde publiek naar de eerste verdieping van het museum voor
een intrigerend verhaal over het eten van vis 200 jaar
geleden en nu. Voor de gratis gidsbeurten zijn geen
reservaties mogelijk, er wordt aangeraden 15 min.
vooraf aanwezig te zijn.
En er is nog een verrassing! Iedereen die op 19 december tussen 14 en 18 u het museum bezoekt krijgt
een blikje sardienen in tomatensaus, gratis! Dankzij
sponsering van het bedrijf Imperial dat 500 blikjes
schenkt!
Info: Nationaal Visserijmuseum,
Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke,
T 058 51 24 68, www.visserijmuseum.be.

Bubbelkens poppentheater speelt
A Christmas Carol van Dickens

Ongeveer 40 jaar geleden speelde Poppentheater Schokkeljoen uit Veurne in de vorm van een
poppenspel het legendarische kerstspel En waar
de sterre bleef stille staan van Felix Timmermans.
Bubbelkens Poppentheater uit Wulpen treedt nu

in hun voetsporen. Het theater brengt op zondag
19 december om 15 en 20 u. in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen het wereldberoemde A Christmas
Carol van Charles Dickens.
Deze unieke voorstelling ontsproot in brein en buik
van Emmanuel Fabel, sterkhouder van Bubbelkens Poppentheater. Hijzelf en zijn poppenspelers
brengen het universele kerstverhaal van Dickens in
een West-Vlaamse vertaling. De voorstelling wordt
opgeluisterd door het Sint-Willibrorduskoor dat Nederlandse en Engelse kerstliederen zal zingen. Het
geheel wordt gebracht in de Londense sfeer anno
1834, met specifieke klederdracht.
De opbrengst van deze voorstelling gaat integraal
naar Huize Rozenwingerd uit Oostduinkerke.
Niet genummerde kaarten bij Emmanuel Fabel
(3 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar, anderen
5 euro), Kerkwijk 13 in Wulpen, T 058 31 38 43,
GSM : 0475 72 20 46.

33
Het Huis
van Sinterklaas

38ste Winterwandeldag
Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan
zee wil halen, is er op zondag 26 december de 38ste
winterwandeldag.
Voor de minder ervaren wandelaars is er de wandeling
van 8 km. Ze krijgen een parcours voorgeschoteld, dat zich
hoofdzakelijk in de villawijken van Sint-Idesbald uitstrekt, het
kunstenaarsoord bij uitstek.
Steviger is de wandeling langs de Hoge Blekker, met zijn 33
meter de hoogste duin van onze kust, en het natuurgebied
Doornpanne. Over 16 kilometer ontdekt de wandelaar de
mooiste plekjes van Koksijde.
De wandelaars die nog een stukje willen doorstappen
kiezen voor de 24 km. Voor de geroutineerde stappers werd
een flinke tocht van 30 kilometer uitgestippeld. Zij betreden
de natuurgebieden Oostvoorduinen, Spelleplekke, Karthuizerduinen en Plaatsduinen.
Voor alle deelnemers ligt aan de eindmeet een geschenkje
klaar. De mooiste beloning is ongetwijfeld het gezonde
gevoel na een dag wandelen in open lucht.
Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in SintIdesbald. Inschrijving en vertrek tussen 9 en 14 uur. Gratis
Deelname. Er is een gratis busdienst van en naar het station
van Koksijde.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Sinterklaas is in Koksijde op woensdag
1 en zaterdag 4 december, in zijn Huis
van Sinterklaas op het Theaterplein.
Op beide dagen vertrekt Sinterklaas
met zijn Zwarte Pieten om 14 u. aan
de parking Malgré Tout (t.h.v. De
Poort) voor een optocht in de Zeelaan. Daarna zal hij plaatsnemen op
de troon in het Sinterklaashuis op het
Theaterplein. Alle kinderen kunnen tot
16 u. bij hem terecht om hun verlanglijstje en tekening voor 6 december af
te geven. De kinderen krijgen meteen
snoep, maar het gevraagde speelgoed wordt in de nacht van 5 op 6
december thuis gebracht…
Op woensdag 1 december verzorgt
de Ketnet Band om 15 u. een gratis
optreden op het Theaterplein. Veronique Leysen (Ketnet-wrapster en Amika-actrice) en haar Ketnet Band-vrienden brengen een 75 minuten durende
kidsshow met alle hits van Sinterklaas
en van andere kinderidolen.
Op zaterdag 4 december is er om
16.30 u. een Sinterklaasshow in de
feestzaal van c.c.CasinoKoksijde.

Wulpen: nostalgische kerstmarkt!
De feestcomités van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen werken dit jaar samen om op
zaterdag 18 en zondag 19 december, telkens van 10 tot 17 u., in Wulpen een nostalgische kerstmarkt
in de sfeer van Charles Dickens op het getouw te zetten. Alle registers worden opengetrokken om de
bezoekers een gezellige en aangename tijd te bezorgen: oude ambachten, Christmas Carolsingers,
een verdwaalde schapenherder met zijn kudde, roofvogelshow, goochelaar, jongleurs, huifkartochten,
gepofte kastanjes, warme wafels, de geur van warme wijn en nog veel meer.
Leden van het feestcomité Wulpen zijn al maanden bezig met het ineen timmeren van de kersthuisjes.
Ze worden geplaatst op het gezellige Dorpsplein onder de kerktoren.

Middeleeuwse sfeer
in de abdij…
Op woensdag 29 december organiseert het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 voor de 8ste maal het middeleeuws winterevenement Stella de Dunis. Tussen 14 en 18 u. kunnen jong en oud doorlopend genieten van middeleeuwse muziek,
sketches en ludieke animatie in het museum en op de site. Kinderen kunnen zich laten grimeren en krijgen hun voornaam in sierlijke kalligrafie mee naar huis.
Gheselscap Goet ende Fyn
Het gheselscap brengt u met zijn muziek op authentieke instrumenten en zang meteen in de juiste sfeer.

Schobbejak
Schobbejak vertelt verhalen voor groot en klein over
ridders, narren, heksen en draken.

Koning Achterstevoren
Koning Achterstevoren kruipt ’s morgens klaarwakker
in zijn bed en groet zijn bovendanen niet gemeend
“Tot gisteren”. Samen met de koning, werkman Walter
en een kabouter wordt het een achterstelling boordeleeg muziek en verrassingen in het koninklijke park.

Bubo Africanus
Ontdek samen met Bubo Africanus deze fascinerende roofvogels.

Tovenaar Runewold
Tovenaar Runewold spiegelt u de onzichtbare werkelijkheid, u ervaart de werking van zijn weggevlogen
“Gedachtengaaltje”. Ontdek deze wereld vol magie.
Bartholomeus, middeleeuwse dorpsgek
Hij praat, hij zingt en maakt muziek. Dit alles puur en
eenvoudig. Is hij nu een filosoof of toch een troubadour? In ieder geval weet deze middeleeuwse dorpsgek waar het in het leven om draait.
De Alchemisten van Ghorf
De aarde na de ondergang… Langzamerhand
komen de mensen uit de puinhopen te voorschijn en
proberen moeizaam te overleven. De alchemisten
van Ghorf brouwen hun elixer dat alle ellende doet
vergeten en trekken door de wereld om iedereen te
genezen die het maar geloven wil.

Kinderen VIP
Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar!
Waan je de koning te rijk, laat je schminken en neem
als onvergetelijk aandenken je eigen voornaam in
sierlijke kalligrafische letters mee naar huis!
Eten en drinken
De Vriendenkring van het Abdijmuseum zorgt traditioneel voor een passend hapje en drankje aan democratische prijzen!
Toegang
Kinderen tot 12 jaar: gratis / Jongeren van 13 tot 18
jaar: 3 euro / Volwassenen: 5 euro
Gratis voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!
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“The Parade” komt naar Koksijde!

© Symfonie der Stenen

Koksijde verwelkomt op woensdagavond 29 december “The Parade”, een grote lichtparade met schitterend
vuurwerk in een regie van Symfonie der Stenen. “The Parade” is een avondoptocht van ongeveer 1 kilometer,
volledig verlicht, bestaande uit 200 artiesten.
Ze zijn allen gekleed in sprookjesachtig verlichte kostuums en
flaneren voorbij op een uitgekiende
choreografie. Alle lichtkostuums zijn
originele creaties die zowel opvallen
door de technische vindingrijkheid
als door hun esthetisch uitzicht en
hun symboliek. Daarnaast gaan ook
50 performers, waaronder ruiters,
steltenlopers, vuurspuwers en een
tiental verlichte praalwagens mee in
de optocht. Langs het hele parcours
worden verschillende klankinstalla-

ties gebouwd en de optocht wordt
met een vuurwerkspektakel afgesloten. Kerst en eindejaar vormen het
centrale thema.
Deze parade is uniek! In de winterstop maakt hij enkel in vijf steden
of gemeenten een halte: in Brussel,
Antwerpen, Hoei, Hautmont (Fr.) en
Koksijde!
De lichtparade vertrekt om 19 u.
in de Zeelaan ter hoogte van de
Japans Paviljoenstraat en trekt door
de Zeelaan tot op de Zeedijk aan

het Terlinckplein. Daar wordt de parade om 20 u. met een spetterend
vuurwerk afgesloten. De volledige
parade is gratis toegankelijk, dankzij
steun van Generali Verzekeringen,
de Nationale Loterij en Lampiris.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.
be, www.koksijde.be, www.symfoniederstenen.be, video te bekijken
op http://tourdessites.com/ftpproduction/the_parade.mov
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Laaiende Sylvestervuren met
lekkere sprotjes en patatjes…

De Orde van de Paardenvisser organiseert op donderdag 30
december in samenwerking met
de VVV/dienst Toerisme en het

gemeentebestuur zoals elk jaar
een van zijn mooiste activiteiten:
de Sylvestervuren op het strand van
Oostduinkerke.

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzikale begeleiding
wenst de Orde van de Paardenvissers
het jaar 2010 een goed einde toe.
Om 17.30 u. vertrekt een fakkeltocht.
De fakkels kunnen ter plaatse aangeschaft worden. Inmiddels zijn de
aardappelen en sprotjes etensklaar
geroosterd boven een vreugdevuur
en worden ze aan de toeschouwers
te koop aangeboden. Wie nog koude
handen en voeten heeft, kan zich
verwarmen met een kop warme rode
wijn. Een portie sprot met een aardappel of een kop Glühwein kunnen
bekomen worden tegen een democratische prijs.
Tot slot worden om 18 u. de kerstbomen op het strand verbrand, waarna
een spetterend vuurwerk volgt!
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, F
058 53 21 22, toerisme@koksijde.be,
www.koksijde.be

Van oud naar nieuw
Op vrijdag 31 december stapt
men in Sint-Idesbald met de
feestneus van oud naar nieuw. Het

festijn begint om 23 u. met muziek,
glühwein en hapjes op de Zeedijk.
Om 24 u. wordt het nieuwe jaar

ingezet met een spectaculair muzikaal vuurwerk op het strand.

Kerstconcert
met Yevgueni

Xbeach gala 2010
met SYLVER on stage

Fifty-One Club Nieuwpoort-Westkust organiseert zijn
negentiende concert op zaterdag 11 december om
20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk met een optreden van
de groep Yevgueni.
De opbrengst van het concert wordt besteed aan
projecten in het kader van de dienst aan de gemeenschap van Fifty-One Club Nieuwpoort-Westkust,
waaronder vzw Duin en Polder in Diksmuide, vzw Elora
in Nieuwpoort, vzw De Rozenkrans in Oostduinkerke,
Chiro De Branding en Sea Scouts FOS 8 ‘t Vloedgat.
Na het concert biedt de club een receptie aan in het
Atrium van het gemeentehuis.
Kaarten kosten 35 euro en zijn te bestellen door overschrijving op rek. nr. 280-0531600-77 van Fifty-One Club
Nieuwpoort–Westkust met vermelding “Kerstconcert
2010”. De kaarten worden dan toegezonden.

Op vrijdag 31 december openen om 22 u. de deuren
van feestzaal Witte Burg in Oostduinkerke voor Xbeach
gala 2010.
Zaal 1: Xbeach ambi +16
Ambiance verzekerd met exclusief het laatste optreden van 10 jaar SYLVER met junior Miles. Met dj Nicolas,
dj God (Messink, Xbeach), dj Thomas Artois (Viking,
Pi-nuts Gent, Pallieter Gent), en Deux Saints Tropicaux
Tent 1: Sweat events +18
Vorig jaar stonden er klinkende namen als, Mook, Bastian en Poireau. Dit jaar nog van dat.
Tent 2: Oldies +18
De moderne jukebox zorgt voor krakers van weleer:
Pointer Sisters, Elvis, Tina, Michael en Bono...
Toegang: 15 euro in voorverkoop via dienst Toerisme
Koksijde, Moviemax, Maschi’s
Info: www.xbeach.be

Agenda
doorlopend
Elke vrijdag
Markt
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: dienst Toerisme

Meditatiegroep

Dinsdagnamiddag 9 nov en 7 dec 2010,
11 jan, 8 febr, 1 maart, 5 april en 3 mei
Donderdagavond 18 nov en 9 dec 2010,
13 jan, 10 febr, 3 maart, 7 april en 5 mei
Duinparklaan 33
Prijs: € 55
Info en inschrijvingen
Reinhilde Verheyen, T 058 51 05 78 of
T 0475 37 77 22
verheyenreini@hotmail.com

ZA 11/12/2010 	ZO 9/01/2011
IJsbaan zie Tij-dingen blz 31
-

11/12 – 23/12: 14 – 21.30 u
24/12: 14 – 17.30 u
25/12 – 30/12: 10 – 21.30 u
29/12: 10 – 17.30 u
31/12: 10 - 17.30 u
01/01– 09/01: 10 – 21.30 u

Discoschaatsen op 23, 30/12 en 6/01,
telkens om 20 uur
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein
Info: dienst Toerisme

VR 24/12 - VR 31/12
Zingende Kerstman
Wiewieneke
Koksijde-aan-Zee
Info: dienst Toerisme

DECEMBER
01 woensdag
Optocht met de Sint tot aan
het Theaterplein 14 u

Koksijde-aan-Zee, parking Coosemanslaan
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Filmreportage over Peru door
F. Calcoen 14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Deelname: € 2 (1 consumptie inbegrepen)
Info Hedwig Donceel T 058 51 75 43
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Het huis van Sinterklaas
14.30-16.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Gratis optreden van de
Ketnet band met Anick,
Tom en Véronique 15 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Akademie für alte Musik
Berlin/Juan Kruz Diaz de
Garaio Esnaola/Midori Seiler
4 Elements – 4 Seasons 18 u
Koksijde, Casinoplein
Vertrek met de bus naar het concertgebouw
in Brugge
Info c.c. CasinoKoksijde

Film ‘La teta Asustada’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

02 donderdag
Aardbevingen met en zonder
tsunami, met meer dan
200000 doden
Vakgroep geologie (VUB)
14.30 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, W. Elsschotzaal,
boven bibliotheek
Lezing door prof. Dr. Eddy Keppens
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Bloedinzameling 17-20 u
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info Marc Vandermeiren, T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

03 vrijdag
RadioKUKAorkest feat. Ellery
Eskelin (VS) Aanstekelijke
ritmes 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

04 zaterdag
Open Museumdag: museum
gratis toegankelijk 14-18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/verbouwelaan
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Geleide wandeling in
natuureservaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora 14 u
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info Bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

Optocht Sinterklaas tot aan
Theaterplein 14 u
Koksijde-aan-Zee parking Coosemanslaan
Info dienst Toerisme

Het huis van Sinterklaas
14.30-16.30 u

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info dienst Toerisme

Sinterklaasfeest 16.30 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Gratis toegang
Info dienst Toerisme

Compagnie Cecilia & Het
Paleis/Altijd prijs Woest en
eigenzinnig theater 20 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

05 zondag
Klassiek op zondag:
A Cumpagnia/Polyphonie
Profane et Sacré 11 u
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Info c.c. CasinoKoksijde

06 maandag
Degustatieavond: bubbels
van schuimwijn over cava,
prosecco tot champagne
19.30 u

Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster, Strandlaan
Leden markant 10 euro, niet-leden: 16 euro
Info en inschrijvingen bij Lena Proot,
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be

Kerstfeest 14 u

Bloedinzameling 16.30–20 u

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inschrijven bij Nelly Mahieu, Schepenstraat 8,
Oostduinkerke
Info SOW Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 65 00

Hart- en vaatziekten 19.30 u

Thema: ‘Kunnen wij ons nog
afsluiten van de (te) snelle
maatschappij?’ 19.30 u

08 woensdag
Oostduinkerke, Witte Burg
Info Marc Vandermeiren, T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

Veurne, Dienstencentrum De Zonnebloem
Inleiding door schepen Denise

Film ‘Bright Star’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

09 donderdag
Wouter Deprez/Je zal alles
worden (uitverkocht) 20 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

10 vrijdag
Wouter Deprez/Je zal alles
worden (uitverkocht) 20 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

11 zaterdag
Daguitstap kerstmarkt Keulen
Info en organisatie Neos Koksijde,
Judith Ranson, T 058 51 40 60 en
Jeannine Nowé, T 058 51 33 01

Groot kinderfeest 13 u

Eerste bijeenkomst HVV Zahir Koksijde – praten
over de dingen des levens.
Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109
Info en organisatie VOW Westhoek,
Contactpersoon Koksijde: Marc Van Muylem,
T 0498 56 61 30; vanmuylem@skynet.be
Contactpersoon Nieuwpoort:
kareldehaese@skynet.be

15 woensdag
Bloedinzameling 17-19.30 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Info Marc Vandermeiren, T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

Poëtisch bamboecircus
Koksijde, Casinoplein
Vertrek met bus naar théâtre Le Bateau Feu in
Duinkerke

14 dinsdag
Kerstviering 12 u

georganiseerd door VVVG-Oostduinkerke,
in hof ter Molen in Leke
Deelname €45
Info Roger Claes T 058 51 75 43
Org. Vlaamse senioren

Vissers-Winterdrank 14-18 u

Oostduinkerke-dorp, Nationaal Visserijmuseum
van Oostduinkerke, binnenplein.
Info Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, T 058 51 24 68, www.visserijmuseum.be,
info@visserijmuseum.be / zie Tij-dingen blz 32

20 maandag
Namiddaguitstap ‘Als de
sterre bleef stille staan’
(Lier – Netevallei – Ichtegem)
Info en organisatie Neos Koksijde
Judith Ranson, T 058 51 40 60
Jeannine Nowé, T 058 51 33 01

17 vrijdag
Kerstmarkt 16-20 u

Oostduinkerke, Strandloper
(vroegere Rozenkrans), Albert I-Laan 54
Info De strandloper, T 058 53 20 83,
directie@strandloper.be

18 zaterdag

‘Een winterse avondwandeling in de Noordduinen’ 16 u

Nouveau cirque du Vietnam/
Lang toi-mijn dorp 14.45 u

Wulpen, Dorpsplaats
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Film ‘En waar de sterre bleef
stille staan’ NATIONALE
PREMIÈRE 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info Bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde

12 zondag

Sint-Idesbald, J. Van Looylaan, infopaneel
Kerkepannebosje
Info Dienst Toerisme

Kerstmarkt 10-18 u

22 woensdag

Kerstmarkt 10-18 u

14.15 u

19 zondag

Film ‘A Serious Man’ 20 u

Info en organisatie Neos Koksijde,
Vooraf inschrijven bij ViVa – SVV
Info Denys Magda, T 058 51 41 47

Geleide wandeling ‘een
vroege kerstsfeerwandeling’

Leopold II-Laan 9a
Info & tickets Het Bedrijf en c.c. CasinoKoksijde

Wulpen, Dorpsplaats
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Koksijde-aan-Zee, J. van Buggenhoutlaan,
Zuid-Abdijmolen
Info dienst Toerisme

Belladonna/concert met
muziek uit alle continenten
20 u

Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Info c.c. CasinoKoksijde

Kerstconcert Erik & Sanne
20 u

Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Unieke concert met een voorprogramma van
‘Parfum Tzigane’, de zigeunergroep van Erik
en Sanne.
Info en kaarten dienst Toerisme

Bloedend Hart brengt…
Scheerschuim 20.30 u
Meerstemmig concert met hoog
humorgehalte
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,

Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

26 zondag
38ste winterwandeldag,
inschrijvingen en vertrek
8.30 – 14 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Info dienst Toerisme / zie Tij-dingen blz 33

Soetemarkt met rondgang
van de kerstman 14.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee
Info dienst Toerisme

Kerstconcert Beauvarletkoor
Koksijde: Coronation Anthems
17 u

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Coronation Anthems van G.F. Händel, samengebracht met aria’s en koorwerken uit ‘Messiah’ en één van Händels orgelconcerti.
Uitvoerders: beauvarletkoor Koksijde o.l.v.
Griet De Meyer, canta Ludens Drongen o.l.v.
Filip Martens en orkest Nuova Synfonia
Gandavense.
Info en kaarten diensten toerisme of via het
koor: T 0476 59 42 99, beauvarlet@gmail.com,
www.beauvarletkoor.be

27 maandag
Uittocht Kerstman met
begeleiding van sambaband
Mo-Chito 15 u
Sint-Idesbald
Info dienst toerisme

28 dinsdag

30 donderdag

Clown Rocky’s Kerstshow

Sylvestervuren, verbranding
van kerstbomen, verkoop
van glühwein, geroosterde en
gegrilde sprot 16 u

15 -16.30 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Gratis inkom
Info dienst toerisme

29 woensdag
8ste middeleeuws winterevenement Stella de Dunis
14-18 u

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138
zie Tij-dingen blz 34

Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk centrum
Info dienst toerisme

31 vrijdag
Gala Silvester party 19 u

Oudejaarshappening
gevolgd door vuurwerk 23 u

Sint-Idesbald, Zeedijk
Info dienst toerisme

Xbeach Gala, special act:
Sylver 23 u

(groot volksfeest voor jong en oud,
van oud naar nieuw)
Oostduinkerke, Witte Burg
Info en kaarten te verkrijgen bij toerisme
Koksijde, Zeelaan 303 / zie Tij-dingen blz 36

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Galadiner 95 euro: 19 uur
Galaparty 25 euro: 23 uur
Tickets en info www.silvesterparty.be

‘The Parade’, lichtparade
gevolgd door vuurwerk 19-20 u
Koksijde-aan-Zee
Info dienst toerisme / zie Tij-dingen blz 35

Tentoonstellingen
24/12 – 07/01/2011
Jacques Dufrane (La Louvière)
Gemengde technieken

Elke dag 15 – 18 u
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Info Valerie Vandamme, T 058 53 39 57,
valerie.vandamme@koksijde.be

Weekends en Kerstvakantie
Rogette Jonckiere en
Frank Vanhooren
(schilderkunst en keramiek)
Weekends en Kerstvakantie: 10 - 12 u &
14 - 16.45 u – gesloten op 25/12 en 01/01
Oostduinkerke-aan-Zee, galerie Welnis,
Astridplein 6
Info dienst Toerisme

Weekends en Kerstvakantie
- Herinneringen aan de
Noordzee

- Thema: Delvaux en de
Antieke Wereld
- 	Zoom

December

Weekends en Kerstvakantie: 10 - 12 u &
14 - 16.45 u – gesloten op 25/12 en 01/01
Sint-Idesbald, P. Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42
Het museum Paul Delvaux presenteert dit seizoen
naast de vaste collectie drie unieke tentoonstellingen die zich verdiepen in het oeuvre van de
kunstenaar
Info Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

11/09 – 09/01
Tijdelijke tentoonstelling
‘vogels in vogelvlucht’

Sept. & schoolvakanties: ma. – zat.: 10-12 &
14 – 17 u; zon- en feestdagen: 14 - 17 u.
Okt., nov. & dec.: vrij. & zat.: 10 – 12 &
14 – 16 u; zon- & feestdagen: 14 – 16 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne,
Doornpannestraat 2
Info bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, rika.driessens@iwva.be ,
www.iwva.be

Tentoonstelling Lambertus
Denbrok, keramiek

Zondag en maandag gesloten
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Info kapsalon Lievino, T 058 51 18 05,
lievino@lievino.be

Tot 1 juni 2011
Tentoonstelling
‘Gebleven op Iseland’

Oostduinkerke-dorp, Nationaal visserijmuseum
van Oostduinkerke
Info Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, T 058 51 24 68

LEGENDE

Info: Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
T 058 53 39 50,
tenduinen@koksijde.be
www.tenduinen.be

Info & tickets:
c.c. CasinoKoksijde
T 058 53 29 99
www.casinokoksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie:
Bibliotheek Koksijde
T 058 53 29 53
koksijde@bibliotheek.be

Info:
dienst Toerisme
T 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Info:
Het Bedrijf
T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be
www.hetbedrijf.be

Gezellige winter!
11/12-09/01: IJsbaan, Koksijde
18-19/12: Nostalgische kerstmarkt, Wulpen
26/12: Winterwandeldag, Sint-Idesbald
29/12: Middeleeuws winterevenement, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
29/12: Grote Lichtparade, Koksijde
30/12: Sylvestervuren, Oostduinkerke
31/12: Muzikaal vuurwerk, Sint-Idesbald
06/01: Driekoningenstoet, Koksijde
12/02: Knuffelduik in zee, Oostduinkerke
Vraag de gratis brochure ‘Winter 2010-2011’!
INFO: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 51 29 10 – F 058 53 21 22 – toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be

