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Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens 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 algemene tandarts van wacht is bereik-
baar 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.

Colofon

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

Eindredactie:
Ilse Chamon

Hoofdredactie:
Jan Huyghe

Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove - tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.  
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde,  dienst Communicatie, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen – 
2013”

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.

Foto van de maand

Foto van de maand
Een goeie ouwe zwartwit foto, ingezonden door François Van Reeth uit Sint-
Idesbald. Volgens de jury overigens een prijsfoto! Het decor is de voetgangers-
tunnel onder de Koninklijke Baan aan Ster der Zee. Een moedige dreumes in 
de desolate gang van de tunnel, verwonderd kijkend naar de hoge bakstenen 
muren en boven hem de wolkenloze hemel. Aan de rechterzijde een schaduw-
figuur die de vragende eenzaamheid van het ukje wat mildert… Al bij al een 
vreemde, mooie compositie die de maandprijs verdient!

Getijden december
dag hoogwater laagwater

za 1 02.21 en 14.32 08.55 en 21.03
zo 2 02.45 en 14.59 09.25 en 21.34
ma 3 03.13 en 15.32 09.59 en 22.10
di 4 03.47 en 16.11 10.38 en 22.52
wo 5 04.29 en 16.59 11.28 en 23.46
do 6 05.21 en 18.02 12.29
vr 7 06.34 en 19.20 00.52 en 13.35
za 8 07.50 en 20.29 02.00 en 14.38
zo 9 08.55 en 21.30 03.05 en 15.42
ma 10 09.55 en 22.28 04.12 en 16.47
di 11 10.50 en 23.20 05.19 en 17.48
wo 12 11.41 06.17 en 18.41
do 13 00.09 en 12.30 07.07 en 19.29
vr 14 00.56 en 13.17 07.54 en 20.15
za 15 01.41 en 14.03 08.40 en 21.00
zo 16 02.27 en 14.51 09.26 en 21.45
ma 17 03.15 en 15.42 10.12 en 22.32
di 18 04.05 en 16.37 11.00 en 23.19
wo 19 05.01 en 17.36 11.50
do 20 06.01 en 18.37 00.10 en 12.44
vr 21 07.02 en 19.39 01.05 en 13.41
za 22 08.05 en 20.46 02.07 en 14.47
zo 23 09.13 en 21.59 03.27 en 16.07
ma 24 10.24 en 23.02 04.51 en 17.15
di 25 11.22 en 23.50 05.47 en 18.07
wo 26 12.07 06.33 en 18.50
do 27 00.31 en 12.45 07.13 en 19.25
vr 28 01.06 en 13.19 07.46 en 19.53
za 29 01.37 en 13.47 08.14 en 20.17
zo 30 02.02 en 14.13 08.41 en 20.46
ma 31 02.26 en 14.42 09.12 en 21.20

Referentieplaats is Nieuwpoort.

DOE MEE 
EN WIN



Verleden en heden te 
boek
Twee nieuwe boeken over eigen 
streek zijn klaar! De Duinenabdij pakt 
uit met getuigenissen van BV’s en 
publiek over de historische plek. 
Het Nationaal Visserijmuseum 
presenteert een kersverse 
brochure over de West-Vlaamse 
visverwerkende industrie 1880-1930.

9-10
Gemeentescholen in de 
kijker
In dit nummer veel aandacht voor 
de gemeentescholen. Enerzijds 
is de gemeentelijke basisschool 
in Oostduinkerke apetrots op zijn 
gloednieuwe kleuterafdeling. Anderzijds 
kregen beide gemeentescholen ter 
gelegenheid van 11 november officieel 
bezoek van een delegatie van het 
gemeentebestuur.

13-14
Weer unieke 
kerstverlichting
De gemeentelijke dienst Technieken 
heeft naar jarenlange traditie weer 
z’n beste beentje voorgezet om onze 
gemeente te doen baden in feeëriek, 
feestelijk, sfeervol kerstlicht. In alle 
centra, in straten en lanen, op pleinen 
en rotondes schittert het licht in deze 
“donkere zes weken”…

15
Feestelijke kerst en 
jaarwende
In de kerst- en nieuwjaarsperiode, -voor 
de meesten van ons vakantietijd-, 
is het risico op verveling bijzonder 
klein. Of wat dacht u van volgend 
aanbod: drie weken ijsbaan, kerstmarkt, 
kerstparade, middeleeuws spektakel in 
de Duinenabdij, 40ste winterwandeldag, 
laaiende Sylvestervuren, enz.!!

30-32
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Aankopen
Speelplein - Er komt een nieuw speelpleintje in de Kerk-
straat in Koksijde-Dorp. De aankoop van de kabelbaan 
en het evenwichts/balanceertoestel zijn daartoe een 
eerste stap. Raming 15.000 euro. Unaniem.
Informatica - De aankoop van 25 desktop PC’s en 
15 videokaarten is noodzakelijk om verouderde te ver-
vangen en een aantal andere met een dubbel beeld-
scherm uit te rusten. Raming 23.000 euro. Unaniem.
Straatmeubilair -  Het betreft inox fietsenbeugels, 
houten anti-parkeerpalen en gerecycleerde anti-
parkeerpalen. Bijna wekelijks dient wel ergens een 
fietsbeugel of anti-parkeerpaal te worden vervangen 
ten gevolge van een aanrijding. Raming 20.000 euro. 
Unaniem.
Brandweermateriaal – De aankoop van volgend 
interventiematerieel voor de brandweer is nodig: 
brandweerhelmen, explosievrije handlampen en 
maskercommunicatie. Raming 26.000 euro. Unaniem.
Schoolbanken - Aankoop van 50 nieuwe schoolban-
ken ter vervanging van de huidige banken van het 
eerste leerjaar. Raming 10.000 euro. Unaniem.
Drie infodisplays - Deze systemen komen in de 
wachtzaal van het stationsgebouw (info over bus en 
tram en toeristische info), en in de toerismekantoren 
van Oostduinkerke en Sint-Idesbald (enkel toeristische 
info en webcambeelden). Afstandsbediening inbe-
grepen. Raming 16.000 euro. Unaniem.
Slagbomen - Leveren en plaatsen van 7 slagbomen, 
alsook nieuwe toegangscontrole en software voor 11 
slagbomen/verzinkbare paaltjes. Gebruiksvriendelijker 
systeem dan thans het geval. Onthouding van raads-
leden Henri en Sofie Dewulf. Raming 151.268 euro.

Diensten
Ramen -  Jaarlijkse opdracht voor reiniging van 
ramen aan alle gemeentegebouwen (buitenzijde en 
moeilijk te bereiken ramen aan de binnenkant). Voor 
sommige gebouwen gebeurt dit op afroep (vb. ge-

Snippers uit de raad van 22 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.

meentehuis), maar voor de meeste gebouwen is de 
frequentie om de 9 weken. Ook het reinigen van de 
buitenkant van de KokPit zit in deze opdracht vervat. 
Raming 70.000 euro. Unaniem.
Telefoniesysteem - De telefooncentrale in het ge-
meentehuis en op andere locaties moet geüpgraded 
worden voor optimaal telefoonnetwerk. Het recente 
glasvezelnetwerk verbindt thans het hele telefonienet-
werk over alle diensten. Centralisatie is nu mogelijk. 
Er wordt ook ingetekend op het raamcontract van de 
Vlaamse overheid voor vaste en mobiele telefonie. 
Raming 71.000 euro. Unaniem.

Projecten
Verlichting - In kader van Quickscan zal de openbare 
verlichting in diverse straten vervangen worden. 
Raming 45.126 euro. Voor een tweede dergelijk  
dossier bedraagt de raming 151.349 euro. 
Allebei Unaniem.

Varia
Suriname -  Sinds 2008 heeft onze gemeente een 
bloeiende stedenbandwerking met het district 
Marowijne in Suriname. De districtshoofdplaats Albina 
heeft maar één bovendien meestal defecte brand-
weerwagen, totaal verouderd en/of ontbrekend klein 
materiaal en geen enkele vorm van beschermende 
kledij voor de vrijwilligers. Daarom schenkt Koksijde 
volgende uitrusting aan Albina: 2 uit dienst gestelde 
voertuigen (autopomp en materiaalwagen), en divers 
dubbel en afgeschreven klein materiaal 
(slangen, lansen, kledij). Unaniem.
Woning - De gemeente zal z’n leegstaan-
de woning Houtsaegerlaan 4 openbaar 
verkopen. Er kan geen nieuwe bestem-
ming aan gegeven worden. Minimum 
verkoopprijs 150.000 euro. Onthouding 
van raadsleden Henri en Sofie Dewulf.

Sloop -  Het lastenboek is goedgekeurd voor afbraak van het 
gemeentelijk gebouw, Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke 
(bko de Speelplekke). Raming 90.000 euro. Unaniem.

Wegverzakking - De verzakte delen in de Booitshoekestraat en 
in een deel van de Weidestraat zullen heraangelegd worden in 
cementbetonverharding. Dat is een duurzame oplossing. 
Raming 232.390 euro. Unaniem.

LIVE
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 

LIVE OP INTERNET

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK 

DE VORIGE ZITTINGEN 

OP DEZELFDE SITE!



T-d: “Burgemeester, eind oktober 
hebben we afscheid moeten ne-
men van ereburger Charles Van 
Deun? Wat betekende hij voor 
Koksijde?”
Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Charles Van Deun is op 
21 oktober gestorven. Hij was de 
initiatiefnemer van de Stichting 
Paul Delvaux en enkele jaren later 
ook van het Museum Paul Delvaux. 
Hij heeft dus eigenlijk wel heel veel 
betekend voor onze gemeente. 
Het Paul Delvauxmuseum in Sint-
Idesbald is op wereldvlak immers 
hét centrum om leven en werk 
van de wereldbefaamde surrealist 
Paul Delvaux te leren kennen. Als 
neef van Delvaux heeft Charles 
Van Deun daarvoor gezorgd. Ik wil 
dus aandacht vragen voor zijn In 
Memoriam in dit nummer. Charles 
was een inderdaad bijzonder man, 
van mezelf ook een persoonlijke 
vriend. Ik hoop dat zijn werk in Sint-
Idesbald en in Brussel voortgezet 
zal worden.”

De burgemeester aan het woord
Dit is het laatste nummer van het jaar 2012 en meteen ook van de legislatuur 2007-2012. Ons gemeentelijk in-
formatieblad, zeg maar magazine Tij-dingen, begonnen in 1996, heeft zijn 17de jaargang voltooid en start dus 
zijn figuurlijke meerderjarigheid…. Voor de redactie is dat alvast een aanmoedigende reden om er in 2013 
weer een heel jaar volop tegenaan te gaan! Van 1 december, Sint-Elooi, tot half januari regeren de donkere 
zes weken over het ritme der dagen. Ze gaan amper open en toe. Dus steken de mensen zelf een extra lichtje 
bij. En ze zoeken wat knusse warmte bij de haard en elkaar. Laat Kerstmis en Nieuwjaar maar komen.

T-d: “We zitten weer volop in de 
kerstsfeer. Koksijde is specialist 
op dat vlak?”
Burgemeester: “Dat klopt, graag 
hierbij een pluim voor de nieuwe 
ploeg die werkte aan de kerstver-
siering o.l.v. Neal Baelen, opvolger 
van Pierre Dalle. Deze mensen heb-
ben er zoals elk jaar voor gezorgd 
dat onze gemeente écht baadt 
in helder en warm kerstlicht. Het 
nieuwe pronkstuk aan de rotonde 
de Poort, namelijk de twee fonke-
lende ijsberen, zal weer wekenlang 
duchtig gefotografeerd worden! 
In dit nummer wordt de kerstver-
lichting overigens extra in de kijker 
geplaatst.”

T-d: “Voor elk wat wils ook tijdens 
de kerstvakantie?”
Burgemeester: “Jazeker! De tra-
ditionele kerstactiviteiten zoals 
de kerstboomverbrandingen, het 
oudejaarsvuurwerk in Sint-Idesbald, 
de ijsbaan, het middeleeuws win-
terevenement of Stella de Dunis in 

het Abdijmuseum Ten Duinen, de 
winterwandeldag voor de 40ste 
keer, en nog andere activiteiten, 
vullen weer rijkelijk onze agenda. 
Top of the bill wordt dit jaar wel de 
kerstparade, een disneyachtige 
stoet met feeërieke figuren, sprook-
jesachtige scènes en versierde 
praalwagens op donderdag 27 
december in Koksijde-bad. Het is 
zeker een niet te missen activiteit 
voor ouders, grootouders en kinde-
ren! De VVV kon de parade trou-
wens voor een prikje naar Koksijde 
halen!”

T-d: “Ook bij streng winterweer 
staan de gemeentelijke diensten 
weer paraat?”
Burgemeester: “Inderdaad, ze 
staan met man en macht klaar om 
er tegen aan te gaan. We hebben 
60 ton zout als startvoorraad en 
zullen alles in het werk stellen om 
straten en fietspaden bij hevige 
sneeuwval zo snel mogelijk weer 
vrij en rijklaar te maken. We vragen 
uiteraard ook aan de mensen om 
zelf het heft in handen te nemen 
en hun stoep te vegen van zodra 
dit nodig is. Ik hou er ook aan om 
de inwoners hierbij op te roepen 
hun hulpbehoevende buren en 
kennissen een handje toe te steken 
tijdens deze maanden, vooral als 
het sneeuwt. Dat is overigens ook 
het doel van Samen Sterk, het pro-
ject van het Sociaal Huis waarover 
men in dit nummer ook een en 
ander kan lezen.”

T-d: “En zo wordt het voor iedereen 
een warme Kerstmis?”
Burgemeester: “Laat ons hopen. 
Ik wens in elk geval alle lezers van 
Tij-dingen, de medeburgers en de 
tweederesidenten, een geborgen 
en aangename kerstperiode met 
familie, vrienden en kennissen. 
Geniet maar volop van lekker ta-
felen, van de huiselijke gezelligheid 
en van de winterse natuur in onze 
gemeente!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het pronkstuk van de kerstverlichting, nl. de twee 
fonkelende ijsberen, zal weer wekenlang duchtig gefotografeerd worden!”



Openbaar onderzoek voor twee
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
De openbare onderzoeken van twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) in Koksijde zijn aan de 
gang. Het betreft enerzijds het plan Strand en Dijk, anderzijds het plan Solitaire Vakantiewoningen. Adviezen, 
bezwaren of opmerkingen kunnen tot 11 januari 2013 ingediend worden.

Beide RUP’s hebben een plangebied dat ruimer 
gaat dan het grondgebied van Koksijde, maar zijn 
om praktische redenen onderverdeeld in een aantal 
deelgebieden, meestal per gemeente.

PRUP Strand en Dijk
Dit plan is gesplitst in twee delen:
- PRUP Strand en Dijk Koksijde loopt van de grens met 

De Panne tot aan het einde van de bebouwing ter 
hoogte van de Dorlodotlaan in Oostduinkerke.

- PRUP Strand en Dijk Nieuwpoort-Koksijde beslaat de 
kuststrook van Windekind ter hoogte van Groenen-
dijk tot aan de havengeul van Nieuwpoort.

 Ze moeten een kader vormen voor het beoordelen 
van vergunningsaanvragen voor constructies en 
activiteiten op strand en dijk.

De herziening van de PRUP’s moet tegemoet komen 
aan een vijftal elementen:
- verduidelijking op het vlak van terminologie (defini-

ties, interpretaties)
- rekening houden met de invloed van de zeewerings-

werken
- een aantal extra mogelijkheden toelaten
- beperken mogelijkheden vrijstellingsbesluit (BVR 

16/7/2010)
- oplossen van een aantal specifieke (gemeentelijke) 

knelpunten

PRUP Solitaire Vakantiewoningen
Sinds het logiesdecreet moeten toeristische logies van 
o.a. de categorie vakantiewoningen, beschikken over 
een stedenbouwkundige vergunning voor de functie 
vakantiewoning. Op vandaag is het voor bestaande 
zonevreemde woningen in agrarisch gebied niet 
mogelijk om een stedenbouwkundige vergunning 
te verkrijgen als vakantiewoning. Dit RUP biedt een 
antwoord aan deze problematiek door de functie 
solitaire vakantiewoning mogelijk te maken binnen de 
bestemmingscategorie landbouw.

Openbaar onderzoek
Deze PRUP’s zijn nu gelijktijdig in openbaar onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek kunnen de plannen ingekeken 
worden aan het loket van de dienst Stedenbouw in 
het gemeentehuis tijdens de openingsuren. 
Ze kunnen ook geconsulteerd worden in het provin-
ciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 
3.01, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries, en via 
de website van de provincie. Adviezen, bezwaren of 
opmerkingen moeten per aangetekende brief ver-
zonden worden aan de voorzitter van de Provinciale 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), 
p/a provinciehuis Boeverbos (adres cfr. supra), uiterlijk 
op 11 januari 2013. Ze kunnen ook afgegeven worden 
tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 11 januari 2013 bij 
deze commissie of in het gemeentehuis.

Vrijstelling van MER-screening voor 
GRUP 3 Zeeberm-Oostvoorduinen
Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft beslist dat de opmaak van 
een planMER niet nodig is inzake het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 3 Zeeberm-
Oostvoorduinen, zonevreemde constructies.

Dat komt omdat het GRUP 
geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke milieugevolgen.
De screeningsnota alsook de 
beslissing van vrijstelling van 
planMER-plicht kunnen gecon-
sulteerd worden op de web-
site van de dienst MER 
www.mervlaanderen.be, 
alsook in het gemeentehuis 
aan het loket van de dienst 
Stedenbouw tijdens de 
openingsuren van het 
gemeentehuis.



In memoriam 
Charles Van Deun
Op 74-jarige leeftijd overleed op 21 oktober na ziekte Charles Van Deun, 
stichter en conservator van het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald. Dat 
museum herbergt de grootste collectie werken van en herinneringen aan 
Delvaux ter wereld. Charles Van Deun, neef van Paul Delvaux, werd door ons 
gemeentebestuur omwille van zijn culturele verdienste in april 1997 de titel van 
ereburger van Koksijde verleend. Hij was ook Ridder in de Leopoldsorde.

Charles Van Deun was in 1979 pionier en stichter van de Paul Delvauxstichting 
met o.m. volgende doelstellingen: tentoonstellingen met werk van Paul Delvaux organiseren in binnen- en 
buitenland (o.a. Japan in 2004, Duitsland in 2005), de collectie bewaren en instandhouden, archiefwerk, 
expertiseplicht, enz.

Dienstverlening gemeentehuis
met kerst en nieuwjaar
In de kerst- en nieuwjaarstijd is het gemeentehuis 
open gedurende volgende periodes: maandag-
voormiddag 24 december en maandagvoormid-
dag 31 december, telkens van 9 tot 12 u.

Op beide dagen is het gemeentehuis ’s namid-
dags gesloten. Het gemeentehuis is ook gesloten 
op dinsdag 25 en woensdag 26 december, en op 
dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

Uniek museum
Drie jaar na de start van de Stichting Delvaux opende 
in Sint-Idesbald in het Vlierhof, in de toenmalige Ka-
bouterlaan (nu Paul Delvauxlaan), het Paul Delvaux-
museum. Het museum werd in de loop der jaren twee 
keer aanzienlijk uitgebreid, zelfs met een tunnel onder 
de huidige Paul Delvauxlaan en de ondergrondse 
uitbreiding onder de bijliggende parking. Het museum 
is uniek in zijn soort. Het toont de prachtige schilderijen, 
schetsen en andere materiaal van de surrealistische 
kunstenaar en benadrukt het hoog internationaal 
niveau ervan.
De collectie van de Stichting Delvaux is inmiddels zo 
groot geworden dat veel schilderijen niet meer ge-
toond kunnen worden. In plaats van ze op te bergen 
in kelder of op zolder worden ze uitgeleend aan 
andere Belgische musea om zo Delvaux’ werk in heel 
het land te verspreiden. Paul Delvaux had een nauwe 
band met Veurne en de Westkust. Hij werd geboren in 
Antheit maar woonde en werkte vele jaren in Sint-
Idesbald en in Veurne, waar hij zijn laatste rustplaats 
vond.

Boek over de grootmeester
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Delvauxstichting gaf conservator Charles Van Deun 
het boek uit Paul Delvaux, zijn leven. Het was niet het 
zoveelste kunstboek in de rij, maar vooral een werk 
over de levensloop van de kunstenaar.
“Hij kende een carrière met vallen en opstaan”, aldus 
de overleden conservator. “Onder elk afgewerkt 

schilderij gaan immers veel studies schuil die vooral de 
jeugd aantonen dat verdiensten, grote prestaties en 
meesterlijke kunst in het leven niet altijd even gemak-
kelijk te bereiken zijn. In elk geval heeft Paul Delvaux 
tijdens zijn hele carrière een doorzettingsvermogen 
getoond om zijn roeping te realiseren en een zelfstan-
dig kunstenaar te worden. Hij ging de confrontatie 
aan met zijn hele familie en doorliep verschillende 
periodes. Eerst was er het leerproces, daarna grote 
twijfels en uitdagingen, maar hij gaf zijn droom nooit 
op. Het is binnen de volledigheid van deze rijke odys-
see dat hij geworden is waarvoor hij nu gekend is.”
Dit jaar nog vierde het Paul Delvauxmuseum zijn 
30-jarig bestaan met een prestigieuze expo.

Levenswerk
Het staat als een paal boven water dat Charles Van 
Deun van de stichting en het museum zijn levenswerk 
heeft gemaakt. “Hij slaagde in zijn opzet want van-
daag zijn de kunstwerken van Paul Delvaux wereld-
wijd bekend. Het museum draagt bovendien bij tot 
de bekendheid van onze gemeente en dat is aan 
Charles te danken, dat is zijn grote verdienste”, bena-
drukt ook burgemeester Marc Vanden Bussche.
De echtgenote en de dochters van Charles Van Deun 
zullen het levenswerk van hun man en vader onver-
minderd voortzetten. 
De uitvaartdienst vond onder groot medeleven plaats 
op zaterdag 27 oktober in de kerk van Sint-Idesbald. 
Het gemeentebestuur betuigt bij deze zijn medeleven 
aan mevrouw en mevrouw Van Deun en zijn dochters.

Einde actie afvalarm winkelen
Vergeet niet uw volle stempelkaarten vóór maan-
dag 3 december 16 u. in één van de volgende 
urnes te deponeren: gemeentehuis dienst Mi-
lieu en Duurzame Ontwikkeling / gemeentehuis 
onthaalbalie / bibliotheek / toerisme Koksijde / 
toerisme Sint-Idesbald (tijdens de week gesloten 
vanaf oktober) / toerisme Oostduinkerke (tijdens 
de week gesloten vanaf oktober) / Navigo – Na-
tionaal Visserijmuseum. Later ontvangen kaarten 
komen niet in aanmerking voor de tombola.



Wervingsreserve wetenschappelijk medewerker
collectiebeheerder-registrator Abdijmuseum Ten Duinen
Het gemeentebestuur legt voor de duur van 2 jaar een wervingsreserve aan voor wetenschappelijk mede-
werker collectiebeheerder-registrator (m/v).

Kenmerken
Voltijdse prestaties (38 u/week), niveau A1a-A2a met een contract voor onbepaalde duur in contractueel 
dienstverband, bruto beginwedde: 34.455,24 euro per jaar (2.871,27 euro per maand)

Doel van de functie
De wetenschappelijk medewerker collectiebeheerder-registrator staat in voor de registratie van de collec-
tie van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het beheer ervan in functie van een optimale bewaring en 
ontsluiting naar onderzoekers, geïnteresseerden en publiek toe. Samen met de directeur Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138 staat hij/zij in voor de uitbouw en werking van het regionaal archeologisch erfgoeddepot.

Diploma- & bijzondere aanwervingsvoorwaarden
- Houder zijn van een diploma licentiaat/master kunstwetenschappen en archeologie of licentiaat/master 

geschiedenis en archeologie of licentiaat/master vergelijkende cultuurwetenschap en archeologie
- Minstens 6 maanden werkervaring op middeleeuwse sites in West-Europa

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef in de 2e helft van januari 2013 (datum nog te bepalen).

Voor een uitgebreide infobrochure en functiebeschrijving: www.koksijde.be of via sollicitaties@koksijde.be  
of op T 058 53 34 41.
De kandidaturen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, samen met uw 
sollicitatiebrief, een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een bewijs dat u voldoet aan 
de bijzondere aanwervingsvoorwaarde. Ze worden uiterlijk bezorgd op woensdag 12 december 2012 op 
volgend adres: gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR – Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
of via e-mail aan sollicitaties@koksijde.be.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons 
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over twee 
maanden zijn 18de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concre-
te 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 infor-
matie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om 
het jaarabonnement voor 2013 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, 

Bericht aan de abonnees 
van Tij-dingen(*)

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 over-
schrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in 
Koksijde. Het gemeentebestuur en de redactie dan-
ken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet 
in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn. 
Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.



De kleinschalige visverwerkende familie-
bedrijfjes bewezen in een economisch 
moeilijk tijdperk hun nut, zowel op het ge-
bied van de voedselvoorziening als op het 
gebied van de tewerkstelling. Vis was toen 
immers niet duur. Roken van vis was een 
typische winteractiviteit en dat had vooral 
te maken met de seizoensgebonden aan-
voer van de visserij op haring en sprot. De 
publicatie geeft een complete beschrij-
ving van de visverwerkende nijverheid in 
die tijd in de volksbuurten van Nieuwpoort, 
De Panne, Brugge en Oostende.

Voor- en tegenstanders
Vanaf 1880 moest een hinderlijk bedrijf 
een officiële toelating krijgen om zijn ac-
tiviteit uit te mogen voeren. De voorstanders van die 
visverwerkende bedrijven waren uiteraard de eige-
naars zelf, maar in vele gevallen ook de buurtbewo-
ners die er werkten.
De meest voorkomende bezwaren uit de buurt be-
troffen de reukhinder, het mogelijk brandgevaar, de 
waardevermindering van de huizen, het gevaar voor 
de openbare gezondheid en bezoedeling van het 
drinkwater.
Elke partij maakte op soms heel spitsvondige manier 
zijn argumenten over aan de bevoegde diensten met 
als finale besluitnemer de bestendige deputatie. En 
ook van vriendjespolitiek waren ze toen soms niet vies. 
Een verhaal van alle tijden, nog nooit eerder als één 
geheel gepubliceerd en door Rudy De Clerck leven-
dig verteld.

Weer nieuwe publicatie visserijgeschiedenis
De West-Vlaamse visverwerkende industrie
in de periode 1880-1930 - Gemak en ongemak
Op vrijdag 14 december vindt om 19.30 u. in de Honoré Looneszaal van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke, de voorstelling plaats van het boekje De West-Vlaamse visverwerkende industrie in de 
periode 1880-1930 - Gemak en ongemak. Dit werk is geschreven door visserij-expert Rudy De Clerck en wordt 
uitgegeven door de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum.

Drankje en sprotje
Dit verhaal wordt aangevuld met vele illustraties van 
authentieke documenten: mooie en gebrekkige 
handtekeningen, handgeschreven protestbrieven 
enz. Alle bedrijven uit deze sector, gegroepeerd per 
regio worden afzonderlijk behandeld.
Op de voorstellingsdag, vrijdag 14 december, zal 
Rudy De Clerck een korte lezing over deze visserijstof 
houden. Na de lezing wordt een drankje en een 
sprotje aangeboden. Aub vooraf inschrijven aan de 
balie van NAVIGO of via 058 51 24 68 of 
info@navigomuseum.be.

Bestellen
Het boekje meet 21,5 x 27,5 cm, telt 80 bladzijden in 
vierkleurendruk.
Tot 10 december te bestellen voor 12 euro (i.p.v. de 

verkoopprijs van 15 euro na 14 dec.) door 
storting van het correcte bedrag op 
rek. nr. 800-2226143-71 van de Vrienden 
van het Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke met opgave van uw naam 
én vermelding “Afhaling Oostduinkerke” 
of “Afhaling Oostende”, afhankelijk van 
waar u het werk wenst op te pikken. 
Vanaf 14 december kan men het dan 
afhalen in de museumshops van 
NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum of in 
het Stadsmuseum Oostende (De Plate).
Na 14 december kost het boek 15 euro.



Boek Schatten van de Duinenabdij
met meningen van BV’s en publiek
Benieuwd naar wat het publiek ziet als de schat van de Duinenabdij in de huidige opstelling? Nieuwsgierig 
wat mensen zoals Willem Vermandere en Jan Leyers over het abdijmuseum en de ruime collectie te zeggen 
hebben? Die schat van het publiek en de gesprekken met bekende en minder bekende Vlamingen over het 
museum en de collectie, kan u voortaan lezen in het boek Schatten van de Duinenabdij. 
Deze nieuwe publicatie wordt op 6 december aan het publiek voorgesteld!

Het is een bijzonder boek geworden, uitgegeven bij Marc Van de Wiele in Brugge met financiële steun van de 
vzw Familiares de Dunis. Het boek biedt een andere, soms controversiële, maar inspirerende kijk op het regio-
naal erkend museum en zijn unieke collectie.

Tussenstand
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
blaast in 2013 tien kaarsjes uit. Een 
decennium geleden kon het pu-
bliek kennis maken met het volledig 
vernieuwde museum. Thans is het 
tijd om na te denken over een ver-
nieuwing van de huidige opstelling. 
Het belang van de collectie werd 
de laatste jaren door doorgedre-
ven onderzoek steeds duidelijker. 
De echte schatten wil men nu ook 
een prominentere plek geven in 
het museum. Die schatten vertel-
len niet altijd een even duidelijk 
verhaal, de mysterieuze sluiers van 
de geschiedenis maken het werk 
voor het museumteam niet een-
voudig. Het komt er nu op aan om 
die resultaten naar het publiek te 
vertalen in een meeslepend muse-
umverhaal.

Elk zijn zegje
Directeur Dirk Vanclooster: “In 
maart begonnen we aan een pu-
blieksbevraging in de aanloop van 
de tijdelijke tentoonstelling Schat-
ten van de Duinenabdij. Elke be-
zoeker werd uitgenodigd om “zijn 
schat” in het museum te kiezen. 
Naast het fantastisch mooie graf-
zerk van Margaretha Ghoys en het 
bijhorende skelet, koos het publiek 
opvallend vaak voor alledaagse 
gebruiksvoorwerpen zoals een 
kinderschoentje, helm of sleutels. 
Deze stukken blijken net door hun 
alledaagsheid tot de verbeelding 
te spreken.”
Het eerste tussenresultaat van de 
bevraging werd aan een aantal 
bekende mensen uit de cultuursec-
tor voorgelegd. Wat denken zij over 
het museum en zijn collectie? De 
gesprekken waren soms confronte-

rend, maar vooral inspirerend. Deze 
interviews laten de museumleiding 
toe het werk van de voorbije jaren 
te evalueren en vooruit te kijken.

Kleppers
Niet alleen kleppers als Jan Ley-
ers en Willem Vermandere waren 
onmiddellijk bereid om aan het 
project mee te werken. Beken-
den uit de kunstsector zoals Jan 
Moeyaert, Willy Vandenbussche en 
William Sweetlove deelden hun en-
thousiasme voor het opzet. Gees-
telijken zoals priester Paul Dehullu, 
cisterciënzerabt Leo Van Schaver-
beeck en archivaris Kurt Priem van 
het bisdom Brugge en het groot-
seminarie, zijn vanuit hun functie 
betrokken en belangrijke gespreks-
partners. Samen met de inzichten 
van enkele hedendaagse filosofen, 
kunstenaars, trendwatchers, politici 
en prominenten uit de erfgoedsec-

tor kwam het museumteam tot een 
kleurrijke mix aan meningen. Net 
dat maakt deze publicatie tot een 
uniek document voor het museum.

Boekvoostelling
Wenst u aanwezig te zijn op de 
boekvoorstelling op 6 december 
om 18 u. in het abdijmuseum? 
Dat kan! Daarvoor moet u uw 
komst uiterlijk op 5 december 
melden aan de balie van het 
museum, of via T 058 53 39 50 of via 
info@tenduinen.be.

Praktisch
Schatten van de Duinenabdij is een 
paperback van 128 pagina’s in 
vierkleurendruk, mooi geïllustreerd. 
Het boek wordt te koop worden 
aangeboden aan 22 euro in het 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
in de toeristische kantoren van 
Koksijde-Oostduinkerke.

Jan Leyers Willem Vermandere



Brochure Maria Vlamijnck en tentoonstelling
Op zaterdag 20 oktober werd in de bibliotheek 
de brochure Maria Vlamijnck: vier verhalen uit 
1977 voorgesteld. Schepen van Cultuur Jan 
Loones verwelkomde de bezoekers en de leden 
van de Vereniging van de Vlaams-Nationale 
Auteurs (VVNA). Yvo Peeters stelde de bro-
chure voor en woordkunstenaar Guido van der 
Meersch droeg een verhaal voor. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche opende de kleine ten-
toonstelling.

Tegelcollectie abdijmuseum: 
veel groter dan aangenomen!
Liefst tienduizend tegels gingen de afgelopen drie jaar door de handen van personeelsleden, vrijwilligers en 
jobstudenten in het abdijmuseum. Elk stuk werd volgens de regels van de kunst gedocumenteerd. Een huza-
renwerk dat begin november is afgerond en een solide basis vormt voor de ontsluiting van de hele collectie. 
Het abdijmuseum wijdt in 2013 meteen ook haar eerstvolgende tentoonstelling aan de meest opmerkelijke 
tegels die werden aangetroffen.

De omvang en het potentieel van de collectie is enorm. Toch weet niemand uit hoeveel stukken de verzame-
ling precies bestaat. Helaas kon de uitzonderlijk rijke instroom van vondsten uit de opgravingen van meet af 
aan onvoldoende worden bijgehouden. Vanaf 2006 startte het abdijmuseum een inhaalbeweging. Ondertus-
sen werden achtereenvolgens geïnventariseerd: de deelcollectie versierde bakstenen, een reeks metalen 
voorwerpen en vele duizenden bouwstenen in natuursteen. De systematische documentatie van de deelcol-
lectie tegels werd in de loop van 2009 opgestart.

Meer dan tienduizend
De tegels uit de Duinenabdij zijn vermaard in binnen- en buitenland. Vooral dankzij de unieke versierde tegel-
vloer uit het abtsgebouw, maar evenzeer door de grote variatie aan decoratieve motieven die men op de 

tegels kan herkennen. Een beter begrip van deze deel-
collectie laat aan het abdijmuseum toe om de vele 
verborgen schatten uit de reserves aan het publiek te 
tonen. Ook kunnen tegelspecialisten uit binnen- en 
buitenland deze unieke referentiecollectie vlotter 
opnemen in hun onderzoek. Als startpunt diende de 
puike, maar uit noodzaak nogal beperkte inventaris uit 
1998. Deze telde 268 inventarisnummers die verwezen 
naar individuele of gegroepeerde tegels binnen de 
museumcollectie. Vandaag bevat die inventaris meer 
dan tienduizend nummers gewijd aan tegels. Een ver-
menigvuldiging met een factor van minstens 37!

Goeie samenwerking
Alles samen werden 96 houten kisten en 16 kartonnen 
dozen, soms letterlijk volgestouwd met tegels, geïnven-
tariseerd. Elk tegelfragment is voorzien van een nieuw 
inventarisnummer. De stukken zijn verder afgestoft, 
opgemeten, gefotografeerd, zorgvuldig beschreven 
en vakkundig ingepakt. De hele museumploeg en de 
vriendenkring Familiares de Dunis sloegen hiervoor de 
handen in elkaar. Een vruchtvolle samenwerking die 
alvast doet dromen van meer. Info: info@tenduinen.be

Leden van de vriendenkring Familiares de Dunis volop aan de slag 
met de tegelcollectie. Van voor naar achter: Jean-Pierre Vermote, 
Yves De Heyn en Chris Buyl. (Foto: Wouter Lammens)

Foto Freddy Penel



Lezing door Jan Van Acker: middeleeuwse archieven
Op uitnodiging van de bibliotheek en de VVF-afdeling-Westkust is mediëvist Jan Van Acker op zondag 
9 december om 10.30 u. te gast in de bibliotheek voor een lezing Werken met middeleeuwse archieven. 
Middeleeuwense bronnen zijn vaak moeilijk te lezen wegens in het Latijn opgesteld, en de gebruiken en 
regels waren in die tijd ook anders. Jan Van Acker kan er boeiend over spreken: over de vorm van de 
oorkonden, de vervaardiging van handgeschreven boeken in perkament of papier, de mooie illustraties, 
de tijdsrekening, het handschrift zelf. De lezing wordt geïllustreerd met sprekende beelden. Gratis toegang 
maar wel vooral inschrijven via T 058 53 29 53, persoonlijk aan de balie of via net-bibbing@koksijde.be.

Basiscursus: hoe werkt een computer?
Ideale start voor een echte beginner en een goede basis voor wie een cursus Word en/of Internet over-
weegt. Kennismaking met klavier, muis en computer, eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewa-
ren, enz. Op maandag 14, vrijdag 25 en donderdag 31 januari, telkens van 13.30 tot 16 u. Op de pc’s wordt 
er gewerkt met Windows 7. Kostprijs: 15 euro. Inschrijven voor deze cursus kan vanaf woensdag 5 december 
aan de balie van de bibliotheek. Lid zijn van de bibliotheek is een voorwaarde voor deelname. 
De betaalautomaat aanvaardt geen briefjes hoger dan 20 euro.

Sluitingsdagen
Op maandag 24 en 31 december zal de bibliotheek om 12 u. gesloten zijn. Op dinsdag 25 en woensdag 
26 december is de bibliotheek gesloten, alsook op dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

Tentoonstelling in Erfgoedhuis Bachten de Kupe:

geschiedenis van het bidprentje
Beurtelings organiseren de “bewoners” van het Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Leopold II-laan 2 in Oostduin-
kerke) een kleine thematentoonstelling. Zo’n eerste expo gaat over bidprentjes. De tentoonstelling begon op 
12 november en loopt nog tot 14 januari.

De drie tentoonstellingskasten die 
ter beschikking staan in de hall bie-
den elke vereniging een forum.
Familiekunde Vlaanderen-afdeling 
Westkust bijt de spits af met een 
tentoonstelling over de geschiede-
nis van het bidprentje, zowel de 
iconografie als de tekstzijde. De 
expo is elke namiddag gratis toe-
gankelijk van 13 tot 16 u.
In samenwerking met het gemeen-
tearchief wordt een selectie ge-

toond uit de omvangrijke collectie 
bidprentjes van wijlen René Flori-
zoone-Scheirsen. De ruim 360.000 
bidprentjes uit deze belangrijke 
verzameling, uit de periode 1800 
tot heden, zijn door de vrijwilligers 
van Familiekunde Vlaanderen gedi-
gitaliseerd en kunnen ter plaatse 
geraadpleegd worden.
Familiekunde Vlaanderen richt 
hierbij ook een oproep om bid-
prentjes en rouwbrieven niet weg te 

gooien maar ze ter beschikking te 
stellen van het Erfgoedhuis. Ook wie 
zijn eigen verzameling wenst in te 
scannen, kan bij de vereniging een 
afspraak maken via voorzitter Joeri 
Stekelorum (stekelorum@telenet.be).
U kunt terecht bij Familiekunde 
Vlaanderen elke 1ste woensdag 
van de maand van 19 tot 22 u. en 
elke zaterdag van 13.30 tot 
17.30 u. in het Erfgoedhuis Bachten 
de Kupe (1ste verdieping).



Feestelijke opening nieuwe kleuterafdeling
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Op vrijdag 9 november vond op het domein van de 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke de plech-
tige opening van de nieuwe kleuterafdeling plaats. 
Voor de kleuters is de accommodatie niet alleen een 
prille leerplaats maar ook een echt speelparadijs. De 
investering bedroeg 2,5 miljoen euro waarvan 1,75 
miljoen euro door Agion betoelaagd is.

Door de jaren heen kende de gemeenteschool van 
Oostduinkerke een gestadige groei zodat uitbreiding 
onomkeerbaar was. BURO II & ARCHI+I uit Roeselare 
tekende een modern en gedurfd ontwerp, het bedrijf 
Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert uit Gent 

zorgde voor de uitvoering. Directeur Steven Maes beschreef met enkele concrete voorbeelden hoe de nood 
aan een nieuwe kleuterafdeling groeide. Hij bedankte uitvoerig het gemeente- en schoolbestuur, en allen die 
meehielpen om dit droomproject te realiseren.

Continue groei
Schepen van Onderwijs Herwig Vol-
lon schetste de continue groei van 
de gemeenteschool van Oostduin-
kerke. Het gemeentelijk onderwijs 
kende in de loop der jaren een 
ware boost en alle klassen zijn mo-
menteel ontdubbeld. Vandaag telt 
de school 129 kleuters, 207 kinde-
ren in de lagere klassen en 35 leer-
krachten. Schepen Vollon dankte 
ook de directeurs Louis Vanden-
berghe, Chris Broeckaert en Steven 
Maes waarmee hij gedurende zijn 
18-jarig ambt als schepen samen-
gewerkt had.

Eerste passief gebouw
De nieuwe kleuterafdeling is overi-
gens het eerste openbaar passief 
gebouw van de gemeente. Dat 
betekent dat het energieverbruik 
tot een minimum beperkt wordt. 
Zo is het gebouw uitgerust met 
luifels zodat de winterzon het 
gebouw maximaal opwarmt en 
de zomerzon geen oververhit-
ting veroorzaakt. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche ging in zijn 
toespraak even terug in de tijd en 
haalde een voorbeeld aan van 
hoe de gemeenteschool tijdens 
de wereldoorlogen gesloten werd. 
Toen werden de kinderen van hun 
ouders gescheiden om vier jaar 
onderwijs te krijgen in het buiten-
land. Hoe schrijnend het contrast 
met de huidige situatie waarin de 
kleuters kunnen genieten van luxe 
en omkadering!

Speelplaats op het dak!
Daarna werden alle genodigden op 
sleeptouw genomen om de nieuwe 

kleuterschool van onder tot boven 
te bewonderen! Vooreerst ruime 
klassen voor een 25-tal kleuters en 
een opsplitsbare peuterklas voor 40 
kinderen. Alle klassen hebben een 
eigen sanitair en zelfs een eigen 
tuintje! Er is ook een snoezelruimte 
waar de kleinsten over de middag 
nog even kunnen indutten. Verder 
een keuken, een polyvalente klas 
en een apart lokaal voor de zorgco-
ordinator. Het merkwaardige aan 

de nieuwe kleuterschool is ook de 
speelplaats op het dak! Jawel, het 
dak is via een speelheuvel toegan-
kelijk. Daar kunnen kinderen pro-
bleemloos ravotten.
Daar komen o.a. speeltoestellen.
Op het houten terras kunnen de 
kinderen even uitrusten. Als het 
regent zakken ze af naar de 
overdekte speelplaats binnen. 
Dat is in een handomdraai ook 
de refter.

Opendeur op 20 december
Om iedereen de kans te geven kennis te maken met de prachtige 
nieuwe kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke, is er een opendeurmoment op donderdagavond 
20 december van 17 tot 19 u.

Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen en raadsleden, en alle juffen van de 
kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.



Elf november in de 
gemeentescholen
Op maandag 5 november bezochten burgemeester Marc Vanden Bussche en gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum, in gezelschap van gewezen schepen en WO II-oudstrijder Laurent Deconinck, ter gelegenheid van 
de herdenking van de Wapenstilstand naar jaarlijkse gewoonte de vijfde klassen van het gemeentelijk onder-
wijs in Koksijde en Oostduinkerke. De kinderen luisterden geboeid naar de uiteenzetting van burgemeester 
en secretaris, en stelden de h. Deconinck vele vragen over de oorlog. Zo leerden ze dat vrede een kostbaar 
goed is. Alle kinderen kregen ook de brochure Herinneringen aan beide wereldoorlogen.

Deze bladzijde toont drie beelden van het bezoek aan de gemeentescholen. Bovenaan en midden de ge-
meenteschool van Koksijde, nl. de 5de klassen van meesters Kimberly Colle (die meester Bruno vervangt) en 
Nathalie Verkinderen, en directeur Lander Vanhove. Onderaan een groepsfoto van de twee 5de klassen van 
meesters Jan Calcoen en Geert Vanhoutte van de gemeenteschool Oostduinkerke met directeur Steven 
Maes. Op alle foto’s burgemeester Marc Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en gewezen 
schepen en WO II-oudstrijder Laurent Deconinck.



Kerstverlichting weer uniek!
Zonder overdreven chauvinistisch te zijn mag de redactie wellicht wel stellen dat de jaarlijkse kerstverlichting 
van Koksijde onder de Westkustgemeenten toch wel de kroon spant… Onze gemeente kan daarvoor bogen 
op een jarenlange traditie waarvan gepensioneerd diensthoofd Technieken Pierre Dalle tot vorig jaar inspira-
tor was. Neal Baelen is nu Pierres jonge opvolger.

Sneeuw op wegen, fiets- en voetpaden…
Het gemeentebestuur zet alle mogelijke middelen in om wegen en fietspaden sneeuwvrij te houden. Op 
de voetpaden bij gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd.
Conform het politiereglement is elke burger gehouden de voetpaden bij zijn woning sneeuwvrij te hou-
den. Eerst dient de sneeuw geruimd, en daarna zout gestrooid. Help uw buren die dit karweitje niet zelf 
kunnen doen wegens hoge leeftijd, handicap of ziekte!
Er wordt ook flink gestrooid op het wegennet van zodra het nodig is. De technische dienst beschikt over 
een startvoorraad van 60 ton zout. 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

Tij-dingen: “Neal, welke nieuwtjes in de 
kerstversiering kan je Koksijde aanbieden?”
Neal Baelen: “De rotonde de Poort in de Zee-
laan is weer een blikvanger. Er komen twee 
grote, verlichte ijsberen op een roterende 
schijf. Binnen in het gemeentehuis komt een 
fonkelende, nieuwe lichtstructuur, gebaseerd 
op de kokers van Koket Koksijde - Floralia. Voor 
de rest werd de versiering vooral opgefrist en 
bijgewerkt. We gingen op veel plaatsen over 
naar LED-verlichting om het verbruik te ver-
minderen en de lichtkwaliteit te verbeteren. 
Volgend jaar zullen wellicht de Strandlaan 
en Zeelaan in Koksijde-Bad baden in nieuwe 
sfeerverlichting.”
T-d: “Welke plaatsen moet iedereen zien?”
Neal: “Veel plaatsen zijn een bezoekje waard: 
het kunstwerk de Poort, het Theaterplein, bin-
nenin het gemeentehuis, de Kerstman op de 
fiets in Wulpen, de clowns op het Fabiolaplein 
in Oostduinkerke-Bad, de golfende Kerstman 
in Oostduinkerke-Dorp, het Delvauxtreintje in 
Sint-Idesbald en de Kerstman met slede bij de 
Kerkepannezaal in Sint–Idesbald, waar ook de kerst-
markt plaatsvindt.”
T-d: “Waar komen al die ideeën vandaan?”
Neal: “Peter Dalle en ik gaan jaarlijks naar The Christ-
mas World-beurs in de Frankfürter Messe (Duitsland). 
Daar zien we standen met volledige producties, maar 
ook met lichtjes en onderdelen. We halen onze inspira-
tie ook uit diverse catalogi en rechtstreeks bij de firma’s 
waar we onze producten ophalen. Al deze elementen 
worden dan verwerkt tot een nieuw, uniek concept.”
T-d: “De kerstversiering is uiteindelijk het resultaat 
van teamwork op de werf?”
Neal: “Zeker. Deze editie is mijn debuut als dienst-
hoofd. Vorig jaar kon ik alles vanop de eerste rij 
meevolgen en maakte ik kennis met de firma’s. Mijn 
grootste werk is de opmaak van de lastenboeken 
en het bestellen van de materialen in het voorjaar. 
Wat uitvoering betreft is mijn team ondertussen een 

geoliede machine. We zijn op elkaar ingespeeld. 
Half september wordt alles uit de stockage gehaald, 
gecheckt en gerepareerd. Decoratie, de smidse en 
de elektriciens vormen tijdelijk één groot team dat 
zich volledig aan de kerstverlichting wijdt. We krijgen 
ook hulp van het depot-Koksijde. Tegen 6 december 
staan al onze producties buiten, klaar en gekeurd. In 
de eerste week van december flitst alles aan!”

Kerstversiering in cijfers…
Tijdens de kerstperiode worden door de groendienst 
op Koksijds grondgebied 250 kerstbomen geplaatst.
In de clowns zitten 4.000 LED-lichtjes. De golfer in Oost-
duinkerke telt er 2.550. De trein in Sint-Idesbald 2.850. 
Het oud-gemeentehuis in Oostduinkerke: 27.288 LED’s 
of omgerekend 750 m lichttube..! De rendieren met 
slede: 700 lichtjes. Ten slotte de gloednieuwe lichtko-
ker in het gemeentehuis: 5.600 lichtjes (560 meter).

De schaatsende ijsberen met hun geestelijke en materiële vaders: vlnr Marc 
Deberg, Gillian Verpoort, Peter Dalle en Neal Baelen.



Eucharistievieringen Kerstmis en Nieuwjaar
Maandag 24 december - Kerstavond
- 16.30 u., Koksijde, Sint-Idesbald, viering met Debbra Peene, zang en viool
- 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., Koksijde, OLV-ter-Duinen, nachtmis met traditionele kerstliederen 

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

Peene, zang en viool
- 11.30 u., Oostduinkerke, Mariakapel, viering

Maandag 31 december 2010 - Oudejaar
- 18 u., Koksijde, Sint-Idesbald

Dinsdag 1 januari - Nieuwjaar
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas
- 10 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen

Opgepast met vuurwerk!
Elk jaar opnieuw gebeuren er talloze ongelukken met vuurwerk. Mensen raken levenslang verbrand en 
verminkt. Daarom is het belangrijk te weten wat de wetgeving hierover zegt, waar u zeker op moet letten 
bij het afsteken van vuurwerk en wat de gevaren zijn.

- Ontploffend vuurwerk mag u enkel afsteken met een toestemming van de burgemeester. Om zo’n aan-
vraag in te dienen, moet u meerderjarig (minimum 18 jaar) zijn.

- De maximale hoeveelheid vuurwerk die u mag aankopen en bezitten bevat 1 kg pyrotechnisch sas (bus-
kruit). De minimumleeftijd hiervoor is 16 jaar.

- Zoek een veilige open plaats voor het afsteken van vuurwerk en hou voldoende afstand (30 à 40 meter) 
van toeschouwers, huizen, auto’s, bomen, enzovoort. Sluit ook best ramen en deuren in de omgeving.

- Houd voldoende water of een blustoestel bij de hand.
- Steek vuurwerk steeds verticaal af (niet richten op mensen of dieren).
- Steek vuurwerk dat niet ontploft is nooit opnieuw aan!
- Ruim na het afsteken alle rommel op, niet alleen voor ons kostbaar milieu maar ook voor kinderen die 

gevaarlijke vuurwerkresten zouden kunnen vinden.
- Hou er rekening mee dat vuurwerk een angstaanjagende gebeurtenis is voor dieren.

Nog één goede raad: hou het veilig en ga naar het 
vuurwerk met eindejaar, maandag 31 december 
om 24 u. op de Zeedijk van Sint-Idesbald.

Info: www.besafe.be

Gebruik bij het afsteken van vuurwerk een lont en nooit een open 
vlam zoals een lucifer of aansteker!



Boodschappen? 
Sneeuw vegen?
Samen sterk laat u niet 
alleen…
In het kader van het project Samen sterk staat het Soci-
aal Huis in de winter weer paraat om hulpbehoevende 
gemeentegenoten te helpen. Elke alleenstaande vanaf 
70 jaar of mensen met een fysische beperking kunnen 
een beroep doen op het Sociaal Huis om boodschap-
pen te doen of sneeuw weg te vegen.

De hulplijn 0472 20 42 80 is bereikbaar op werkdagen van 16 tot 19 u. en in het weekend van 9 tot 14 u. Ge-
engageerde hulpverleners en vrijwilligers komen dan een handje toesteken. De dienstverlening kost 5 euro 
per uur. Het project Samen Sterk is in het leven geroepen omdat Koksijde een sterk vergrijzende bevolking 
heeft. Senioren komen vaak in een sociaal isolement terecht door het wegvallen van de partner, ziekte of 
het ontbreken van mantelzorg. Zo dreigen ze te vereenzamen door het gemis aan warme contacten, wat 
hen extra kwestbaar maakt.
Met het project Samen sterk wil het Sociaal Huis Koksijde inspelen op deze behoeften, met een bezoekje,  
bezoekjes te brengen, een praatje, boodschappen doen. Zo hoopt het Sociaal Huis de problemen te de-
tecteren en de impact van vereenzaming te reduceren. Kent u mensen in uw buurt die hulp nodig hebben 
of wenst u zich in te zetten als vrijwilliger, neem dan contact op met Anne-Sophie De Deckker, T 058 53 43 43, 
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, www.sociaalhuiskoksijde.be

Opleidingen voor gebruik van AED-toestellen
Koksijde wordt Hartveilige gemeente
Zoals in heel Vlaanderen het geval is starten ook in Koksijde opleidingen hoe een mensenleven kan gered 
worden aan de hand van een AED-toestel. Deze gratis opleidingen richten zich tot heel de bevolking.

Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft 
dit. Wordt een slachtoffer binnen de 4 minuten gereanimeerd en krijgt hij een stroomstoot toegediend met 
een AED-toestel (automatische externe defibrilator), dan heeft hij tot 70% kans om te overleven. Door op 
openbare plaatsen en in bedrijven AED’s te plaatsen en er zoveel mogelijk mensen mee te leren omgaan, 
kunnen veel mensenlevens gered worden. In Koksijde zijn op diverse locaties al 2 jaar zes AED-toestellen 

geplaatst. Een AED is een draagbaar toestel dat eerstehulpverleners, 
ambulanciers maar ook de man in de straat begeleidt bij de reanima-
tie. Het toestel geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.
De opleidingen zijn gratis, met uitzondering van vrijblijvende kosten, 
zoals bv. het opleidingsboekje + dvd (7 euro). Een opleidingssessie 
duurt 3,5 uur. Het max. aantal deelnemers per sessie is 35. De lesgevers 
zijn speciaal opgeleide lokale RK-instructeurs.

Sessies in Koksijde
Volgende sessies zijn gepland, telkens van 19 tot 22.30 u.:
*Koksijde: 25 januari in het centrum Noordduinen en 
 14 juni in het Sociaal Huis
*Oostduinkerke: 25 februari en 30 september in zaal Witte Burg
*Sint-Idesbald: 22 april en 21 oktober in de Kerkepannezaal
*Koksijde-Dorp: 27 mei en 25 november in zaal ‘t Oud Schooltje
Ook in 2014 worden opleidingen verstrekt.
Inschrijven bij RK-secretaris Martin Grossey, 
secretaris@koksijde.rodekruis.be, en de verantwoordelijke Vorming 
Ann Desaeger, vorming@koksijde.rodekruis.be
Info: 0473.331211, www.hartveilig.rodekruis.be



Oppashulp bij bijzondere kinderen door
vzw Thuisoppas Oostende-Veurne-Diksmuide

De vzw Thuisoppas Oostende-Veurne-Diksmuide verzorgt met vrijwilligers op-
pashulp bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een handicap of chro-
nische ziekte. Daarnaast biedt vzw Thuisoppas ook oppashulp bij ouderen in de 
thuissituatie. Deze vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
en de provincie West-
Vlaanderen.
Er zijn jammer genoeg 
te weinig oppassers die 

tijdelijk de zorg van de ouders kunnen overnemen. 
Het geeft evenwel veel voldoening om eens een 
avond voor deze kinderen te kunnen zorgen, terwijl 
de ouders enkele uren ontlast worden en van een 
avondje uit kunnen genieten.
Geïnteresseerde kandidaat-vrijwilligers zijn steeds 
welkom.
Info: vzw Thuisoppas, Cirkelstraat 8 in Oostende, 
T 059 55 40 51, thuisoppas.oostende@cm.be

Geen energiekalender in 2013
De ludieke energiekalender van het Vlaams Energieagentschap (VEA) zal in 2013 niet verschijnen.
Niettemin blijft het VEA motiveren om zuinig om te gaan met energie en te investeren in energiebespa-
rende maatregelen en/of diverse groene energieën. Op zijn site vindt u bruikbare tips, duidelijke technische 
informatie over nuttige ingrepen en overzichtelijke info over subsidies. Wie geen internet heeft kan via het 
gratis nummer 1700 vragen naar publicaties of folders.
Afhankelijk van het woningtype en de verwarmingsbron kan men door beter te isoleren tot 58% bezuinigen 
op warmte die ongemerkt uit de woning ontsnapt. De investering betaalt zich op termijn zelf terug. De pre-
mies zijn een extra motivatie.
Info: Vlaams Energieagentschap (VEA), www.energiesparen.be, T 1700.

Waalse student(e) 
in uw huis?
Uitwisselingsorganisatie 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. WEP stuurt elk jaar ook Waalse studen-
ten naar Vlaanderen. De organisatie zoekt thans 11 
Vlaamse gastgezinnen.

Jonge Walen krijgen de kans om in Vlaanderen een 
schoolsemester naar de lokale humaniora te gaan 
en te leven in een gastgezin. Begin januari steken 11 
Franstalige landgenoten de taalgrens over om een 

semester les te volgen in een Vlaamse school. Deze jongeren kijken er naar uit om de taal en de cultuur 
aan onze kant van de taalgrens te ontdekken.
WEP zoekt aldus 11 Vlaamse gezinnen die vanaf eind december/begin januari gastgezin willen zijn voor een 
Waalse/Brusselse jongere voor een schoolsemester. De jongere gaat naar een school in de buurt en maakt 
volwaardig deel uit van het gezin in al zijn gewoonten en gebruiken. De jongere keert gedurende de uitwis-
seling niet naar huis terug.

Info: WEP-Windrose vzw, Jetselaan 26, 081 Brussel, T 02 534 53 36, dominiquet@wep.be, www.wep.be



Open milieuraad over de effecten
van klimaatswijziging op onze kust
De milieuraden van Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en VBNC De Nachtegaal organiseren op vrijdag 7 de-
cember om 20 u. in het natuureducatief centrum De Nachtegaal, Olmendreef 2 in De Panne, een open milieu-
raad over de effecten van klimaatswijziging op onze kust. Spreker van dienst, met beelden, is Jan Seys van het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Een provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen in Veurne
De provincie West-Vlaanderen opende dit najaar het Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen in de 
Pannestraat 142 te Veurne (rechtover Syntra West). De vzw ZonneWinDT, die de rol van kennispartner binnen 
het provinciaal steunpunt opneemt, neemt zijn intrek op deze locatie. Iedereen is er welkom voor info.

Het klimaat is in volle verandering. Ook onze kust ont-
snapt daar niet aan. Door de opwarming staat er ons 
een zeespiegelstijging te wachten. Daarbij komt een 
voorspelde toename in de intensiteit en het voorko-

men van stormen. Het is dus noodzakelijk om onze 
kust voor overstroming te behoeden. Maar er is meer. 
De hogere zeewatertemperaturen veroorzaken nu al 
drastische veranderingen in de fauna en flora, met 
belangrijke noordwaartse verschuivingen van allerlei 
soorten (mét inbegrip van de commercieel interessan-
te vissen). Omdat al deze dieren en planten binnen 
een ruimer voedselweb in relatie staan tot elkaar, zal 
een verschuiving bij één soort grote gevolgen hebben 
voor de overleving van andere. Vandaag is dit aan 
onze kust al zichtbaar in het verdwijnen van kabel-
jauw en het verschijnen van de bruinvis, onze kleinste 
dolfijn. Verder hebben de toegenomen concentraties 
koolstofdioxide ook al gezorgd voor 30% verzuring van 
de wereldoceanen, met gevolgen voor alle organis-
men die kalk in hun skelet dragen (schelpen, slakken, 
koralen, inktvissen, plankton,...). Vooraf inschrijven 
hoeft niet, gratis toegang.

Duurzaam wonen is meer dan een huis bouwen dat 
lang meegaat. Het betekent ook rekening met het ge-
bruik van ecologische materialen, energieverbruik, iso-
latie, ventilatie, opwekken van groene stroom, flexibili-
teit en aanpasbaarheid enz. Ook meegroeiwonen stelt 
de levenslange bruikbaarheid van een woning voorop 
door al bij het ontwerp rekening te houden met een 
veranderde gezinssamenstelling of ouder worden.
Onafhankelijk advies - Particulieren kunnen er 
elke werkdag (woensdag gesloten) van 9 tot 16 u 
terecht voor onafhankelijk advies over duurzaam 
wonen en (ver)bouwen. Je maakt er ook kennis 
met ecologische materialen en technieken. Korte 
vragen kunnen er meteen beantwoord worden. 
Wens je een uitgebreid advies over je bouwplannen 
of plan je grote verbouwingen? Vraag dan uitge-
breid planadvies (door ZonneWinDT) en een advies 
meegroeiwonen (door Westkans).
Kostprijs - De kostprijs voor het uitgebreid planadvies 
bedraagt 50 euro als ZonneWinDT bij u thuis komt. Bij 
een thuisbezoek betaalt u 50 euro. Gaat u met uw 

plan naar ZonneWinDT, dan betaalt u slechts 25 euro. 
Het advies van Westkans over meegroeiwonen kost 25 
euro. Wie beide adviezen inwint krijgt 10 euro korting.
Info: Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen, 
Pannestraat 142 te Veurne / alle info en aanvraag-
formulieren op www.west-vlaanderen.be/woonloket, 
adviesloket ZonnewinDT planadvies@zonnewindt.be, 
T 0477 36 18 53, adviesloket Westkans info@westkans.
be, T 050 40 73 73

Sluitingsdagen containerpark
Hou rekening met volgende sluitingsperiodes van het containerpark tijdens de kerstvakantie:
- normale wekelijkse sluiting op zondag 23 en maandag 24 december
- uitzonderlijk gesloten op Kerstmis 25 en tweede kerstdag 26 december
- normale wekelijkse sluiting op zondag 30 en maandag 31 december
- uitzonderlijk gesloten op Nieuwjaar dinsdag 1 en tweede nieuwjaar woensdag 2 januari



Zoek uw energieverslinders!
Het energiesnoeiersbedrijf vzw Duinenwacht scant gratis uw 
woning op zoek naar toestellen met een te groot energie-
verbruik en geeft, bij een opvolgscan, gepersonaliseerd info 
over beter isoleren.

De basisscan - Een energiescanner doorlicht gratis uw wo-
ning. Hoe kan u besparen op de energiefactuur? Waar nuttig, 
wordt gratis een spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie of 
radiatorfolie geplaatst. Per kamer krijgt u vlot uitvoerbare tips. 
U ontvangt een gepersonaliseerd overzicht van de huidige 
energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden in 
kWh en in euro.
De opvolgscan - U krijgt gepersonaliseerde info over de 
aankoop en plaatsing van dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing. Overweegt u om binnen de 2 jaar 
hierin te investeren? Dan ontvangt u een plan met raming van de investeringskost en ondersteuning bij drie 
onafhankelijke prijsvragen. Wilt u zelf aan de slag? Dan krijgt u praktische instructies. Overweegt u om nog 
niet direct te investeren? Dan overloopt u samen het premieaanbod en gaat u op www.vreg.be op zoek 
naar de optimaalste energieleverancier. Indien nuttig, wordt een nieuw pakket energiebesparende maatre-
gelen geïnstalleerd, zoals thermostatische radiatorkranen, timer op een keukenboiler of tochtstrips.
Interesse? Bezorg onderstaande bon aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Zeelaan 303, Koksijde, 
T 058 53 34 64; heidi.vollon@koksijde.be. Een erkende energiescanner neemt dan contact op om een af-
spraak te maken.

Gratis energiescans Koksijde
❏ Ja, ik wil graag een gratis energiescan.
❏ Ja, ik heb al een energiescan laten uitvoeren en wil nu een gratis opvolgscan:

❍ ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas
❍ ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas

Naam, voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en huisnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groene energie aan lage prijs!
Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert voor de tweede keer een groepsaankoop van 100 % 
groene stroom voor zijn inwoners. Op deze wijze is het mogelijk om voor gas en elektriciteit een goedkopere 
prijs te bedingen.

Inschrijven - Neem uw laatste eindafrekening van 
elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf u on-
middellijk, maar vrijblijvend, in via de website www.
samengaanwegroener.be (doorklikken naar provin-
cie West-Vlaanderen). Wie geen internet heeft, kan 
diezelfde handeling laten doen op de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling (maandag tot vrijdag van 9 
tot 12 u. en maandag en woensdag ook van 13.30 tot 
16 u.) of in het Sociaal Huis (woensdag van 9 tot 12 u. 
en vrijdag van 13.30 tot 16 u.).

Belangrijke data
- 5 februari: laatste dag in te schrijven
- 6 februari: online veiling
- 18 februari: wie inschreef ontvangt vanaf deze da-

tum een persoonlijk voorstel
- 17 maart: laatste dag om, als ingeschreven deelne-

mer, te beslissen of u ingaat op het voorstel.

Info:
- iChoosr: gratis infonummer 0800 18 711 of 

samengaanwegroener@west-vlaanderen.be
- gemeentehuis, Zeelaan 303, Koksijde, dienst Mil&DO, 

heidi.vollon@koksijde.be, T 058 53 34 64
- sociaal huis, Ter Duinenlaan 34, huisvestingsambtenaar 

linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, T 058/53 43 28



Twee avonden sterrenkijken!
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 december worden in 
heel Vlaanderen opnieuw de Nationale Sterrenkijk-
dagen georganiseerd. Zoals ieder jaar stellen een 
aantal volks- en private sterrenwachten hun deuren 
wijd open. Zo ook in Wulpen, dankzij de Sterren-
wacht Alpha Centaurus van Wulpenaar Emmanuel 
Fabel en de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. 
Op deze twee avonden mag iedereen van 19 u. 
tot middernacht gratis naar het firmament kijken 
door een professionele sterrenkijker van Emmanuels 
spiksplinternieuwe sterrenwacht. Bezoekers zullen 
dan kunnen spieden en gluren naar de maan, de 
planeet Jupiter, de Orionnevel, het Andromedastel-
sel. Onder deskundige leiding van Emmanuel wordt 
de sterrenhemel verkend en krijgen de bezoekers 
een initiatie in planeet, maan en deepsky fotografie. 
Gratis toegang! Info: Sterrenwacht Emmanuel Fabel, 
Kerkwijk 13 in Wulpen, T 0475 72 20 46.

Dagelijkse kost… voor vogels
Rudy Claeys, enthousiaste natuurgids en voorzitter 
Natuurpunt Westland, komt op donderdag 31 januari 
om 19.30 u. in het Duinenhuis honderduit vertellen en 
vragen beantwoorden over vogels in de winter.
De winter is het seizoen bij uitstek om de vogels in 
uw directe omgeving te bestuderen. Nu de natuur 
minder voedsel biedt, komen heel wat dieren, waar-
onder veel vogels dichter bij onze huizen. Ze zijn uiter-
aard op zoek naar voedsel. Welke vogels kan u in uw 
tuin verwachten? Hoe kan u ze herkennen? Welke 
vogel heeft welk voorkeurhapje? Hoe kan u nog 
meer vogels lokken, ook als de winter voorbij is.
Org. natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. (Gratis) 
inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Energiemobiel zoekt 
energiemeesters
De energiemobiel is een mobiele bundeling van 
informatie en interactieve elementen over technieken 
over energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam bouwen en verbouwen. De energiemobiel 
wordt ingezet op evenementen, scholen, verenigin-
gen enz.

Energiegidsen - De energiemobiel toert sinds 2011 
rond in Zuid-West-Vlaanderen en is binnenkort ook te 
ontlenen in de rest van West-Vlaanderen. Initiatiefne-
mer IMOG, afvalintercommunale in Zuid-
West-Vlaanderen, zoekt daarom 
bijkomende West-Vlaamse begelei-
ders. In samenwerking met Zonne-
WinDT vzw worden drie gratis oplei-
dingssessies georganiseerd. Na zo’n 
opleiding kan je als energiegids zelf 
aan de slag met de energiemobiel.

Opleidingen - Op dinsdagen 11 en 18 decem-
ber en op 8 januari om 19.30 u. in het Provinciaal 
Noord Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, 
Roeselare. Inschrijven verplicht via info@imog.be 
of via gratis T 0800 / 99 827.
Info: Imog, Liesbeth Gesquiere, T 056 71 61 17, 
duurzaamheid@imog.be, www.imog.be/ 

duurzaam-leven/afval-is-energie/energiemobiel/

Dit is een typische Dumbellnevel. Te bespieden op de 
Sterrenwacht Alpha Centaurus van Emmanuel Fabel tijdens de 
Sterrenkijkdagen op 21 en 22 december.



Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 31 mei 
2013. Elke vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van 
Koksijde-Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en 
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag. 
Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.

Jeugdsportacademie
Het is al het 14e jaar dat de sportdienst en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek in Oostduinker-
ke organiseren voor jongens en meisjes van het lager onderwijs.
Op woensdag 5, 12 en 19 december staat tennis op het programma voor jongens en meisjes van het eerste 
tot het zesde leerjaar. Groep 1 (1ste tot 3de leerjaar) is wel al volzet, in groep 2 (4de tot 6de leerjaar) is er 
nog plaats! In januari staat hockey op het programma.
De namiddagen vinden plaats van 14 tot 15.15 u voor het 1ste tot het 3de leerjaar, en van 15.15 tot 16.30 u. 
voor het 4de tot het 6de leerjaar.
Meedoen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) aan de drie lessen kost 4,50 euro. Vooraf inschrijven 
op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is 
beperkt en men is pas ingeschreven ná betaling!

Veurne Sportief wint 17de sportquiz

De sportraad organiseerde op 26 oktober voor de 17de maal zijn jaarlijkse sportquiz. Elf ploegen schreven 
zich in en kregen 10 vragenrondes voorgeschoteld. Bij iedere ronde stelde quizmaster Eddy Delanghe 8 
vragen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: motorsporten, atletiek, voetbal, wielrennen, Olympi-
sche Spelen, parasporten, de Olympische Spelen en de Belgen, zaalsporten, tennis en varia. Veurne Sportief 
toonde zich ook dit jaar heer en meester en mocht de nieuwe wisselbeker meenemen naar huis. 
Uitslag: 1. Veurne Sportief, 161 p.; 2. Spanjaardbank, 146,5 p.; 3. Atletiek Club Koksijde, 140 p.; 4. College 
Veurne, 122,5 p.; 5. Eurofoot, 114 p. Op de foto de winnaars samen met de leden van de sportraad.

Een tent voor de sportdienst
Naar aanleiding van de Week van de Sportclub, georganiseerd 
door Bloso, ontvingen drie deelnemende gemeenten een 
prachtige tent. 
Door lottrekking was Koksijde één van de gelukkigen. De tent zal 
gebruikt worden tijdens de diverse organisaties van de gemeen-
telijke sportdienst, die in september ook al de titel van Sportel-
gemeente kreeg.Op de foto sportfunctionaris Willy Degraeuwe, 
schepen van Sport Dirk Dawyndt, en medewerksters Lynn en 
Viviane Delanghe. (Foto Eric Delanghe)



Petanquetornooi Wisselbeker
van de schepen van Sport
Op donderdag 11 oktober organiseerde de sportdienst op de petanquebanen van de Bolledroom het jaar-
lijkse petanquetornooi Wisselbeker van de schepen van sport.

GEBOORTEN
Luca Romanoff
Veurne, 12 oktober
zoon van Francky en van Els Lingy uit 
Koksijde
Leon Lust
Veurne, 15 oktober
zoon van Christoph en van Cindy 
Desaever uit Oostduinkerke
Louis Carron
Veurne, 23 oktober
zoon van Cedric en van Marie Bette 
uit Koksijde
Gilles Louwagie
Veurne, 30 oktober
zoon van Nico en van Leen Geusens 
uit Wulpen
Matti Ternier
Veurne, 2 november
zoon van Karel en van Davita Boullet 
uit Koksijde

HUWELIJKEN
Dirk Decoster en Jolanta 
Weremijewicz, beiden uit Koksijde 
(17 oktober)

Frank Desmet en Christiane 
Vermeulen, beiden uit Koksijde 
(20 oktober)
Kristof Declerck en Sharon 
Merckx, beiden uit Koksijde 
(3 november)

OVERLIJDENS
Maria Rodrigues - 63 jaar
echtgenote van Marc Willem
Gaston Vandamme - 91 jaar
echtgenoot van Marie Van 
Walleghem
Michel Peirs - 87 jaar
echtgenoot van Albertine Klaes
Marcel Harteel - 88 jaar
echtgenoot van Denise 
Vandenberghe
Dries Cailliau - 78 jaar
echtgenoot van Marie Naessens
Jeanine De Jonghe - 84 jaar
weduwe van Gilbert Lievens
Danny Lammar - 53 jaar
Gilbert Vormezeele - 79 jaar
weduwnaar van Françoise Vanneste
Gustave Bavé - 76 jaar

Denise Van Weehaeghe - 92 jaar
weduwe van Paul Werbrouck
Frans Coudron - 66 jaar
echtgenoot van Yvette Verslyppe
Leon Demeulenaere - 80 jaar
Suzanne Delhaye - 83 jaar
weduwe van Paul Desmadryl
Gilberte Mazereel - 92 jaar
weduwe van Edouard Dejean
Jeannine Labis - 79 jaar
echtgenote van Marcellus Demeester
René Peuskens - 93 jaar
echtgenoot van Josephina Douven
Willy Van Moerkerke - 79 jaar
Carolus Depotter - 76 jaar
echtgenoot van Hilda Degraeve
Jozef Degrauwe - 83 jaar
weduwnaar van Godelieva Feys
Pauline Lenders - 65 jaar
Joanna Op de Beeck - 91 jaar
weduwe van Jozef Kempenaers
Alice Vermander - 99 jaar
weduwe van Leon Vangraefschepe
Carmen Waeremoes - 90 jaar
weduwe van Laurent De Wulf
Eliane Vermeire - 79 jaar
echtgenote van François Janssens

Geboorten, huwelijken & overlijdens

De meer dan honderd deelnemers aan het jaarlijkse petanquetornooi Wisselbeker van de schepen van Sport.

Meer dan 100 sportievelingen 
waren op de afspraak: 20 tripletten 
van de Vlops, 6 van de Vlaamse 
Actieve Senioren Koksijde, 6 van de 
Petanque Club Koksijde, 1 van de 
Vlaamse Actieve Senioren Oost-
duinkerke en 1 triplet uit De Panne. 
De eerste twee ronden konden 
buiten gespeeld worden, maar 
daarna dachten de weergoden er 
anders over. Dankzij de fantastische 
accommodatie was het geen en-
kel probleem om de laatste ronde 

op de binnenpistes van de Bolle-
droom af te werken.
De wisselbeker werd de voorbije 
vier jaar twee keer gewonnen door 
de Vlops en twee keer door de 
Vlaamse Actieve Senioren Koksijde. 
Het was een triplet van de Vlaamse 
Actieve Senioren Koksijde (Donalt 
Soete, Marc De Paepe en Willy 
Petry) dat deze keer zegevierde en 
de wisselbeker dus definitief naar 
het clubhuis mocht meenemen. 
Het trio won met een voorsprong 

van maar liefst 14 punten op Vlops 
19 (Leon Van den Oude, Marcella 
Desmadryl en Michel Diguigno). 
Op de derde plaats eindigde een 
triplet van Petanque Club Koksijde 
(Guy Evrard, Hein Platevoet en Jac-
queline Boucher).
Elke deelnemer kreeg uit handen 
van burgemeester Marc Vanden 
Bussche en schepen van sport Dirk 
Dawyndt een mooi aandenken. Er 
werden ook 6 flessen wijn verloot, 
geschonken door de schepen.



Stand up comedy
met Steven Mahieu
Stand up comedian Steven Mahieu is op zaterdag 
22 december om 21 u. te gast in jeugdhuis de PIT. 
Steven is vaak te zien in het TV-programma Come-
dy casino. Een referentie die kan tellen. Hij won in 
2011 ook de publieksprijs op het Humorologie Con-
cours. Andere bekende winnaars van die prijs zijn 
o.a. Wouter Deprez, Wim Helsen en Henk Ryckaert. 
Fragmenten van 
Steven te beluisteren 
op www.stevenma-
hieu.be. Opkomend 
comedytalent Sven 
Hardies verzorgt het 
voorprogramma. 
Een voorproefje op 
www.facebook.
com/sven.hardies. 
Leden betalen 
3 euro, niet-leden 
5 euro.

Info: www.depit.be 
en in het program-
maboekje.

Drie weken schaatspret op ijsbaan
Met de eindejaarsperiode wordt van zaterdag 15 
december tot en met zondag 6 januari op het Thea-
terplein voor het gemeentehuis opnieuw een ijsbaan 
van 600 m² aangelegd. Je kan er uiteraard naar 
hartenlust schaatsen, maar ook genieten van een 
drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.

Openingsuren:
- van zaterdag 15 tot vrijdag 21 december van 14 tot 

21.30 u.
- op zaterdag 22 en zondag 23 december van 10 tot 

21.30 u.
- op maandag 24 december van 10 tot 17.30 u.
- van dinsdag 25 december tot zondag 30 december 

van 10 tot 21.30 u.
- op maandag 31 december van 10 tot 17.30 u.
- van dinsdag 1 tot zondag 6 januari van 10 tot 21.30 u.

Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro 
voor kinderen -16 j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart 
volwassenen / 15 euro voor een 10-beurtenkaart 
-16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie

Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

Attracties: discoschaatsen op de woensdagen 19 en 
26 december, en op 2 januari, telkens om 20 u.

Info: toerisme@koksijde.be

Kinderfilm: Sammy 2,
Escape from paradise
In zaal JOC de PIT wordt op donderdag 
27 december om 14.30 u. de film Sammy 2, Escape 
from paradise vertoond. De schildpadden Sammy 
en Ray genieten samen van hun oude dag op 
een prachtig eiland. Maar op een dag worden de 
vrienden door stropers gevangen genomen. Ze 
belanden in een groot aquarium in Dubai…
Tickets kosten 2,50 euro.

Plaatsbespreking: 
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Gezocht: drumleraars
Kan je zelf een aardig potje drummen? Wil je je kennis en ervaring doorgeven aan beginnende en/of 
gevorderde drummers? Dan ben je bij de Muze, het muziekeducatief project van JOC de PIT, 
aan het juiste adres. De Muze zoekt immers nieuwe lesgevers (die vergoed worden). 
Geïnteresseerd? Zend dan een mailtje naar jocdepit@koksijde.be.



Proficiat aan onze jubilarissen!

François Dujardin (°Brussel) en Leontine Vanhove (°Koksijde) vierden op zaterdag 20 oktober hun gouden 
bruiloftsfeest. Ze huwden op 27 oktober 1962 in De Panne. François was chauffagist in bedrijven aan de 
Westkust en specialist in koelgroepen. Ze hebben vier kinderen, acht kleinkinderen en één achterkleinkind.

Diamanten palmen waren er op zaterdag 20 oktober voor de echtgenoten Alfons Pion (°Schendelbeke) 
en Eliane De Creemer (°Geraardsbergen) die huwden op 14 oktober 1952 in Onkerzele. Alfons verdiende 
de kost als (banket)bakker in de restaurants van de ULB in Brussel. De jubilarissen hebben zes kinderen, acht 
klein- en twee achterkleinkinderen.

Op zaterdag 20 oktober was het ook de beurt aan het echtpaar Willy De Backere (°Veurne) en Rosa Carna 
(°Veurne) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 11 oktober 1952 
in Veurne. Willy werkte bij de groendienst en technische dienst van onze gemeente, en Rosa baatte in 
Veurne een dierenspeciaalzaak uit. Ze hebben een zoon (overleden in ’94) en een dochter, vier klein- en 
twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Dujardin-Vanhove

Echtpaar Pion-De Cremer

Echtpaar De Backere-Carna



Proficiat aan onze jubilarissen!

Zaterdag 27 oktober was een gezellige feestdag voor het echtpaar Marc Vandenbussche (°Ieper) en 
Arlette Gesquiere (°Wulpen) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Veurne, 
30 oktober 1962). Marc was tandarts in Koksijde. Ze hebben twee dochters en vier kleinkinderen.

Echtpaar Vandenbussche-Gesquiere

Echtpaar Spinnewyn-Kinget
Fernand Spinnewyn (°Wijtschate) en Paula Kinget 
(°Proven) beleefden het geluk de 65ste huwelijks-
verjaardag (Proven, 12 november 1947) te kunnen 
vieren! De jubilarissen waren stichters en zaakvoer-
ders van het metaalconstructiebedrijf Spinnekop in 
Ieper. Ze hebben twee kinderen, twee klein- en drie 
achterkleinkinderen.

Echtpaar Boes-Keuppens
Het echtpaar Leo Boes (°Herentals) en Odilia 
Keuppens (°Herentals) smaakte het geluk op 
zaterdag 3 november het diamanten bruiloftsfeest 
te kunnen vieren. Ze huwden in Herentals op 
21 oktober 1952. Leo was departementschef bij de 
Nationale Bank in Brussel. Ze hebben vier kinderen, 
tien klein- en vijf achterkleinkinderen.

Bernard Honclaire (°Horrues) en Benjamine Deryck (°’s Gravenbrakel) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(’s Gravenbrakel, 31 oktober 1962) eeuwige trouw! Bernard was wiskundelaar in Bergen, 
Benjamine onderwijzeres, ook in Bergen. Ze hebben twee kinderen, zes klein- en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Honclaire-Deryck



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Cuvelier-Debeer
Op zaterdag 3 november waren er gouden pal-
men voor de echtgenoten Willy Cuvelier (°Koksijde) 
en Elisabeth Debeer (°Houtem) die huwden op 27 
oktober 1962 in Houtem. Willy was metser bij het 
bouwbedrijf Cailliau in De Panne. Ze hebben vijf 
dochters, een zoon en tien kleinkinderen.

Echtpaar
Redey-Roobaert

Zestig jaar geleden, in Ganshoren op 8 
november 1952, stapten Roger Redey 
(°Koksijde) en Clemence Roobaert 
(°Edingen) in het huwelijksbootje. 
Roger en Clémence waren uitbaters 
van een wasserij en nieuwkuis in Brus-
sel. Het diamanten paar heeft twee 
kinderen en een kleinkind.

Een tweede briljanten feest in dit decembernummer 
vond plaats op zaterdag 27 oktober voor het echtpaar 
André Reynaert (°Leffinge) en Jacqueline Fiers (°Loker). 
André was ondermeester van de spinnerij Lepoutre in 
Tourcoing, Jacqueline was bediende in de tapijtenfa-
briek De Poortere in Aalbeke. Ze hebben een dochter, 
twee klein- en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Reynaert-Fiers

Op zaterdag 17 november was het de beurt aan de echtgenoten André Desreumaux (°Komen) en Josiane 
Coffyn (°De Panne) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (17 november 1962, Ieper). 
André verdiende de kost als metaalbewerker bij o.a. de bedrijven Hancke en Van Wijnsberghe in Veurne. De 
jubilarissen hebben twee dochters, een zoon en acht kleinkinderen. 

Echtpaar Desreumaux-Coffyn



De voorbije maand in woord en beeld

Het gemeentebestuur nam dit jaar weer deel aan “ik kyoto”, een campagne van Bond Beter Leefmilieu 
(BBL). Deze campagne moedigt werknemers aan om samen naar het werk te stappen, te fietsen of het 
openbaar vervoer te nemen. Ook carpoolen is goed voor het milieu. Tussen 26 maart en 21 juni spaarden 
57 gemeentepersoneelsleden 8.938 kg CO2 uit en verzamelden ze samen 1.620 duurzame pendeldagen! 
Elf personeelsleden vielen in de prijzen!

Bakker Frederik Leterme uit de Zeelaan in Koksijde fabriceerde golfpralines met pralinévullingen hazelnoot, 
feuilletine en pecannoten. Ze werden in premiere gepresenteerd aan burgemeester Marc Vanden Bussche, 
AGB-voorzitter Freddy Beun, Philip Cammaert, raadslid Bieke Dalle en Philippe Beauduin.

In vorig nummer maakten we in deze rubriek melding 
van het boek Alzheimer: een ongevraagde, onge-
wenste, verwenste bezoeker, geschreven door Magda 
Borms uit Koksijde en uitgegeven door het Davids-
fonds. Het boek is momenteel al aan z’n 2de druk 
toe. Het is in elke boekhandel te koop. Magda Borms 
schenkt de integrale opbrengst van de verkoop aan 
de Vlaamse Alzheimerliga. Op de foto onderaan links 
directeur Hilde Lamers van de Vlaamse Alzheimerliga, 
midden voorzitster Bie Van Waeyenberghe van de 
Vlaamse Alzheimerliga en rechts auteur Magda Borms.

Eind zomer nam het prettig gestoorde trio op de 
foto deel aan de bekende Belcantoclassic in 
Westouter. Vooraan, als een echte Flandrienne trek-
kend en sleurend op de tridem, bemerkt u 
Adelheid Hancke van de Wulpense zaak Wielrijders-
rust, geruggesteund door haar companen Ilse en Si-
grid. Ze kregen de prijs voor de best verklede groep 
en origineelste fiets.



Twee bevriende, boeiende gezelschappen samen 
op de planken Is er leverworst na de dood?
Twee van de meest boeiende theatergezelschappen staan op donderdag 13 december op de planken in 
c.c. CasinoKoksijde met een gloednieuwe voorstelling. Olympique Dramatique en LAZARUS houden van 
elkaars werk en willen al langer met elkaar in zee gaan. Voor hun eerste samenwerking kozen ze het stuk 
De Zelfmoordenaar (1928) van Nikolaj Erdman.

Een ode aan een intrigerend schelpdier:
het liefdesleven van de mossel
Topchef Sergio Herman en kweker Henk kijken er reikhalzend naar uit. En met hen vele anderen: 
de start van het mosselseizoen. Maar hoe komt dit schelpdiertje eigenlijk op ons bord terecht? En 
waarom is hij zo geliefd? In L’amour des moules, in c.c. CasinoKoksijde op woensdag 9 januari, 
wordt het leven van de Zeeuwse mossel op intieme en sfeervolle wijze belicht. Bovendien wordt de documen-
taire live begeleid door accordeonist Tuur Florizoone.

Dit stuk leverde Erdman een verbanning door Stalin 
op. Het duurde zelfs tot 1982 eer het werk voor het 
eerst in Rusland opgevoerd mocht worden. Beide 
gezelschappen herbergen aardig wat acteertalent: 
Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Bran-
de, Geert van Rampelberg, Stijn Van Opstal enz.
LAZARUS en Olympique Dramatique maken van De zelf-
moordenaar van Erdman een eigen bewerking onder 
het dak van het Toneelhuis. Het toneelstuk worstelt met 
de vraag: kan leverworst je leven veranderen? Is er lever-
worst na de dood? En als er leverworst is na de dood, is 
er dan genoeg voor iedereen? Dat de dames en heren 
van beide gezelschappen een prettig gestoord gevoel 
voor humor hebben hoeven we niet meer te verduidelij-
ken. Een citaat uit een recente recensie in De Standaard 
(29 oktober) bewijst dat dit werkelijk een theatervoorstel-
ling is om niet aan u voorbij te laten gaan: “Geert Van 
Rampelberg is de spil en steelt de show als zelfmoorde-
naar in spe. Hij kan het tempo moeiteloos stilleggen, om 
het verhaal daarna weer op te laden en een nieuwe 

richting uit te sturen. Hoe deze goeiige beer kan ontplof-
fen in een driftbui: het is verbluffend om zien.”
Lazarus en Olympique Dramatique op donderdag 
13 december om 20 u. Tickets 16 / 13,50 / 12 euro, te 
bestellen op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

We zien de hele levenscyclus: de mossel die bemint, 
de mossel die naarstig houvast zoekt, en de mossel 
die wordt losgerukt door de storm. Onderweg komt 
de mossel gepassioneerde liefhebbers tegen die ook 
verliefd worden, strijden en overleven. Biologe Annelies 
wijdt ons in, in de seksuele wereld van de mossel. Dan 
blijkt zij zelf zwanger van de mossel-man. Na een haat-
liefde verhouding met het schelpdier is topchef Sergio 
nu gespecialiseerd in de bereiding 
ervan. Tuur Florizoone, o.a. bekend 
van z’n meermaals bekroonde 
soundtrack van Aanrijding in 
Moskou-, speelt de filmsoundtrack 
tijdens de filmvertoning.

Mosselsouper
Na de filmvertoning kan men de 
benen onder tafel steken voor een 
heuse mosselsouper verzorgd door 

Hors du Frigo en Bert & Co. Leer je mee-Casino-bezoe-
kers beter kennen onder het genot van een heerlijk 
dampende pot mosselen en een frisse pint. L’amour 
des moules en mosselsouper op woensdag 9 januari 
om 19 uur. Tickets voor de documentaire alleen kos-
ten 8 of 5 euro. Wie achteraf nog culinair wil genieten 
betaalt 25 euro. Tickets op www.casinokoksijde.be of 
T 058 53 29 99.

DE MORGEN: “Zelden werd seks zo metaforisch 
mooi in beeld gebracht.”

METRO: “Fascinerende en liefdevolle documen-
taire waar je iets van opsteekt…”



Kunst en Kerst in Baaldje 
van 21 tot 23 december

De feestcomités van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-
Idesbald en Wulpen werken weer samen om een 
sfeervolle kerstmarkt te realiseren. Die vindt deze keer 
plaats in en rond de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald, 
bij uitstek een kunstenaarsoord. De kerstmarkt krijgt 
een artistiek kleedje aangemeten met o.a. een ex-
clusief toneel door de rederijkerskamer De Leliebloem 
KTV de Noordstar. 
Deze toneelvereniging brengt zijn visie op de kerst-
viering van drie grote kunstenaars, Kunst en Kerst in 
Sint-Idesbald.
In de Kerkepannezaal vinden de late shoppers zeker 
nog genoeg ideeën voor leuke kerstgeschenken. 
De leden van de feestcomités en de Koksijdse vereni-
gingen zorgen voor de nodige hapjes en drankjes.
U kan tijdens dit kerstgebeuren ook genieten van ver-
schillende optredens en een roofvogelshow.
Een pendeltreintje rijdt op zaterdag en zondag rond 
om bezoekers op te pikken.
Eerste start om 13 u. bij de dienst Toerisme in Koksijde-
Bad, met volgende halte aan het toeristisch infokan-
toor op de Zeedijk in Sint-Idesbald en eindpunt aan 
de kerstmarkt bij de Kerkepannezaal. 
De laatste pendeltrein eindigt om 18 u.
Vrijdag is de kerstmarkt open tot 22 u. met een optre-
den van muziekensemble Dario, zaterdag open van 
13.30 u. tot 20 u. en zondag van 11 tot 18 u.

Gratis toegang.

Grote Kerstparade op 
27 december

De Kerstparade is in Vlaanderen al enkele jaren een 
groot succes met telkens tienduizenden bezoekers. 
Op donderdag 27 december landt deze unieke 
praalstoet met versierde praalwagens en figuranten in 
onze gemeente. Start om 18 u. in Koksijde-Bad, gratis 
toegang. De Kerstparade is een parade die de feeste-
lijke kerstsfeer tot in het hart van de badplaats brengt. 
Sprookjesachtige scènes worden in beeld gebracht 
door kleurrijk aangeklede figuranten, animatiefiguren 
en praalwagens. De bezoekers worden getrakteerd 
op een fabuleus spektakel in een onwaarschijnlijke 
kerstsfeer. De Kerstparade is een uniek totaalspek-
takel dat gezelligheid en amusement koppelt aan 
professionaliteit en kwaliteit. De Kerstparade is nog 
nooit zo groot geweest met 15 scènes bestaande uit 
9 prachtige praalwagens, 6 verbazingwekkende en 
interactieve wandelende animaties en 109 figuranten 
in sprookjesachtige kostuums.

De Troon van Sinterklaas
Sinterklaas komt op zaterdag 1 december naar 
Koksijde op bezoek. Zijn troon staat die dag tus-
sen 14 en 17 u. opgesteld in het toerismekantoor in 
Koksijde-Bad, gemeentehuis, Zeelaan 303. Men kan 
er de sint persoonlijk ontmoeten. Elk kindje mag bij 
hem op de schoot en krijgt een geschenkje.

Consumptiebon
Goed voor één consumptie 
tussen 19 en 20 u. aan de 
standjes van de ver-
schillende 
feestcomités ter gele-
genheid van de ope-
ning van de kerstmarkt 
op vrijdag 21 december 
in de Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 in Sint-
Idesbald.



10de middeleeuws Winterevenement
in het Abdijmuseum Ten Duinen
Op vrijdag 28 december organiseert het Abdijmuseum Ten Duinen van 14 tot 18 u. voor de 10de keer een mid-
deleeuws winterevenement. De jubileumeditie verrast jong en oud met een doorlopende mix van ludieke ani-
matie, muziek en theateracts in een ongedwongen, middeleeuwse sfeer. De talrijke jaarlijkse opkomst bewijst 
het succes van deze magische formule!

Interactief familietheater Bij 
Merlijn (door Inspinazie)
Tovenaar Merlijn heeft ridder Marc 
en ridder Jan opgeroepen om een 
nacht op zijn kasteel te passen… Ze 
nemen deze taak ter harte, hoewel 
ridder Marc soms een klein hartje 
heeft. Ridder Jan daarentegen 
krijgt maar niet genoeg van de 
magische ontdekkingen. Een span-
nend avontuur!

Loopact Brammert en 
Beertje (door Theater van 
de Droom)

Brammert en Beertje, een oud 
Drents echtpaar, beweegt zich met 
hun bagage tussen het publiek in. 
Een absurdistisch mime-spel vol 
beeldende theatrale vondsten en 
spitse improvisatie!

Middeleeuwse opzwepende 
muziek (door Prima Nocta)
Cedrik, Edwin, Leonard, Rony, Kwin-
tijn en Pros maken een muzikale reis 
naar lang vervlogen tijden. Duistere 
middeleeuwen? De opzwepende 
muziek van Prima Nocta bewijst het 
tegendeel!

Johannes de Nar
Simpele ziel Johannes uit de 14de 
eeuw toont truuks met lepels en 
ballen. Wat hij allemaal niet met 
zijn pollepels kan! Mens en dier zijn 
door hem geboeid en slaan hem 
verbaasd of schaterlachend gade!

Middeleeuwse 
reliekenhandel Gesjacher 
en Gesjoemel (door 
Geleerd ende Ghenoten)

Hadewij en Machteld zijn welbe-
spraakte handelaars in relieken. 
Op hun schitterend kraam staat 
een immense voorraad uitgestald: 
botten, schedels, haren en stukjes 
lijkwade, allemaal gegarandeerd 
van echte heiligen! Haar van Karel 
de Kale, een botje van Pepijn de 
Korte…, je vraagt het maar!

Verrassend straattheater 
Den Ongekenden Weereld 
des Heeren Ottfriedt & 
Odil (door Les Contes 
d’Asphaldt)
Laatste drakenhoeder Ottfriedt rijdt 
rond met een springlevend drakens-
kelet. Levensecht gemanipuleerd met 
touwen en katrollen, rokende neusga-

ten, uitslaande vleugels en vervaarlijk 
vuurspuwend. Odil daarentegen is 
de draad kwijt in de schemerzone 
tussen hemel en aarde, maar dankzij 
zijn chaperonne zet hij een aarzelend 
stapje in de wereld. Visuele poëzie 
van botten en knoken!

Verder…: “Vurige” animatie, roof-
vogels, demonstraties kalligrafie, 
kindergrime…
Tickets: Kinderen tot 12 jaar gratis / 
jongeren van 13 tot 18 jaar: 3 euro 
/ volwassenen: 5 euro. Gratis voor 
wie in middeleeuwse klederdracht 
komt! Info: Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan 6-8, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be



40ste Winterwandeldag
Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan 
zee wil halen, is er op zaterdag 29 december de 
40ste  winterwandeldag.

Voor de minder ervaren wandelaars is er de wan-
deling van 8 km. Ze krijgen een parcours voorge-
schoteld, 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 ont-
dekt de wandelaar de mooiste plekjes van Koksijde.
De wandelaars die nog een stukje willen doorstap-
pen kiezen voor de 24 km. Voor de geroutineerde stappers werd een flinke tocht van 30 kilometer uitgestip-
peld. 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 de openlucht.
Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8.30 en 14 u. 
Gratis deelname. Er is een gratis busdienst van en naar het station van Koksijde (aankomst treinen om 
7.58 u., 8.58 u., 9.58 u. en 10.58 u. / vertrek treinen om 15.02 u., 16.02 u., 17.02 u. en 18.02 u.).
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Laaiende 
Sylvestervuren met 
lekkere sprotjes en 
patatjes…
De Orde van de Paardenvisser organiseert op 
zondag 30 december in samenwerking met de 
VVV/dienst Toerisme en het gemeentebestuur zoals 
elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylves-
tervuren op het strand van Oostduinkerke.

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder 
muzikale begeleiding wenst de Orde van de Paar-
denvissers het jaar 2012 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 wordt om 18 u. een hoge stapel 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

Soetemarkt op 27 december
Op donderdag 27 december organiseert het 
feestcomité van Oostduinkerke-Bad vanaf 14 u. 
een Soetemarkt op de Zeedijk. Bezoekers kunnen 
er aan gezellige marktkraampjes genieten van 
glühwein, lekkere wafeltjes en nog veel meer. Om 
14.30 u. brengt de kerstman een bezoek aan de 
Soetemarkt en deelt hij snoep en anders lekkers 
uit aan de kinderen tot 12 jaar. Een pianist-orgelist 
speelt heel de namiddag muziek.

Oudejaarshappening
Op maandag 31 december kan men op de 
Zeedijk van Sint-Idesbald t.h.v. het Grardplein de 
laatste uurtjes van 2012 beleven. Van 22.30 u. tot 
02 u. worden heerlijke drankjes aan democrati-
sche prijzen aangeboden. Muziek zorgt voor een 
aangename feestelijke sfeer. Om 24 u. wordt het 
nieuwe jaar 2013 ingezet met een kletterend 
vuurwerk dat op het strand wordt afgevuurd.



Agenda DECEMBER

01 Zaterdag
Eindejaarshappening ‘Winter aan 
zee’ 11-18 u. 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Met sfeervolle standen, culinaire geneugten, 
artistieke verwennerijen, smakelijke zaken 
van eigen makelij, allerlei verwennerijen, 
muzikaal talent en kust. 
Juwelen, kerst en groen, wenskaarten, schil-
deren op zijde…. Een lust voor het oog. 
Info en org.: Inner Wheel Westkust, 
serviceclub, Mevrouw Morel, T 058 51 37 26

Circus RENZ in Sint-Niklaas 
Grootouders-kleinkinderen 
namiddag 
Verplaatsing per autocar 
Org.: Neos koksijde, info en reser. 
Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeanine Nowe, 
T 058 51 33 01

De Troon van Sinterklaas 14-17 u. 
Zie Tij-dingen blz 30 
Koksijde-Bad, Toerismekantoor 
Info: dienst Toerisme

Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk 14-18u. 
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO 
Info: NAVIGO

Gratis geleide wandeling ‘hartje 
(voor de) winter 14 u. 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne 
Info: bezoekerscentrum, info@iwva.be , 
www.iwva.be, T 058 53 38 33 

NTGent – Een Lolita 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde 

Theatermonoloog 
Wannes Cappelle & Frans 
Grapperhaus 
You Not Shoot # we not shoot 20.30 u. 
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 
29 99 en Het Bedrijf,  
T 058 51 18 37, reservatie@hetbedrijf.be 

02 Zondag
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Eindejaarshappening ‘Winter aan 
zee’ 
8 u. - Ontbijt 
10-18 u. - Met sfeervolle standen, culi-
naire geneugten, artistieke verwennerijen, 
smakelijke zaken van eigen makelij, allerlei 
verwennerijen, muzikaal talent en kust. Juwe-
len, kerst en groen, wenskaarten, schilderen 
op zijde…. Een lust voor het oog. Laat je 
verwennen en geniet van een pianorecital 
van George Fyriard, jong talent uit Koksijde 
en de artistieke beelden van vrouwelijke 
kunstenaars 
Info en org.: Inner Wheel Westkust, 
serviceclub, Mevrouw Morel, T 058 51 37 26 

Spirituele beurs 10-18 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 
Kinderen 6 tot 12: € 1; volw.: € 5 
Info en org.: vrienden.der.blinden@skynet.be, 
www.witchshop.be 

03 Maandag
Koken met liefde volgens de sei-
zoenen 19.30 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 
Deelname: € 35, niet-leden: € 45 
Org.: Markant Sint-Idesbald 
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37, 
jacques.proot@skynet.be 

04 Dinsdag
Vertrek met de bus naar Salle Dany 
Boon Bray-Dunes 
Cirque Mandingue (Guinea) 19.30u. 
Koksijde-Bad, Casinoplein 
Foté Foré (7+) 
Verbazingwekkende acrobatie 
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde

05 Woensdag
Bloedafnames Rode Kruis 16.30-20 u. 
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg 
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56

Film les adieux à la reine 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

07 Vrijdag
‘Hemelse klanken met Piano en 
cello’ 
Wolf Leye en Elke Zutterman 
(laureaat Dexia Classics) 20 u. 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Info & org.: Davidsfonds Koksijde 
Paul Rosseel, voorzitter, prosseel@telenet.be 

08 Zaterdag
Groot kinderfeest 13.30 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Inschrijvingen: Magda Denys, T 058 51 41 47, 
org.: Viva – SVV Koksijde

Vertrek met bus aan het Casino-
plein naar Concertgebouw Brugge 
Carte Blanche /Sharon Eyal & Gai 
Bachar – Corps de Walk 18.15u. 
Koksijde-Bad, Casinoplein 
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde

09 Zondag
Lezing ‘Werken met Middeleeuwse 
archieven’ Jan Van Acker 10.30 u. 
Koksijde, Bibliotheek 
Gratis toegang 
Info: bibliotheek

Gratis geleide midwinter- 
wandeling: kom meer te weten 
over de ‘slapende’ natuur in het 
Kerkepannebosje en de 
Houtsaegerduinen’ 14 u. 
Sint-Idesbald, J. van Looylaan, infobord 
kerkepannebosje 
Info: dienst Toerisme

12 Woensdag
Bloedafname Rode Kruis 17-19.30 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal 
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56

Film take Shelter 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, Koninklijke West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Markt 
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan 
Info: dienst Toerisme

Yoga-lessenreeks
Oostduinkerke, zaal Witte Burg, 20-21.15 u.
Start vanaf dinsdag 18/12/2012 – 11 lessen (niet in de vakantie)
Leden Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen: 
€ 40 voor de 11 lessen, niet-leden: € 55
Inschrijven via reknr: 001-3729911-46 van de Gezinsbond Oostduinkerke met vermelding 
naam, lidnummer en telefoonnummer

Eindejaarsactie handelaarsbond Sint-Idesbald - 19/12 – 02/01/2013 - Handelszaken Sint-Idesbald
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13 Donderdag
Dagreis naar Parijs en gegidst 
bezoek aan Opera Garnier 6 u. 
Koksijde-Bad, Kerkplein 2 
Org: Neos Koksijde, info en reser.: 
Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeanine Nowe, 
T 058 51 33 01

Dierenproeven ten gunste van 
de mens 
Lezing door Prof. Dr. Charles 
Suzanne, Vrije Universiteit Brussel 
14.30 u. 
Koksijde, Ter Duinenlaan 34, zaal De Burg 
(Sociaal Huis) 
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen) 
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds 
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98, 
mmortier@base.be 

Lazarus/Olympique Dramatique – 
Niets is onmogelijk 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

14 Vrijdag
Kerstwinkel met een groot 
assortiment aan wenskaarten, 
kaarsen, bloemstukken en 
kerstdecoratie in de nieuwste 
kleuren en volgend de allerlaatste 
trends. 14.30 u. 
Oostduinkerke, Huize Rozenwingerd 
‘De Toverdoos’, Bitterzoetlaan 7 
Info: atelier.begeleiders@rozenwingerd.be , 
T 058 53 38 56

Oostduinkerke, NAVIGO 
Voorstelling van de uitgave 
Vrienden van het Visserijmuseum 
van de hand van Rudy Declerck 
19.30 u. 
Info: info@navigomuseum.be 

Café Foyer met optreden van 
Bogus om 21 uur 19.30 u. 
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 
Info: Het Bedrijf, 
mieke.ronsmans1@telenet.be 

15 Zaterdag
IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Frank Boeijen intiem 
Info: concertevent.be 

Verkiezing Nationaal Prins 
Carnaval van België 20.11 u. 
Oostduinkerke, Witte burg 
Toegang leden: € 3,5, niet-leden: € 4 
Org.: Orde van de Groenendijk en Kanselarij 
Prins van België 
Info: de heer Vande Genachte, 
T 058 51 58 29

16 Zondag
IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide winterse 
avondwandeling in de 
Noordduinen 16 u. 
Koksijde-Bad, J. van Buggenhoutlaan t.h.v. 
de Zuid-Abdijmolen 
Info: dienst Toerisme

17 Maandag
Kerstfeest met optreden ‘ik ruik de 
geur’ van de kerstboom’ 14 u. 
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje 
Org.: Neos Koksijde 
Info: Judith Ranson T 058 51 40 60, 
Jeannine Nowé, T 058 51 33 01

IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

18 Dinsdag
Kerstfeest SOW, met gebakje, 
engelkoeken en koffie 13.30 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Met animatie ‘Cliff’, deelname: € 8 
Info: Boeve Norbert, I. Florizoonestraat 8, 
Oostduinkerke, T 058 31 13 59

IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

19 Woensdag
14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
IJsbaan, discoschaatsen om 
20 uur 
Info: dienst Toerisme

20 Donderdag
Bloemschikken voor Kerst 13.30 u. 
Koksijde, Parochiaal centrum, Tulpenlaan 
Leden Gezinsbond Koksijde: € 7, niet-leden: 
€ 10 
Info en inschrijvingen: Gerda Van den Steen, 
Zeelaan 47, T 058 51 17 97.

IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

21 Vrijdag
IJsbaan 14-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Kerstmarkt 19-22 u 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking 
Info: dienst Toerisme

22 Zaterdag
10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
IJsbaan 
Info: dienst Toerisme

Kerstmarkt 13.30-20 uur 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking 
Info: dienst Toerisme

Clown Rocky’s Kerstshow 15 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: dienst Toerisme

Anna Cambier / I Justiniani – 
Time Stands Still 20 u. 
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, Kerkstraat 
Info: c.c. CasinoKoksijde

In concert DAAN 20 u. 
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, kerkplein 2 
t.v.v.sociale projecten in het kader van de 
Dienst aan de Gemeenschap van 
Fifty-One Club Westkust 
Kaarten bij dienst Toerisme Koksijde, 
VVK: € 30, ADD: € 40 
Org.: Fifty One Club Westkust International, 
www.51westkust.be 

Stand up comedy: Steven Mahieu 
20 u. 
Koksijde-Bad, Joc de Pit 
Tickets: jeugddienst: lid: € 3; niet-lid: € 5

23 Zondag
IJsbaan 10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Kerstmarkt 11-18 uur 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking 
Info: dienst Toerisme

24 Maandag
IJsbaan 10-17.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

25 Dinsdag
IJsbaan 10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

ALLE 
ACTIVITEITEN 

OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

KALENDER



26 Woensdag
10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
IJsbaan, discoschaatsen om 
20 uur 
Info: dienst Toerisme

Kerstconcert Beauvarletkoor 
Koksijde 17 u. 
Het Beauvarletkoor Koksijde brengt zijn jaar-
lijks kerstconcert O Kerstnacht, schoner dan 
de dagen op woensdag 26 december om 
17 u. in de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-
Bad. Het koor onder leiding van Griet De 
Meyer werkt daarvoor samen met organist 
Jan Vermeire en het Bogus duo (gitaar en 
sax). Op het programma staan werken uit 
de rijke Vlaamse en Engelse kersttraditie. 
Men mag/moet meezingen! 
Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen draagt 
bij in de organisatie. Toegang 12 euro in vvk, 
15 euro de dag zelf. DF-leden en <26 jaar 
betalen 10 euro (enkel de dag zelf), kinde-
ren tot 12 j. gratis. 
Kaarten: kantoren dienst Toerisme, bij koorle-
den, T 0476 59 42 99, beauvarlet@gmail.com.

27 Donderdag
IJsbaan 10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke-Bad, Zeedijk 
Soetemarkt 
Info: dienst Toerisme

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138 

T 058 53 39 50 

info@tenduinen.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

Info: 

Jeugddienst 

T 058 53 34 44 

jocdepit@koksijde.be

Info: 
NAVIGO,  

Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke,  
T 058 51 24 68,  

info@navigomuseum.be 
www.navigomuseum.be

CONTACT

Kinderfilm Sammy 2: Escape from 
paradise 14.30 u. 
Koksijde, Joc de Pit 
Toegang: 2,5 euro (drankje inbegrepen) 
Info: Jeugddienst

Grote Kerstparade 18 u. 
Zie Tij-dingen blz 30 
Koksijde-Bad 
Info: dienst Toerisme

28 Vrijdag
IJsbaan 10-21.30 u. 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

10de Middeleeuws Winter- 
evenement Stella de Dunis 14-18u. 
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Uittocht Kerstman met begeleiding 
van Sambaband Mo-Chito 15 u. 
Sint-Idesbald. Info: dienst Toerisme

29 Zaterdag
IJsbaan 10-21.30 u 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Inschrijving en vertrek grote 
winterwandeldag 8 – 16 – 24 en 
30 km 8.30-14 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 
gratis deelname. Info: dienst Toerisme

30 Zondag
IJsbaan 10-21.30 u 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Sylvestervuren gevolgd door 
vuurwerk 16 u. 
Oostduinkerker-Bad, Zeedijk centrum 
Org.: Orde van de Paardevissers 
Info: dienst Toerisme

31 Maandag
IJsbaan 10-17.30 u 
Koksijde-Bad, Theaterplein 
Info: dienst Toerisme

Xbeach gala Koksijde 21u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Info en tickets: dienst Toerisme koksijde

Koksijdec.c. CasinoKoksijde 
New Year Glam 
Exquisite Food (7 courses), Hot atmosphere, 
Good music, Booze & cigars 
19 u. - Glam Food: 120 euro 
(all-in until midnight) 19 u. 
24 u. - Glam Party (incl. 10 drinks) 00 u 
Info: dienst Toerisme Koksijde 
www.glam-events.be 

Oudejaarshappening gevolgd 
door vuurwerk 22.30-02u. 
Zie Tij-dingen blz 32 
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum en strand 
Org.: Handelaarsbond Sint-Idesbald 
Info: dienst Toerisme

December en januari 
Elke dag open 
Gesloten op zondag en maandag 
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan 
Tentoonstelling Vanhooren Suy 
keramiek, Oostende 
Info: lievino@lievino.be 

21/12-06/01/2013 
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 
Expo Lieve Baert en Chris 
Vandeneede, schilderkunst 
Info: dienst Toerisme

08/09-09/12 
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
De Duinenabdij_onderschatten. 
Gegeerd. Onbegrepen. Onbekend 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

08/12-13/01/2013 
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor, 
Astridplein 6, galerie welnis 
Expo Veerle Rooms (schilderkunst) 
Info: dienst Toerisme

Tot 6 januari 2013 
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, 
Strandlaan 239c 
Tentoonstelling rond 15-tal 
artiesten, waaronder veel 
aandacht voor kleinere werken en 
sculpturen. Yes Art Gallery is van 
30 november t.e.m. 4 december 
op Art Gent (ex-Lineart), tweede 
grootste kunstbeurs in België 
Info: Yes Art Gallery, T 058 51 88 10

31/03/2012-09/01/2013 
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum, 
Delvauxlaan 42 
30 jaar Paul Delvauxmuseum 
Toegang Paul Delvaux Museum 
gratis inwoners Koksijde. 
Naast de permanente tentoonstelling 
organiseert het museum diverse 
evenementen en tentoonstellingen. 
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

07/09-06/01/2013 
Oostduinkerke, Bezoekerscenturm 
De Doornpanne 
Tentoonstelling Kriebelbeestjes 
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne, 
info@iwva.be, www.iwva.be, T 058 53 38 33

Tentoonstellingen
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KOKSIJDE-BAD
donderdag 27 december 2012

start 18 uur

De Kerstman komt naar Koksijde,
samen met meer dan 100 fi guranten
op schitterende praalwagens !

Praktische info en fi lmpjes zie
www.kerstparade.be

59033_Kerstparade_Koksijde_drietalig.indd   1 12/11/12   08:49


