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Ken je dit beeld?

doe mee
en win

De aflevering november van de wedstrijd
“Ken je dit beeld?” is gewonnen door
Anita Averein uit Koksijde. De foto toont
een fragment uit het beeld Als de schelp
broeder, je bent als een schelp gesloten
en stil van Eddy Walrave op het Hegerplein
in Koksijde-Dorp. Er waren 9 geldige
inzendingen en Anita gokte precies 9 wat
haar de maandprijs oplevert.
De nieuwe opgave. Waar staat het beeld
waaruit bijgaand detail op de foto?
(Precies omschrijven: straat, plein, enz.).
Antwoorden uiterlijk 10 december via
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post naar
Gemeentehuis, Ken je dit beeld, Zeelaan
303, 8670 Koksijde. Slechts één inzending
per persoon.
Schiftingsvraag: hoeveel correcte
antwoorden zal de redactie ontvangen?
Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of
GSM-nr. Veel succes!
Een resto-bon van 25 euro voor wie wint!

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 5 euro op rek. nr. BE88
0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot
eind 2013”
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11.19 en 23.45
12.04
00.29 en 12.48
01.12 en 13.32
01.56 en 14.17
02.41 en 15.05
03.28 en 15.56
04.21 en 16.55
05.24 en 18.04
06.32 en 19.12
07.39 en 20.19
08.46 en 21.30
09.56 en 22.39
10.59 en 23.34
11.50
00.18 en 12.32
00.56 en 13.10
01.32 en 13.46
02.06 en 14.20
02.37 en 14.51
03.05 en 15.20
03.32 en 15.51
04.03 en 16.26
04.42 en 17.11
05.31 en 18.10
06.39 en 19.23
07.53 en 20.31
08.58 en 21.33
09.58 en 22.32
10.55 en 23.25
11.46

05.49 en 18.14
06.39 en 19.01
07.25 en 19.46
08.10 en 20.31
08.55 en 21.16
09.42 en 22.03
10.30 en 22.51
11.20 en 23.42
12.14
00.37 en 13.12
01.37 en 14.16
02.48 en 15.33
04.22 en 16.51
05.26 en 17.47
06.15 en 18.34
06.57 en 19.14
07.36 en 19.51
08.12 en 20.25
08.46 en 20.55
09.17 en 21.22
09.47 en 21.50
10.19 en 22.23
10.56 en 23.03
11.41 en 23.53
12.37
00.57 en 13.40
02.04 en 14.42
03.10 en 15.45
04.17 en 16.48
05.23 en 17.49
06.21 en 18.43

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
Weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.:
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Tram nee, bussen ja
In zitting van 21 oktober heeft de
gemeenteraad unaniem stelling
genomen tegen de mogelijke
doortrekking van de kusttram
van Koksijde (Ster der Zee) naar
Veurne (station). De gemeenteraad
oordeelt dat De Lijn veel beter
in betere busverbindingen zou
investeren.

7
Levensloop
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni
2014 vindt op de luchtmachtbasis
Koksijde het evenement Levensloop
Koksijde-Oostduinkerke plaats.
Het is een feestelijk gebeuren
voor alle leeftijden, waarbij het
gemeenschapsleven 24 uur lang
in beweging komt om fondsen te
verzamelen in de strijd tegen kanker.

13
Kinderburgemeester
Janne Levecque is de eerste
kinderburgemeester van Koksijde!
De verkiezing vond plaats op
donderdag 24 oktober. Janne
legde de eed af in handen van
burgemeester Marc Vanden
Bussche en kreeg zelfs het tricolore
lint met kwasten en emblemen over
de schouder gehangen!

23
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Zaterdag 28 december wordt een
topdag voor onze gemeente. Op
die dag bieden zich immers drie
grote toeristische manifestaties
aan: de 41ste winterwandeldag,
het 11de middeleeuws
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Snippers uit de raad van 21 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
op internet!
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd
volg de zittingen
BTW in, tenzij anders vermeld.

Live

Aankopen
Vrachtwagen – Ter vervanging van de huidige
versleten vrachtwagen van de groendienst. De
nieuwe wagen wordt voorzien van een stevige
laadkraan en een open laadbak met kipinstallatie.
Bedrijfszekerheid, veiligheid, ergonomie en
gebruiksgemak staan extra geaccentueerd in het
lastenboek. Raming 150.000 euro. Unaniem.

Projecten
Rioleringswerken – Dit dossier betreft riolering
en wegenis in de Leeuwerikstraat, Generaal
Notermanlaan (vak Leeuwerikstraat-Vinkeweg),
Vinkeweg, Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat. Het
project is dringend omdat er in deze straten geen
riolering is, en er in de winter problemen zijn met de
afvoer van afval- en regenwater. Aquafin zal tegelijk
de persleidingen vernieuwen en het pompstation
Groenendijk renoveren. Raming 731.150 euro. Er
is subsidie via de aanvullende gewestbijdrage.
Unaniem.

via www.tv.koksijde.be

(2015) en 60.000
euro (2016). Koksijde
herbekijk de vorige
krijgt daarvoor een
zittingen op
ritaankomst, doortocht
dezelfde site!
van de plaatselijke rondes
bij ritaankomst in De Panne,
doortocht en keerpunt van de
tijdrit. Deze wielerwedstrijd bezorgt onze gemeente
heel veel media-aandacht (o.m. rechtstreekse
uitzending op Sporza). Unaniem.
Kunstwerk – Voor het kunstwerk Zee Verticaal van
Paul Baeteman, momenteel weggenomen bij het
zwembad in Oostduinkerke, zal na herstelling een
nieuwe plaats gezocht worden. Burgemeester
Marc Vanden Bussche antwoordde dat op een
mondelinge vraag van raadslid Andreas Cavyn
(N-VA).

Varia
Avondmarkten – Het aantal avondmarkten in juni,
juli, augustus en september voor de periode 20142016 wordt verminderd van zestien naar negen.
De avondmarkten in de dorpen worden geschrapt
wegens te weinig kwaliteit en te lage opkomst. De
concessieprijs bedraagt 45.000 euro of 5.000 euro per
avondmarkt. Unaniem.
VDK-Driedaagse – De gemeente verlengt de
overeenkomst met Veloclub Panne Sportief voor
de organisatie van de VDK-driedaagse De PanneKoksijde van 2014 tot 2016. De gemeente betaalt
de veloclub 57.500 euro (2014), 60.000 euro

Brandweer – Bij de brandweer post Koksijde is
Terry Grzesiak bevorderd tot korporaal. Bij de post
Oostduinkerke is op eigen verzoek ontslag verleend
aan stagiair brandweerman Christophe Gryp.

Geef uw mening over het Mobiliteitsplan Vlaanderen
Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen
verplaatsen om te werken, te leren, te winkelen,
te proeven van cultuur, sport enz. Voor onze
economie is het van levensbelang dat
grondstoffen en goederen vlot op hun bestemming
geraken. De Vlaamse overheid legt daarom nu
de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op
middellange (2030) en lange termijn (2050) in het
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.
Mobiliteit: een zaak van iedereen
Daarom krijgt u de kans om tijdens het
openbaar onderzoek uw bedenkingen,
bezwaren en verbetersuggesties te formuleren

bij het ontwerpplan. Gaat u akkoord met de
keuzes die de Vlaamse overheid maakt om files,
verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te
pakken? Of ziet u de toekomst van onze mobiliteit
helemaal anders? Geef uw mening op www.
mobiliteitsplanvlaanderen.be.
U kunt nog schriftelijk reageren (via de website
of per brief) tot en met 12 januari 2014. U kunt
uw brief gratis versturen aan Antwoordcode,
Mobiliteitsplan, DA 853-233-2, 1040 Etterbeek
Info: www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Het
document ligt tijdens de openingsuren ter inzage
op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis.

De burgemeester aan het woord
Dit is de laatste Tij-dingen van de 18de jaargang. Uw gemeentelijk infoblad is figuurlijk en spreekwoordelijk
meerderjarig geworden. Met burgemeester Marc Vanden Bussche zetten we een (kerst)boompje op over
de vele activiteiten die in de eindejaarsperiode de kalender oplichten. Maar de burgemeester richt ook een
oproep om minder mobiele mensen een handje toe te steken in de komende winterdagen.

T-d: “Is onze gemeente weer feeëriek verlicht
in de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar?”
Burgemeester: “Jazeker! Begin december
starten de zogeheten “donkere zes weken”,
maar traditiegetrouw starten we op 6
december met de gesmaakte kerstverlichting
die alle kernen van Koksijde telkens prachtig
verlicht. Op vraag van de bewoners komt
er bovendien een nieuwe kerststal bij de
Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp. Dankzij
de handelaarsbond en schepen Dorine
Geersens hebben we deze keer ook een
gratis hoge kerstboom uit de provincie
Luxemburg kunnen bekomen, uit de
buurt van Saint-Hubert. Dit kadert in een
uitwisselingsproject tussen de verschillende
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wij moeten beseffen dat wij
provincies in ons land. Verder komt het
toch in een zeer gelukkig en welstellend hoekje van de wereld leven.”
licht ook van de sterren. Dankzij de nieuwe
vereniging voor sterrenkunde zal men vanop
het dak van het Duinenhuis de sterrenhemel
kunnen bewonderen met een telescoop. Vast en zeker
de moeite waard.”
T-d: “U hebt nog een bijzondere oproep voor onze
lezers?”
“Op vraag van de bewoners komt er
Burgemeester: “Wel, ik zou een oproep willen richten
voor solidariteit. Als wij op televisie zien hoe mensen
een nieuwe kerststal bij de kerk in
in andere landen en continenten alles kwijtspelen
Koksijde-Dorp!”
ten gevolge van verschrikkelijke natuurrampen,
dan moeten wij maar eens beseffen dat wij toch
T-d: “Zijn er nieuwe activiteiten met eindejaar?”
in een zeer gelukkig en welstellend hoekje van de
Burgemeester: “Ja, op maandag 23 december is er
wereld leven dat bovendien van groot natuuronheil
een nieuw initiatief om alleenstaande mensen die
gespaard blijft. Vandaar dat ik de inwoners en
ook graag eens in gezelschap zitten, een kerstfeest
tweederesidenten wil oproepen om buren, ouderen
aan te bieden. Zo kunnen zij ook eens een warme
enz. die het wat moeilijker hebben, te willen helpen,
en gezellige kerstavond beleven. Want ook in onze
bv. om boodschappen te doen of om sneeuw te
gemeente is er een heel aantal alleenstaanden. Men
ruimen. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om hulp
kan zich hiervoor inschrijven bij de toeristische dienst
in te roepen van het Sociaal Huis dat elk eindejaar
in het gemeentehuis. Een andere nieuwe activiteit
bereid is om een extra inspanning te leveren. En om
is de nocturne op zaterdag 7 december in de
af te ronden, met de eindejaarsperiode in zicht, wil
gemeentelijke musea, abdij en Navigo. De musea zijn
ik namens mezelf en ons bestuur iedereen die in
’s avonds open en bieden een bijzonder programma
Koksijde woont, er tijdelijk verblijft of er een bezoek
aan. We hopen en verwachten daarmee een breed
brengt, een fijn eindejaar, maar ook een gezond en
publiek te kunnen aanspreken!”
gelukkig 2014 toewensen!”
T-d: “De kerstparade op 28 december prijkt ook op
de affiche?”
Burgemeester: “Dat is ons topevenement van de
kerstvakantie. De kerstparade is een stoet die de
kijkers trakteert op een volledig spektakel dat de
gemeente in volledige kerstsfeer onderdompelt. Zo
brengen de talloze mooi uitgedoste figuranten en de
prachtig versierde praalwagens van de kerstparade
gezelligheid en amusement in sprookjesachtige
scènes.”

“Er is er een nieuw initiatief om
alleenstaanden een kerstfeest aan te
bieden!”

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van
ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over
twee maanden zijn 19de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene
en concrete beleidsinformatie van het
gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten.
Welke beslissingen nam de gemeenteraad? Hoe
vorderen de openbare werken? Welke projecten
organiseren de vele gemeentelijke diensten van
administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de
ontvangsten en huldigingen in het gemeentehuis!
De agenda bevat een maandelijks overzicht van
alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare
informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging

om het jaarabonnement voor 2014 te willen
hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren
ongewijzigd: amper 10 euro (niet eens de
verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910
1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde
(BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer
elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het
adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de
overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats,
of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u
alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen
die niet in het Koksijdse bevolkingsregister
ingeschreven zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen
uiteraard gratis.

Twee vacatures bij de IVVO
De Intercommunale voor Vuilverwijdering Veurne en Ommeland (IVVO) die het
afvalbeleid van 12 gemeenten coördineert, heeft twee vacatures.

Logistiek medewerker (Veurne)

Uw functie:
- algemene leiding overslagstation, containerparken en dienst kga in team met stationoversten Veurne en Ieper
- organisatorische, administratieve en technische bedrijfsvoering
Uw profiel :
- houder van diploma HSO (A2), technische kennis en inzicht is een pluspunt
- verantwoordelijkheidsgevoel, oplossingsgericht en planmatig, coachen van medewerkers

Chauffeur CE/parkopzichter (Veurne-Vleteren)

Uw functie:
- controle op de aanvoer van afvalstoffen op de containerparken
- instaan voor de goede werking en onderhoud van het park
- periodiek inzetbaar als chauffeur voor afvoer afvalstoffen diverse exploitaties
Uw profiel:
- houder van rijbewijs CE
- klantvriendelijk, zelfstandig, ordelijk, milieubewust, goed voorkomen
De IVVO biedt:
- een contract van onbepaalde duur met vast maandloon
- maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering
- voltijdse job in dagstelsel (zaterdagwerk mogelijk)
Solliciteren tot uiterlijk 15 december: IVVO, Bargiestraat 6 in 8900 Ieper, job@ivvo.be – www.ivvo.be\vacatures
Info: Ann Desagher, T 057 23 08 80, www.ivvo.be

Sluitingsdagen gemeentehuis
• Wegens technische opleiding zijn de dienst Bevolking en de
bibliotheek gesloten op dinsdag 17 december.
• Alle diensten zijn gesloten op dinsdagnamiddag 24 december
en op dinsdagnamiddag 31 december.
• Alle diensten zijn gesloten op woensdag 25 en donderdag 26
december, alsook op woensdag 1 en donderdag 2 januari.

Gemeenteraad wil investeringen
in bussen, niet in doortrekking tram
In zitting van 21 oktober heeft de gemeenteraad unaniem stelling genomen
tegen de mogelijke doortrekking van de kusttram van Koksijde (Ster der Zee)
naar Veurne (station). De gemeente nam dit officieel standpunt in, in het kader
van het participatief moment over het Neptunusproject zoals het dossier
genoemd wordt.
De gemeente volgt het standpunt van de
gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening
(gecoro) dd. 2 oktober en voegt er een aantal
argumenten aan toe. Hieronder de voornaamste
punten uit het standpunt.
- De vraag wordt gesteld of er binnen de gemeente
Koksijde een maatschappelijk draagvlak is voor de
doortrekking en/of er wel iemand vragende partij
voor is.
- De berekening van het aantal verwachte passagiers
lijkt nogal overschat.
- De vlotte toegang naar Koksijde-Bad wordt
gehypothekeerd. Alles wordt smal.
- De tram zorgt voor bijkomende
veiligheidsproblemen.
- Er is teveel verlies aan parkeerplaatsen in de
handelscentra.
- Er wordt gevreesd voor te grote hinder tijdens de
werken
- De hoge kostprijs wordt in vraag gesteld. De
gecoro en de gemeenteraad suggereren dat de
financiële middelen beter kunnen gebruikt worden
voor een frequentere busverbinding en betere
aansluiting op de trein in station Koksijde. Zo zou
het beter zijn een lokale buslijn in te leggen die
de Westkustgemeenten met elkaar en met Veurne
verbindt op frequente basis in plaats van een bus
die een voorstadsbediening is van Oostende. De
tram rijdt immers al naar Oostende, wat dus op
vandaag een dubbele lijnvoering impliceert.
- Het tracé door natuurgebied (Noordduinen)
zorgt ervoor dat de beleving van de natuur sterk
wordt aangetast. Aangezien de kusttram ook
bovenleidingen heeft, betekent dit een permanente
verminking van het landschap.

- De kusttram heeft niet
enkel een grote impact
op het verkeer langs het
tracé zelf, maar ook op de
verkeerscirculatie in de
straten die erop uitkomen.
De gevolgen hiervan
werden onvoldoende
onderzocht.
- Het voorstel voor inrichting aan de huidige rotonde
Zeepanne is onaanvaardbaar. Het voorstel voor een
ondergrondse oplossing wordt steeds afgewezen.
- De gemeenteraad betreurt dat elk inspraakmoment
voor de gemeente (geven van advies op studies)
tijdens de zomermaanden plaatsvond en het
bilateraal overleg met de gemeente over heel dit
project zeer minimaal was.
Conclusie
Omwille van alle bovengenoemde redenen neemt
de gemeenteraad van Koksijde een negatief
standpunt in over de doortrekking van de kusttram
naar Veurne, voor beide onderzochte tracés. De
gemeente Koksijde is Vlaams minister van Mobiliteit
Hilde Crevits anderzijds dankbaar dat ze via De Lijn
een groot bedrag in Koksijde wil investeren, maar toch
vindt de gemeente dat dit voor andere projecten
in onze gemeente nuttiger zou kunnen zijn, zoals de
heraanleg van de Jaak Van Buggenhoutlaan en een
betere busverbinding.
Dit standpunt wordt meegedeeld aan de VVM De Lijn,
aan de Vlaamse regering en aan bevoegd minister
Hilde Crevits.

Landschapsbeheerplan Ten Bogaerde
In opdracht van de gemeente Koksijde wordt door het studiebureau Grontmij uit Gent voor het beschermd
landschap Ten Bogaerde een landschapsbeheerplan uitgewerkt. Dit plan omvat ook een archeologisch
onderzoek van de site Ten Bogaerde.
Doel ervan is de archeologische
waarden van de zone te kennen.
De afwerking van het beheerplan is
gepland midden 2014. De raming
voor de opmaak bedraagt 70.920
euro (excl. BTW), waarvan 80%
of 68.651 euro door het Vlaamse
Gewest gesubsidieerd wordt.
Het gebied is ongeveer 132 ha groot
en omvat de duinen ten zuiden
Een zicht op de Belvedere-duinen ten zuiden van de
van de Robert Vandammestraat,
Robert Vandammestraat.
het Vlaamse natuurreservaat
Belvédère en de polders met de
Het landschapsbeheerplan zal 27 jaar gelden.
site Ten Bogaerde. Dit gebied heeft belangrijke
Het beoogt een duurzaam en multifunctioneel
historisch-archeologische, erfgoed-bouwkundige,
beheer, en omvat alle informatie die nodig is om op
landschappelijke en natuurwaarden. Het kent
efficiënte wijze een beheer voor het gebied uit te
diverse beschermingen als landschap, monument
werken en uit te voeren.
en dorpsgezicht.
Info: sarah.verstaen@koksijde.be, stafmedewerker
Cultuur & Erfgoed

Europese verkiezingen 25 mei 2014

Inschrijving van EU-burgers
(niet-Belgen) op kiezerslijsten
Dit bericht geldt voor inwoners van Koksijde (nietBelgen maar burger van de Europese Unie) die meer
dan 18 jaar zijn op 25 mei 2014 en hun actief (mogen
stemmen) en passief kiesrecht (kandidaat kunnen zijn
op een lijst) niet verloren zijn in hun staat van herkomst
met een nationaliteit van één van volgende lidstaten:
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Deze betrokken inwoners kunnen een schriftelijke
aanvraag doen tot inschrijving op de kiezerslijst die
op 1 maart 2014 opgemaakt wordt voor de Europese
verkiezingen van 25 mei 2014.
Die aanvraag moet uiterlijk op 28 februari 2014
ingediend worden bij de dienst Burgerzaken van het
gemeentehuis, Zeelaan 303.
Dit kan via postzending, via fax of e-mail. U dient een
fotokopie van uw identiteitsdocument bij de aanvraag
te voegen.
Diegenen die al kiezer waren bij de Europese
verkiezingen van 7 juni 2009 worden automatisch
opgenomen op de kiezerslijst voor de Europese
verkiezingen van 25 mei 2014. Dat geldt ook voor
hen die pas later een aanvraag tot inschrijving op
de kiezerslijst hebben ingediend, op voorwaarde
dat ze nog aan alle kiesbevoegdheidsvoorwaarden
voldoen en nog geen schriftelijke afstand van hun
hoedanigheid als kiezer hebben gedaan. Zij moeten

hun aanvraag dus niet hernieuwen.
Om te kunnen deelnemen aan de stemming moet
de aanvrager het document C/1 invullen dat op
de website www.verkiezingen.fgov.be te vinden is
onder http://www.verkiezingen.fgov.be/fileadmin/
user_upload/Elections2014/NL/Kiezer/formulieren/
FORMULIER_C1-NL.pdf. Dit ingevuld document dient
vervolgens aan de dienst Burgerzaken overgemaakt.
Blanco aanvraagformulieren zijn ook op deze dienst te
bekomen. Burgers die op de kiezerslijsten ingeschreven
worden ontvangen een individuele collegebeslissing.
Om als kiezer te worden erkend moet de aanvrager :
- de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van
de Europese Unie
- ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of
het bevolkingsregister van Koksijde alsook in het
rijksregister van natuurlijke personen.
- 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing.
- nog in het bezit zijn van het actief (mogen stemmen)
en passief kiesrecht (d.w.z. kandidaat kunnen zijn
op een lijst). De verklaring die wordt afgelegd in de
aanvraag geldt tot het bewijs van het tegendeel.
De aanvrager mag ook niet onder de toepassing
vallen van de artikelen 6 tot 9bis van het kieswetboek
inzake de uitsluiting en de schorsing uit het Belgisch
kiesrecht.
Europese burgers (niet-Belgen) kunnen evenwel niet
stemmen voor de vernieuwing van het Federaal noch
Vlaams Parlement.
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Onze gemeentelijke adviesraden

Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat
is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In dit
nummer: Chris Bailleul van de cultuurraad.

“Cultuur is geen luxe maar beleving!”
Chris(tiane) Bailleul (64 j.) studeerde af als regentes
plastische opvoeding in Brugge. Zij stond 15 jaar
in het onderwijs en daarna baatte zij samen met
haar echtgenoot een boekhandel uit. Haar hobby’s
varieerden volgens leeftijd, maar literatuur is toch de
rode draad, ze heeft stapels boeken verslonden.

T-d: “Chris, waarom is een cultuurraad in Koksijde
nodig?”
Chris Bailleul: “Cultuur mag geen luxeproduct zijn.
De cultuurraad is een platform voor allen die zich
voor cultuur interesseren. Een soort ombudsdienst.
Zelf moeten wij geen activiteiten organiseren. Toch
houden wij tweejaarlijks een poëzieprelude, voor
iedereen gratis toegankelijk. De volgende editie is
op zaterdag 5 juli 2014. We verlenen ook jaarlijks
onze medewerking aan het cultuurproject van
de gemeentelijke cultuurdienst, dit jaar was dat
Camping Cultuur, en we steunen diverse projecten
van aangesloten verenigingen.”
T-d: “Wat is de opdracht van de cultuurraad?”
Chris: “De cultuurraad moet volgens het Vlaams
decreet de gemeente advies geven bij alle
culturele materies: dit omhelst zowel het aankopen
van kunstwerken, het kiezen van straatnamen,
het aanstellen van een cultureel ambassadeur
enz. In de voorbije 12 jaar heeft Koksijde een
grote inhaalbeweging gemaakt op dit gebied.
Bevoorbeeld, over de hele gemeente verspreid staan
zeer mooie beeldhouwwerken. Het straatbeeld is zo
voor iedereen als het ware een openluchtmuseum.”
T-d: “Hoe is de cultuurraad samengesteld?”
Chris: “De cultuurraad bestaat uit een bestuur
en een algemene vergadering. Elke socioculturele vereniging, kunstenaars en individueel
geïnteresseerden kunnen er lid van worden. Uit deze
groep wordt het bestuur gekozen. Iedereen mag voor
zijn/haar vereniging spreken en samen wordt gezocht
naar een bevredigende oplossing inzake de vele
culturele dossiers.”
T-d: “Welke rol speelt onze gemeente op regionaal
vlak, aan de Westkust en in het Veurnse, in de
cultuurbeleving?”
Chris: “Koksijde maakt deel uit van het zogeheten
samenwerkingsverband “5 Art” tussen de vijf
gemeenten van de Westkust, nl. Koksijde, De Panne,
Nieuwpoort, Veurne en Alveringem. Deze gemeenten
bundelen hun krachten en troeven om onze kusthoek
beter op de culturele kaart te profileren. En ik mag
zeggen dat onze gemeente, Koksijde, daar toch wel
een belangrijk aandeel in heeft!”

Chris Bailleul, voorzitter van de cultuurraad.

T-d: “Voor sommige bevolkingsgroepen is de
drempel te hoog om aan cultuur mee te doen?
Levert de cultuurraad ook inspanningen om de
kloof te overbruggen?”
Chris: “Camping Cultuur was daarvoor het project
bij uitstek: kindertheater, creatieve activiteiten, film,
bibliotheek en muziek werden ter plaatse gebracht.
Drie dagen lang stonden we op vier verschillende
locaties: gratis voor niks voor alle inwoners. Ook zijn de
gemeentelijke musea gratis voor inwoners. De ouders
zullen via hun kinderen moeten gesensibiliseerd
worden. Hoe enthousiaster de kinderen reageren
op schooltoneelvoorstellingen, tekenlessen en
museaprojecten, des te meer zij hun ouders bij
dergelijke activiteiten kunnen betrekken. Hier ligt een
taak voor het onderwijs. Verder kunnen wij samen met
C.C.Casino afspraken maken met het Sociaal Huis.”
T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje
bijdragen in culturele aangelegenheden?”
Chris: “De inwoners moeten vooral open-minded
zijn. Af en toe een toneeltje bijwonen, ook met
kinderen, een film kijken, een boek lezen… Voor de
gemeentelijke Westhoekacademie, WAK, moet ik
niemand meer warm maken want die zit al eivol.
Maar op het vlak van straattheater en ook in de
gemeentelijke musea, Visserij- en Abdijmuseum,
gebeurt regelmatig iets nieuws. Die musea zijn
bovendien gratis toegankelijk voor inwoners van
de gemeente. Onze gemeente heeft werkelijk een
overgroot aanbod op het vlak van cultuur! Maak er
gebruik van…!”

Tentoonstelling: Trein der 1000
over Auschwitz, Birkenau, Krakau
Van donderdag 5 tot dinsdag 24 december loopt in het Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke), de tentoonstelling Trein der 1000. Deze expo is een herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. De tentoonstelling is individueel of in klasverband te bezoeken.
Duizend jongeren, één trein , één
bestemming, een 23 uur durende treinrit
(in 2012) op weg naar Auschwitz, Birkenau
en Krakau, vergezeld door de laatste
getuigen uit deze kampen. De leerlingen
van KTA 1 en KTA 2 Villers Hasselt stelden
een tentoonstelling samen na de reis.
De vrijzinnige gemeenschap Westhoek
Noord brengt deze tentoonstelling naar de
Westhoek.
“Hoe is dit kunnen gebeuren? “ en “Hoe
hebben mensen kunnen toelaten dat dit
kon gebeuren? Met deze tentoonstelling
willen de leerlingen een blijvende
herinnering aan de gebeurtenissen van
de Tweede Wereldoorlog nalaten. Zij willen
aan andere kinderen, jongeren en aan
iedereen duidelijk maken: “Het is gebeurd,
zorg gewoon dat het nooit meer gebeurt.”
Deze expo is een organisatie van de Humanistische
Vrijzinnige Vereniging en de Oudervereniging voor
de Moraal in samenwerking met het Erfgoedhuis.
Open elke werkdag van 13 tot 16 u. Scholen
en groepen hebben de mogelijkheid om de
tentoonstelling na afspraak te bezoeken.
Lezing
Op zondag 1 december verzorgt Katrien van Hecke
om 11 u. in zaal De Brug (Sociaal Huis) een lezing
De Grote Oorlog in romans. Romans brengen de
lezer tussen de jongens in de loopgraven, naast

de verpleegsters in de veldhospitalen, bij de
achterblijvers aan de keukentafels… Een overzicht
van Grote Oorlog-romans. Met anti-oorlogschrijvers
Siegfried Sassoon en Louis Barthas, Prix Goncourt
winnaar Henri Barbusse, Ako Literatuurprijswinnaar
Erwin Mortier, Booker Prizewinnares Pat Barker, Erich
Maria Remarque, Ernst Jünger en vele anderen. Een
lezing met frappante fragmenten, begeleid door
een presentatie.
Info: Ylien Strubbe, 051 55 01 60 en
diksmuide@deMens.nu of Marc Van Muylem,
058 51 90 94, www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.

Bib in kerst- en
nieuwjaarssfeer
In de tweede week van december staan in de
bibliotheek de kerst- en nieuwjaarsboeken in
de kijker. Om goed voorbereid de feestdagen
te beginnen biedt de bib boeken aan die
gaan over lekker koken, gezellig tafelen,
van kerstballen en kerststallen haken tot
nieuwjaarswensen en nieuwjaarskaarten
versieren.
Voor de kleinsten zijn er de verhaaltjes over
de kerstman van Kathleen Amant, Liesbeth
Slegers, Inge Bergh en zovele andere
jeugdschrijvers. Om echt in de stemming te
komen vult de bib de kerstcollectie aan met
kerstliederen op cd’s en luisterboeken. Ook
de traditionele familiefilms ontbreken niet. De
bib stapt het nieuwe jaar in met een collectie
gloednieuwe boeken.

Lezing in de WAK en uitstap

Kerstmis in beeld
Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone
verzorgt op donderdag 5 december om 20 u.
in de Westhoekacademie een (gratis) lezing
met als thema Kerstmis in beeld. De week
erna, op donderdag 12 december, volgt een
uitstap naar Brugge.
De verhalen over de geboorte van Christus spreken
tot de verbeelding.
Het kind wordt geboren in een stal. Ongeletterde
herders uit de omgeving komen een kijkje nemen.
En machtige vorsten uit het Verre Oosten komen
de pasgeborene eer bewijzen. Maar al vlug moet
de jonge familie vluchten. Het verhaal heeft veel
kunstenaars geïnspireerd, zeker in de middeleeuwen.
Jan Florizoone bespreekt voorbeelden uit de
kunstgeschiedenis.

Brugge
Op donderdag 12 december wordt in Brugge de
theorie aan de praktijk getoetst. In de voormiddag
is er een stadswandeling met aandacht voor de
architectuur van paleizen en kerken van de late
middeleeuwen. Na de middag bezoek aan het
Groeningemuseum met klemtoon op het werk van
Jan Van Eyck.
Vertrek aan het station van Koksijde om 9 u., terug
om 18 u.
Info: westhoekacademie@koksijde.be, T 058 53 27 00,
Veurnelaan 109 in Koksijde

Gemeentelijke musea genomineerd
voor Erfgoedprijs van de provincie!
Op zondag 15 december wordt de Erfgoedprijs van de provincie WestVlaanderen voor de tweede keer uitgereikt. Het provinciebestuur bekroont
daarmee twee verdienstelijke inspanningen.
Enerzijds is er de prijs “publiekswerking over erfgoed” voor een initiatief dat in de periode 20112013 in het oog sprong. In deze categorie is het
NAVIGO Nationaal Visserijmuseum genomineerd
voor het project Zeerotica. Over liefde en lust aan
de kust, de tentoonstelling in 2011.
Anderzijds zet de provincie ook een “onderzoek
rond erfgoed” in de periode 2009-2013 in de bloemetjes. In deze categorie is het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 genomineerd voor zijn wetenschappelijke werking.

Het ruime publiek kon via de website de genomineerde initiatieven mee helpen bepalen. Er waren
meer dan 400 inzendingen. Een jury selecteert
binnen elke categorie drie erfgoedinitiatieven die in
de prijzen vallen. In beide categorieën neemt een
van de drie op 15 december de Erfgoedprijs van
de provincie West-Vlaanderen in ontvangst en wint
5.000 euro. De andere twee winnende projecten
ontvangen elk een premie van 2.500 euro.

De nieuwe andersvalidenadviesraad
In het eerste jaar van een nieuwe
legislatuur worden ook de gemeentelijke
adviesraden vernieuwd. Dit geldt uiteraard
ook voor de andersvalidenadviesraad,
kortweg AVAR. Op de foto onderaan v.l.n.r.
Guido Depue, secretaris Marleen Verslype,
schepen Stéphanie Anseeuw, voorzitter
Willy Plaetevoet en Wilfried Deburchgraeve.
Bovenaan v.l.n.r. Chris De Weger, Diane
Augustyn, Emiel De Rop, Lisette Van
Doorslaer, Marcel Gysel, Marina Lanssens,
Pieter Depotter en Luk Tavernier. Johan
Verstraete kon niet aanwezig zijn.

Koksijdenaar Maarten Morel schrijft levensgids:

Hoe passie je leven redt
Bij de Standaard Uitgeverij verscheen recent het boek Hoe passie je
leven redt. Handleiding voor een boeiend bestaan, geschreven door
Koksijdenaar Maarten Morel. De auteur is een scherpe observator van
menselijk gedrag. Hoe passie je leven redt is een boek voor wie echt aan zijn
geluk wil werken.
Maarten Morel (°1948, Poperinge) bracht het grootste
deel van zijn jeugd door in Gent. Al vroeg werd hij
geboeid door het verschijnsel mens en werd hij een
scherpe observator van menselijk gedrag. Zijn studie
Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent
verschafte hem hierbij een wetenschappelijk kader.
Zijn hele professionele loopbaan was hij actief in de
sector human resources.
Waar is je echte leven?
Maarten Morel: “We willen allemaal uniek zijn. Met
een zinvolle job. Een opgeruimd huis. De ideale
partner. En toch lijkt soms elke dag op de vorige.
Duren de vergaderingen te lang en is elke kamer al
een mesthoop de dag nadat de poetsvrouw kwam.
Je kijkt ’s avonds in de spiegel en ziet een lege blik. De
passie is weg. Hoe vind ik ze terug?”
Volgens Maarten Morel is passie de sleutel om zelf
aan de slag te gaan. Wat zijn de kansen die passie
biedt? “Je hebt geen loopbaanbegeleiding nodig
voor een leuke job. Geen ideale partner voor huiselijk
geluk. Er is meer in het leven dan de therapeut of de
echtscheiding. Je vindt in dit boek een leidraad om
kennis te maken met een andere aanpak van je werk,
ook om kennis te maken met het echte leven”, aldus
de auteur.

Koksijdenaar Maarten Morel, specialist menselijk gedrag,
en auteur van het boek “Hoe passie je leven redt”.

Specialist HR-adviseur
De Koksijdse auteur verwierf
aanvankelijk veel ervaring
dankzij diverse opdrachten
bij enkele multinationals
(General Motors, Sidmar of
huidig ArcelorMittal). In 1983
was hij medeoprichter en
managing partner van De
Witte & Morel, consultants
in human resources. Meer
dan 200 medewerkers
verleenden advies op
diverse HR-domeinen, zowel
nationaal als internationaal,
bij lokale en multinationale
organisaties, in diverse
sectoren en zowel in de private als de
openbare sector.
Hij was ook vennoot bij Ernst & Young/De Witte &
Morel en director bij Hudson. Sinds enkele jaren is hij
zelfstandig consultant.
Het boek telt 223 bladzijden en kost 22,50 euro. Het is
te koop in de boekhandel.

Steun aan de Vrienden der Blinden
Het Centrum Vrienden der Blinden levert jaarlijks een aantal blindengeleidehonden af. Sponsoring is hierbij
een noodzaak. Het centrum is fier dat het van alle Belgische centra het meest aantal blindengeleidehonden
kan bezorgen. In 2013 hebben enkele inwoners en verenigingen uit onze regio een bijzondere inspanning voor
het Koksijds centrum geleverd.
Het Vermeylenfonds-Koksijde schonk de opbrengst van hun concert op 7 mei.
Dankzij Maurits en Eliane De Picker
passeerde de wandeling van WTC
Nieuwpoort op 7 juli met meer dan 700
deelnemers voorbij het centrum. De
opbrengst was voor de Vrienden der
Blinden.
Sylvain en Thérèse Cludts trokken te voet
naar Santiago de Compostella, een tocht
van 2.300 km die ze aanvatten aan het
centrum en waarvoor sponsering mogelijk
was. De opbrengst was eveneens voor
het centrum. Voorzitter Wim Dezeure en
het bestuur van de Vrienden der Blinden
zijn deze personen en verenigingen zeer
erkentelijk.

Levensloop Koksijde-Oostduinkerke:
evenement in de strijd tegen kanker
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 vindt op de luchtmachtbasis Koksijde
het evenement Levensloop Koksijde-Oostduinkerke plaats. Het is een feestelijk
gebeuren voor alle leeftijden, waarbij het gemeenschapsleven 24 uur lang in
beweging komt om fondsen te verzamelen in de strijd tegen kanker. Concreet is
Levensloop een wandel – of loopestafette in teamverband, die symbool staat voor
het gevecht dat patiënten dag en nacht leveren.
Levensloop Koksijde-Oostduinkerke
wordt gedragen door een
organisatiecomité van vrijwilligers
met ondersteuning door de Stichting
tegen Kanker. In ons land worden
jaarlijks 60.000 nieuwe gevallen van
kanker geregistreerd. Dagelijks krijgen
169 landgenoten te horen: “U heeft
kanker”. Jammer genoeg gaan deze
cijfers in stijgende lijn. Maar er is ook
goed nieuws, want het sterftecijfer
daalt jaarlijks met 2,2% bij mannen,
met 1,1% bij vrouwen en met 3% bij
kinderen.
De Stichting tegen Kanker financiert
wetenschappelijk kankeronderzoek
en verstrekt informatie en sociale
begeleiding aan mensen met kanker
en hun naasten. De inkomsten van
de stichting komen bijna integraal uit
giften en legaten van particulieren. In
2012 ontving de stichting
20,8 miljoen euro inkomsten, waarvan
8,5 miljoen euro naar steun aan
wetenschappelijk onderzoek ging. Ruim
4,6 miljoen euro werd besteed aan psychosociale of
materiële hulp en 4 miljoen euro aan informatie en
gezondheidspromotie.
Sleutelmomenten
Centraal in de actie Levensloop staan de vechters
(patiënten of ex-patiënten) en de solidariteit
met hen en hun familie en vrienden. Er zijn drie
sleutelmomenten: de openingsceremonie, de
kaarsenceremonie en de slotceremonie. Tussen de
sleutelmomenten wisselen teamleden elkaar af.
Openingsceremonie - De vechters leggen de eerste
ereronde af en worden daarna vergezeld door alle
mensen die hen ondersteunen in hun strijd.
Kaarsenceremonie - Iedereen kan een kaars met een
papieren zakje kopen waarop men een persoonlijke
boodschap schrijft of tekent. Deze lantaarns worden
aangestoken langs de piste bij het vallen van de
nacht. Ze zijn bedoeld om mensen te herdenken die
overleden zijn aan de gevolgen van kanker, maar
ook om mensen te steunen die momenteel tegen de
ziekte vechten.
Slotceremonie - Iedereen loopt samen een laatste
ereronde om de mensen in de bloemetjes te zetten
die Levensloop mee mogelijk maakten.

Oproep
Het organisatiecomité start nu al de campagne
opdat Levensloop in onze gemeente een
topmanifestatie zou worden. Het comité richt een
oproep aan de inwoners van Koksijde en ruime
omgeving: verenigingen, jeugdbewegingen,
sportclubs, scholen, ziekenhuis, bedrijven enz. om
samen te vechten tegen kanker. Het is de inzet van tal
van vrijwilligers die van Levensloop een succes maakt.
Meedoen als lid van een team? Meedoen als
teamkapitein ? Als vechter ? Als sponsor ? Als
vrijwilliger in het organisatiecomité of op 31 mei/1 juni
zelf?
Mail dan levensloopkoksijde@hotmail.com, of bel
Siska Christiaens (voorzitter Levensloop Koksijde),
058 31 32 56 / of ondervoorzitter Christel Vervenne,
0476 24 82 13.
Verder: regiocoördinator Jean-Marc Mullie van
Stichting tegen Kanker, jmullie@stichtingtegenkanker.
be of 0490 56 00 05.
Info: http://www.levensloop.be/relays/koksijdeoostduinkerke-2014 of Facebook Pagina Levensloop
Koksijde

Defecte straatlampen in wintertijd
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van
de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners
dragen daar ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden via de speciale webpagina www.
straatlampen.be.
Meldingen gebeuren
via invulvelden
waarvan sommige
verplicht zijn om
de klacht correct
en volledig te
registreren, waardoor
herstellingen sneller
worden uitgevoerd.
Bovendien wordt de
melder via een e-mail
verwittigd wanneer
het defect is hersteld.
Wie niet over een
internetaansluiting
beschikt, kan een
defect melden via het
gratis telefoonnummer 0800 635 35.
Herstel zonder melding
Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’.
Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare
verlichting systematisch gecontroleerd. Defecte
lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk
onmiddellijk hersteld. Zo zijn defecten die niet
via de straatlampentelefoon of -webpagina zijn

gemeld, nog voor de winterperiode hersteld.
Herstel na melding
Een defecte straatlamp, waarvan de
adresgegevens en het nummer van de
verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op
een correcte en volledige manier zijn doorgegeven,
wordt binnen de 14 dagen hersteld. Het gaat
hier enkel om een defect aan één lamp. Let
wel: na 22 uur dooft een aantal straatlampen
automatisch om energie te besparen. Als de politie
een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan
wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd
uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Grote defecten
Bij defecten waarbij de verlichting van een
volledige straat of meer straten uitvalt, ligt de
oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet.
Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om
de storingsoorzaak te bepalen. Waar mogelijk
zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om
zoveel mogelijk lichtpunten weer in dienst te krijgen,
in afwachting van een definitieve herstelling. Die
gebeurt binnen de 14 dagen.

Sinterklaas verwent senioren
De seniorenadviesraad en het seniorenloket verwelkomen Sinterklaas en
Zwarte Piet op woensdag 4 december om 14 u. u in de zaal de Brug van
het Sociaal Huis.
Het feest is bedoeld voor alle senioren van Koksijde met of zonder kleinof achterkleinkinderen, voor elke vrijwilliger van het Sociaal Huis en voor
iedereen die graag sociaal contact maakt. Een gezellige namiddag voor
groot en klein met koffie, gebak en animatie!
Gratis toegang, inschrijven is noodzakelijk met vermelding van het aantal
volwassenen en kinderen tot 7 jaar.
Inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.

Seniorendansgroep De Zeester
Dansen is niet enkel een leuke manier van bewegen, maar is ook ideaal om andere leeftijdsgenoten te
leren kennen in een sociale en warme sfeer. U zult versteld staan hoe snel u kan leren dansen. Alleen zijn is
geen probleem, bij de Zeester zijn er verscheidene dansers zonder partner.
De nieuwe dansen zijn winnende nummers uit het Engelse compititiedanscircuit. Ze worden aangeleerd op
dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 tot 17 u. in zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47 in Koksijde.
Info: voorzitter Freddy Vanlerberghe, 058 29 80 70.

Goedkope leningen voor iedereen!
Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek de
mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele
energiebesparende maatregelen te financieren.
Iedereen, zonder inkomensbeperking, kan een
FRGE-lening krijgen voor de woning die hij/zij
verhuurt of bewoont. U kan bij uw gemeente terecht
om een lening tot 10.000 euro aan te vragen met
een max. intrestvoet van 2%. Over een looptijd van
maximaal 5 jaar betaalt u de lening terug.
Komen in aanmerking
Enkel voor renovatie: dak-, zolder-,
buitenmuur- spouwmuur en vloerisolatie /
hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels) /
vervangen van oude verwarmingsketels /
gaskachel – gasconvector (HR+) / inbouwcassettes
Voor renovatie als nieuwbouw: zonneboiler /
warmtepompen / driedubbele beglazing /
pelletkachel & speksteenkachel
Lening aan 0%
Als u voldoet aan één van volgende voorwaarden
kan u zelfs een renteloze lening (0%) verkrijgen en
een beroep doen op extra ondersteuning:
- U hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij
het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds
eindigt op een 1).
- Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet
meer dan 16.632,81 euro verhoogd met 3.079,19
euro per persoon ten laste (Omnio-statuut).

- U doet een beroep op
schuldbemiddeling.
- U doet een beroep op
budgetbegeleiding bij
het OCMW.
Ook 0% via SVK
Al ruim twee jaar
kunnen ook particuliere
verhuurders die verhuren aan doelgroeppersonen
via een sociaal verhuurkantoor een renteloze
lening (0%) afsluiten. De woning moet wel verhuurd
worden aan een persoon behorende tot de
doelgroep. De eigenaar moet er zich toe verbinden
zijn woning minstens gedurende de looptijd van de
lening via een SVK te verhuren.
Contact:
- Huisvestingsambtenaar linda.neuville@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 28, Sociaal
Huis, Ter Duinenlaan 34, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 13.30 tot 16 u. of na afspraak
- elke maandag zitdag van 13.30 tot 16 u. in het
gemeentehuis, Zeelaan 303
Info: www.frge-westhoek.be

Q-Music en Meneer Konijn
voeren actie voor Kindergeluk
Ook dit najaar wil Q-music zich met Meneer Konijn engageren voor
VZW Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben
in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk
brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan
300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij de acties die
luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet.
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis
en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden.
Daarnaast bundelen alle Q-DJ’s de krachten en gaan ze in elke gemeente
in Vlaanderen langs om de ingezamelde centjes voor VZW Kindergeluk
op te halen. Ze zijn op donderdag 19 december van 13 tot 14 u te gast
in Koksijde vóór het gemeentehuis (Zeelaan 303). Als het uur wijzigt,
zal dit meegedeeld worden via onze gemeentelijke website en de
facebookpagina van Koksijde. Inwoners die dat wensen zijn dan zeker
welkom! Meer info over Meneer Konijn en over VZW Kindergeluk vindt u op
http://q-music.be/acties/alle-info-over-meneer-konijn-2013 en
www.kindergeluk.be. Vragen? Mail naar meneerkonijn@q-music.be.

Preventietips voor het voorkomen van
inbraken tijdens de donkere dagen
De politiezone Westkust wenst aandacht te vragen voor inbraken. Inbrekers hebben immers een voorkeur om
vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Maak het hen niet gemakkelijker en neem onderstaande,
eenvoudige maatregelen.
Geef uw woning/appartement een bewoonde indruk,
ook al bent u er niet. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld
tijdschakelaars plaatsen op enkele lampen zodat de
verlichting aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
- Installeer verlichting met bewegingsreflectie rond uw
woning.
- Gaat u met vakantie gaat, laat dan een
vertrouwenspersoon uw brievenbus legen en de
rolluiken op en neer laten.
- Vermeld geen data van afwezigheid op sociale
mediakanalen en op uw antwoordapparaat.
- Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter
op uw deur.
- Ga na of uw woning zichtbaar is vanop straat
en verwijder eventuele planten of bomen die de
zichtbaarheid verminderen.
- Laat geen gereedschappen of ladders
rondslingeren. Ze vergemakkelijken inbraak.
- Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.
- Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen
goederen, zoals juwelen, gsm’s, videomateriaal,
computers en waardevolle elektronische
apparatuur.
- Plaats de verpakking van nieuwe aankopen niet
op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te
stelen valt.
- Noteer de bijzondere kenmerken van uw
waardevolle voorwerpen, registreer de
serienummers en maak foto’s.
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.

- Weet wie u binnenlaat. Laat niemand zomaar
binnen wanneer u niet zeker weet wie er voor de
deur staat. Weiger de toegang voor onbekenden
die huis-aan-huis verkoop doen of voor onbekenden
die een voorwendsel gebruiken (vraag om de
telefoon te gebruiken of het toilet…).
- Voer sociale controle uit. Stel u vragen en wees
waakzaam wanneer u onbekenden ziet in de
onmiddellijke omgeving van uw woning.
- Zorg ervoor dat u de deur van uw huis/
appartement niet gewoon toetrekt maar ook
daadwerkelijk nog eens degelijk sluit.
- Sluit uw ramen en deuren ook altijd af, ook al verlaat
u een ruimte of uw woning maar even.
Nog meer beveiligingstips?
Surf naar www.veiligewoning.be. U kunt er
rondwandelen in een virtueel huis en appartement.
U kunt ook contact opnemen met de
diefstalpreventieadviseurs. Zij zullen op uw verzoek
gratis persoonlijke en praktische adviezen verschaffen
over inbraakbeveiliging van uw woning: 058 53 38 96
of stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be.
Vakantietoezicht
Verlaat u voor langere tijd uw huis of appartement?
Maak dan gebruik van het gratis vakantietoezicht
dat u kan aanvragen via de lokale politie. Meld uw
periode van afwezigheid aan de politie Westkust of
vul het formulier op www.police-on-web.be.
Verdacht gedrag
Als u verdacht gedrag opmerkt,
verwittig dan de politie op 058 53
30 00. Probeer ook de verdachten
zo goed mogelijk te observeren
zodat u de politie een degelijke
beschrijving kunt geven. Probeer ook
het vluchtmiddel (nummerplaat en
merk wagen) en de vluchtrichting
na te gaan. Het is immers dankzij u
dat de politie de meeste daders op
heterdaad kan betrappen. Zo vermijdt
u inbraak bij uzelf en kunt u uw buren
van inbraak vrijwaren.
Toch ingebroken?
Doe dan onmiddellijk aangifte van de
diefstal bij de politie Westkust. Raak
niks aan en wacht op de komst van
de politie. Licht ook uw verzekeraar en
financiële instelling in.

Verzoening door buurtbemiddeling
U stoort zich aan overhangende takken van uw buur. Uw buren zorgen voor nachtlawaai. Ze gebruiken
een stuk van uw grond ... Iedereen kan te maken krijgen met burenconflicten. Weet u geen raad? De
buurtbemiddelaars staan steeds voor u klaar. Ze proberen samen een oplossing te vinden.

De dienst Buurtbemiddeling adviseert om niet onmiddellijk
naar het vredegerecht te stappen (laatste stap) maar om eerst
zelf met uw buren te praten. Als er geen reactie komt, wordt
aangeraden om dan eerst een bemiddelaar van de dienst
Buurtbemiddeling aan te spreken.
Als de problemen zich verder blijven voortdoen na tussenkomst
van de buurtbemiddelaar, kan u zich richten tot het justitiehuis
dat gratis juridisch geeft. Een advocaat zal luisteren naar uw
probleem en u naar de juiste instantie doorverwijzen. Dit alles
gebeurt anoniem.
De laatste instantie waartoe u zich voor een verzoening kan
richten is het vredegerecht. Beide partijen worden bij de
vrederechter geroepen om zich te verzoenen. De vrederechter
is de rechter die het dichtst bij de mensen staat. Hij is bevoegd
inzake huurgeschillen, burengeschillen, problemen in verband
met medeeigendom, bewoningen zonder recht of titel, diverse
kleine geschillen met een maximum waarde van 1.860 euro.
Info: buurtbemiddelaar Phaedra Eggermont, T 058 22 49 98
of 0473 89 27 95

Rechts Stefanie Weerbrouck, hoofd van
de dienst Preventie en in het midden
buurtbemiddelaar Phaedra Eggermont.

Help in de winter mensen
die het moeilijk hebben!
Voor mindervaliden, mindermobielen, zieken, bejaarden en
eenzamen zijn de wintermaanden dikwijls geen aangename
tijd. Het Sociaal Huis biedt zoals elk jaar hulp aan mensen die
het moeilijk hebben.
De hulpverlening die het Sociaal Huis organiseert
gebeurt niet ad hoc, maar wel volgens een
recent uitgewerkt winternoodplan. Dit plan is een
oplijsting van de aard van de mogelijke problemen
met verwijzing naar de mogelijke hulpverlening
door diverse diensten/personen. Vandaar dat
men ook spreekt van een verwijzingsfiche. Deze
fiche is bezorgd aan kantoren en balies van het
gemeentebestuur en het Sociaal Huis, maar
ook aan de vele medewerkers die dagelijks op
straat werken. Wie een winterprobleem ziet of
gesignaleerd wordt, weet aan de hand van de lijst/
fiche onmiddellijk bij wie en waar hulp te vinden is.
Vrijwilligers
De vrijwilligers van het project Samen Sterk bieden
hulp bij dringende boodschappen, brengen
bezoekjes enz. Zij signaleren bepaalde noden aan
de diensten van het Sociaal Huis.
Vrijwilligers kunnen ook instaan voor het ruimen van
sneeuw . Voor deze dienstverlening wordt 5 euro
per uur aangerekend en een km-vergoeding van
0,34 euro per km.

Wees solidair
In uw eigen buurt wonen misschien mensen
die eenzaam zijn of die moeite hebben om de
winterdagen door te komen. Een kleine attentie,
een bezoekje, een boodschap enz. kan voor hen
heel deugddoend zijn. Dus, wees solidair!
Vindt u het zelf moeilijk om stappen te
ondernemen, meldt dan zeker mogelijke
probleemsituaties aan het Sociaal Huis. De
thuiszorgmedewerkers en de vrijwilligers zullen mee
zoeken naar de best mogelijke oplossing.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34
Thuiszorgdiensten tijdens de kantooruren: 058 53 43 43
Seniorenloket en –consulent: Katleen Calcoen,
T 058 53 43 42
Noodnummer Project Samen Sterk op zaterdag en
zondag van 9 tot 14 u. enkel bij dringende gevallen:
0472 20 42 80

Bespaar op uw energiefactuur en spaar het milieu

3de groepsaankoop groene stroom
De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de derde maal een groepsaankoop van 100% groene
stroom. Bij een groepsaankoop gaan zoveel mogelijk gebruikers zich verenigen om een goedkopere
prijs te bedingen. In de tweede campagne (2012-2013) schreven zich liefst 42.897 (of 8,5% van de) WestVlaamse gezinnen in! Deze derde campagne begint op 1 december en men kan gratis en vrijblijvend
inschrijven tot 5 februari 2014.
Groene energie komt voort uit energiebronnen die
hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken:
zonne-energie, windenergie, energie door biomassa.
Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een
openbare onlineveiling wordt een zo gunstig mogelijk tarief
bekomen. In de tweede campagne is bijna 60% (25.699
gezinnen) van de inschrijvers effectief overgestapt. Hiervan
waren er 11.406 gezinnen die nog nooit waren overgestapt
(44%). De hoogste besparing bedroeg 959 euro en de
gemiddelde besparing 162 euro.
De vorige campagne richtte zich ook tot kansengroepen en bedrijven. Er schreven zich 2.469 professionelen
met een beperkt verbruik in (E<50.000 kWh/j en G<1000.000 kWh/j). Daarvan zijn er 1.009 bedrijven of 41%
op het voorstel ingegaan.
Stap voor stap begeleiding - De inschrijvingen worden verzameld via www.samengaanwegroener.be.
Ze worden als één aantrekkelijke klant aan de energiemarkt aangeboden. Energieleveranciers geven
op de online veiling hun beste bod. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt u een
persoonlijk aanbod van de E-leverancier die op veiling het goedkoopste bod gaf. Pas dan beslist u of u van
E-leverancier verandert. Sinds september 2012 moet u ook geen verbrekingsvergoeding meer betalen bij het
vroegtijdig opzeggen van uw contract.
Op de hierboven genoemde site vindt u ook een antwoord op veelgestelde vragen.
Inschrijven - Neem uw laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en/of aardgas en schrijf u
online in op www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan
vanaf 1 december tot 5 februari 2014. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de
groepsaankoop moet opnieuw inschrijven.
Geen toegang tot het internet? – Kom met uw laatste jaarafrekening elektriciteit en/of aardgas naar:
- gemeentehuis, dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Heidi Vollon, elke voormiddag (ma-vrij) van 9 tot 12 u.
- huisvestingsambtenaar Linda Neuville: maandagnamiddag van 13.30 tot 16 u. uur in het gemeentehuis
en op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34)..
Meer info - Gratis infolijn: 0800 76 101, heidi.vollon@koksijde.be 058/53 34 64,
linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, 058/53 43 28.

Resultaten taxusinzameling
Onze gemeente nam van 1 juli tot en met 31 augustus weer deel
aan de inzameling van taxussnoeisel via het containerpark. Het
snoeisel wordt gebruikt bij de bestrijding van kanker. In de naalden
zit baccatine dat als grondstof voor chemotherapeutische
medicijnen kan worden ingezet. De inzamelaar boomkwekerij Van
Hulle B&C betaalt bijkomend een vergoeding van 50 euro/m³ met
het voorstel om dit door te storten aan een goed doel dat strijdt
tegen kanker.
In totaal werd op het containerpark van Koksijde 17,50 m³
taxussnoeisel ingezameld. Dat is de grootste hoeveelheid die tot
nu bij onze inwoners ingezameld werd. De opbrengst van 875 euro
wordt, –samen met de bedragen van de andere deelnemende
containerparken binnen onze regio, goed voor in totaal 10.950
euro–, door de IVVO doorgestort naar het Kinderkankerfonds.
Het gemeentebestuur bedankt iedereen die zijn “takje” heeft
bijgedragen en maakt nu al afspraak voor de zomer van 2014!

Sterrenkunde in Duinenhuis
Op donderdag 19 december vindt om 19.30 u. de startvergadering plaats van de lokale Vereniging
voor Sterrenkunde in het Duinenhuis. Bent u geïnteresseerd in sterren en planeten, kijkt u ’s avonds
gepassioneerd naar de sterrenhemel? Dan moet u lid worden van deze nieuwe Koksijdse vereniging.
Alle inlichtingen daarover bij initiatiefnemer en
sterrenkundige Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13, Wulpen –
0475 72 20 46, emmanuel.fabel@infrabel.be. Inmiddels
kondigen de eerste activiteiten zich aan.
Meteorenregen en Jupiter
Op vrijdag 3 januari wordt op het dakterras van
het Duinenhuis van 21 u. tot 23 u. onder leiding van
Emmanuel Fabel bij helder weer de meteorenzwerm
Boötiden waargenomen. Samen met de Perseïden
(augustus) zijn de Boötiden een grote jaarlijks
terugkerende meteorenzwerm. Onder gunstige
omstandigheden verschijnen er meer dan 50
meteoren per uur. De sterrenwacht zal ook open zijn
om de planeet Jupiter te bewonderen en er foto’s van
te maken. Breng een ligzetel of luchtmatras en warme kledij mee, alsook een thermos met warme drank.
Toegang 2 euro. Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Cursus telescoop en astrofotografie
Emmanuel Fabel leert het gebruik aan van de telescoop Celestron C11: waarnemingen van planeten,
sterrenhopen en andere hemellichamen. De module astrofotografie leert u prachtige foto’s maken met de
CCD camera die verbonden is met de telescoop. Vier lessen op woensdagen:
- 8 januari, 19.30–22 u.: gebruik van de telescoop in de sterrenwacht, theorie en praktijk.
- 15 januari, 19.30–22 u.: fotograferen van maan en planeten met de planetencamera.
- 22 januari, 19.30-22 u.: fotograferen van sterrenstelsels, nevels enz. met de CCD camera.
- 29 januari, 19.30–22 u.: praktijk in de sterrenwacht
Enige voorkennis rond sterrenkunde is vereist, max. 25 deelnemers.
Inschrijven:15 euro per module of 50 euro voor de volledige cursus incl. handboek, duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.
Voordracht botsende sterrenstelsels
Sterrenstelsels bewegen zich door de leegte van het heelal. Toch blijven ze niet onberoerd en onverstoord.
De meeste sterrenstelsels komen immers voor in clusters. In deze clusters zitten ze betrekkelijk dicht opeen,
zodat ze dikwijls in elkaars buurt komen en elkaar beïnvloeden. Botsingen tussen sterrenstelsels zijn dus niet
zeldzaam. Professor Claude Doom (leraar aan de Hogeschool Universiteit Brussel) vertelt meer over deze
ontwikkelingen. Op vrijdag 7 februari om 19.30 u. Toegang 4 euro. Verplicht inschrijven op duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17.

Duurzaam Wonen en Bouwen
Als u van plan bent te (ver)bouwen, dan kan het heel nuttig zijn een
bezoek te brengen aan het Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen in
Veurne (Pannestraat 142 in Veurne). U vindt er stalen van ecologische
bouwmaterialen en duurzame bouwtechnieken. U krijgt er ook
onafhankelijk advies van
kennispartner ZonneWinDT
vzw, elke werkdag van
9 tot 16 u. (behalve op
woensdag). Voor een
uitgebreid bouwadvies
vooraf contact opnemen:
058 77 90 13.
Info: www.west-vlaanderen.
be/duurzaambouwen

Containerpark
Het containerpark is gesloten
van dinsdagmiddag 24
december tot en met
donderdag 26 december.
Eveneens gesloten van
dinsdagmiddag 31
december tot en met
donderdag 2 januari.

Kerstfeest
voor
eenzamen
Op maandag 23 december
organiseert de Lijst van de
Burgemeester voor de eerste keer
een kerstfeest voor alle mensen die
zich rond de kerstperiode eenzaam of
alleen voelen. De organisatoren willen
alle aanwezigen een onvergetelijke
avond bezorgen.
Om 19 u. worden alle ingeschrevenen
verwacht voor het aperitief. Daarna
wordt een heerlijke kerstsoep
geschonken, gevolgd door kalkoen
met kroketjes en ter afsluit een
smakelijke kerstbuche. Het volledige
menu wordt opgediend door de
mandatarissen van de Lijst van de
Burgemeester. De hele avond door is
er muzikale ambiance.
Kaarten zijn voor 20 euro te koop in
Hotel Apostroff, TC Koksijde, tea-room
La Terrasse, tea-room l’ Abbeye, tearoom Amadeus en ’t Smulhoekje. Er
kan ook overgeschreven worden op
het rekeningnummer142-0532784-85.
Info: 0483 51 54 19

Erediensten Kerstmis en Nieuwjaar
Dinsdag 24 december - Kerstavond
- 16.30 u., Sint-Idesbald, feestelijke kerstavondmis
- 17 u., Koksijde, Sint-Pieter, feestelijke viering met
kerstspel met en voor kinderen
- 18 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, feestelijke viering
met kerstspel met en voor kinderen en jongeren
- 18 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen, feestelijke viering
met kerstspel met en voor kinderen en jongeren
Woensdag 25 december - Kerstmis
- 09.30 u., Wulpen, Sint-Willibrord, viering met het
Sint-Willibrorduskoor
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, viering met het
Sint-Niklaaskoor o.l.v. Paul Depondt
- 10 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen, viering met het OLVter-Duinenkoor o.l.v. Jan Vermeire
- 11 u., Koksijde, Sint-Pieter, feestelijke kerstviering
- 11.30 u., Oostduinkerke, Mariakapel, feestelijke
kerstviering
- 11.30 u., Koksijde, Sint-Idesbald, feestelijke
kerstviering

Dinsdag 31 december - Oudejaar
- 18 u., Koksijde, Sint-Idesbald
Woensdag 1 januari – Nieuwjaar
- 10 u., Koksijde, OLV-ter-Duinen
- 11 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas

Nieuwe kerststal blikvanger kerstsfeer
Al vele jaren gaat onze gemeente prat op zijn uitgebreide kerstverlichting die de donkere
eindejaarsperiode feeëriek verlicht. De medewerkers van de dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen zorgen
telkens voor unieke beelden in de straten van onze gemeente. Ook dit jaar werkten ze samen met de
groendienst en de dienst Technisch Onderhoud om er een prachtig schouwspel van te maken. Alle
producties staan buiten tegen begin december en de lichtjes branden van 6 december tot 5 januari.
Blikvanger en nieuwtjes
De vernieuwingen dit jaar zullen vooral
merkbaar zijn aan het frequenter gebruik van
LED-verlichting. Dit zorgt voor minder verbruik en
betere lichtkwaliteit. Blikvanger wordt de volledig
vernieuwde kerststal aan de kerk van Koksijde-Dorp
(bij de zaal ’t Oud Schooltje). Volledig uit hout
met een moderne Koksijdse toets én geïnspireerd
op een glazen sneeuwbolletje. Dit idee brachten
diensthoofd Neal Baelen en ontwerper Peter
Dalle mee uit de X-mas Worldbeurs in Frankfurt.
De stal werd gebouwd door twee personen die er
samen twee weken aan gewerkt hebben. Op het
strand van Oostduinkerke wordt een reusachtige
kerstboom uit de Luxemburgse Ardennen
geplaatst. Nog nieuw dit jaar is het versierde
kruiersnet op het binnenplein van NAVIGO
(Nationaal Visserijmuseum). Aan het Erfgoedhuis
in Oostduinkerke komen hedendaagse verlichte
kerstbomen. De slede aan het Sociaal Huis werd
extra aangekleed met een guirlandetapijt.
Burgemeester en schepenen, en de medewerkers van de
Ga de gemeente rond!
technische dienst die de nieuwe kerststal realiseerden.
Volgende plaatsen zijn zeker ook een bezoekje
waard: het kunstwerk de Poort, het Theaterplein,
de verlichte kokers binnenin het gemeentehuis, de clowns op het Fabiolaplein in Oostduinkerke-Bad, de
golfende kerstman in Oostduinkerke-Dorp en het Delvauxtreintje in Sint-Idesbald.

Kerstmarkt in Dunecluze
Het woon- en zorgcentrum Dunecluze (Marktplein in Koksijde) organiseert zoals vorig jaar weer een
kerstmarkt: van zaterdag 7 tot dinsdag 10 december, elke dag van 14 tot 17 u.
De kerstmarkt biedt diverse kraampjes met o.m. kerstkaarten, juwelen, keramiek, badschuim enz. Verder ook
hapjes en drankjes zoals advocaat, confituur, glühwein en nog meer.
Alle kerstartikelen werden gemaakt door bewoners, personeel en vrijwilligers van Dunecluze.

Koksijde steunt de Filippijnen
Op zaterdag 21 december organiseert het gemeentebestuur van Koksijde een steunactie voor de
geteisterde gebieden en bevolking in de Filippijnen na de verwoestende doortocht van de typhoon
Haiyan op 8 november.
Van 10 tot 18 u. wordt in c.c. CasinoKoksijde een verkoop gehouden
van kledij, speelgoed en boeken door kinderen, leerkrachten en
sympathisanten van de Koksijdse scholen. Verenigingen die hun
producten willen verkopen en de winst daarvan integraal aan het
goede doel willen schenken zijn ook meer dan welkom. Om 14 u.
is er ten voordele van de actie ook een openbare verkoop van
schilderijen uit de Koksijdse kunstcollectie. De opbrengst van heel de
actie zal overgemaakt worden aan de Filippijnse stad Cebu City, via
de stad Kortrijk die met Cebu City een stedenband heeft.
Alle info en inschrijvingen bij Cyriel Caudron, T 058 51 08 92,
cyriel.caudron@koksijde.be

Kinderfilm De Croods

PIT weer terecht
In de kerstvakantie kunnen de kinderen in de
r wordt om 14.30
voor filmplezier. Op maandag 30 decembe
familie uit de
u. de film De Croods vertoond. De allereerste
oest wordt,
prehistorie woont in een grot. Maar als die verw
door een
moet de familie op ontdekkingsreis. Reizend
is met een
kenn
ds
Croo
de
en
mak
p,
spectaculair landscha
e wezens.
heel nieuwe wereld. Vol avontuur en fantastisch
ert@koksijde.be of
Toegang 2,50 euro. Reserveren via carine.ba
058 53 34 44.

Summerfun
is kerstfun

Ga creatief aan de slag en maak een leuk
in
kerstgeschenk op maandag 23 december
JOC de PIT. Wat je zal maken, blijft nog even
een verrassing. Voor jongeren van 10 tot 15
jaar. Van 9 tot 16 u. Maximum 15 deelnemers!
Snel zijn dus. Inschrijven kost slechts 6 euro.
of
Reservatie bij joyce.debruyne@koksijde.be
058/53.34.44.
Meer info op http://www.depit.be/yamakasi

Examos Finitos party
n uitblazen in de
Op vrijdag 20 december mogen alle studente
de kerstvakantie of
PIT. Een feestje vanaf 21 u. om het begin van
up staat te lezen op
het einde van de examens te vieren. De line
Gratis toegang.
www.depit.be of www.facebook.com/jhdepit.

De Muze zoekt drumleraars
zoekt nieuwe
Het muziekproject de Muze van JOC de PIT
al een aardig
lesgevers, in dit geval drumleraars. Kan je zelf
doorgeven
potje drummen? Wil je je kennis en ervaring
? Dan ben je
aan beginnende en/of gevorderde drummers
or vergoed.
bij de Muze aan het juiste adres. Je wordt ervo
ddienst@koksijde.be.
Geïnteresseerd? Zend een mailtje aan jeug

Oproep deelname jubileum-carnavalstoet
Op 2 zondag maart 2014 trekt de Carnavalstoet voor de 60ste maal door de straten van
Oostduinkerke. Het feestcomité van Oostduinkerke-Dorp richt een oproep tot al de verenigingen
en andere personen van Koksijde-Oostduinkerke om aan de stoet deel te nemen!
De organisatie zoekt voornamelijk voetgroepen, dit zijn verklede personen die zonder
carnavalswagen een thema uitbeelden.
Alle deelnemende groepen ontvangen startgeld en een beperkte teruggave voor het huren
van kledij mits het aantonen van de factuur. Ze maken ook kans om een mooie prijs te winnen.
Alle inlichtingen kunnen bij de dienst Toerisme in Koksijde, 058 51 29 10.

Janne Levecque is de eerste
kinderburgemeester van Koksijde
Janne Levecque uit het 6de leerjaar van de vrije basisschool de Ark uit Koksijde is de eerste kinderburgemeester van Koksijde! De verkiezing en de installatievergadering vonden plaats op donderdag 24
oktober in de Kokpit van het gemeentehuis. Janne legde de eed af in handen van burgemeester Marc
Vanden Bussche en kreeg fier als een gieter het tricolore lint met kwasten en emblemen over de schouder
gehangen.
Elke Koksijdse
basisschool (zes in
totaal) heeft één
leerling van het 5de
en één leerling van
het 6de jaar in de
kindergemeenteraad
zetelen. In
totaal telt de
kindergemeenteraad
dus twaalf leden.
Deze leerlingen zijn
allen ook lid van de
leerlingenraad van
hun school.
Uit deze groep kozen
De eerste kinderburgemeester van Koksijde, Janne Levecque, staat bij burgemeester Marc
Vanden Bussche. Zittend v.l.n.r. de elf andere raadsleden van de kindergemeenteraad: Ian
ze op 24 oktober zelf
Vanhee de los Santos, Alexander Meerschaert, Simon Lingier, Baptiste Paelinck, Thibault
hun burgemeester.
Declerck, Elias Vueghs, Femke Verstraete, Lylou Waxin, Guillian Codron, Angie en Manon Beyne.
Tijdens een
kennismakingsronde
stelde elk raadslid eerst zichzelf voor. Janne Levecque behaalde de meeste stemmen en is dus één jaar
kinderburgemeester. Elke lagere school mag bij beurtrol de burgemeester leveren.
Schepen van Jeugd Lander Van Hove over z’n initiatief: “De kindergemeenteraad zal voortaan vijf keer per
jaar samenkomen om voorstellen te formuleren over thema’s die de kinderen aanbelangen. Bevoorbeeld
over sport en spel, onderwijs, verkeer, veiligheid, milieu,… De kinderburgemeester en raadsleden zullen
ook uitgenodigd worden op inhuldigingen van speelterreinen, kindertentoonstellingen, kortom, voor
gemeentelijke activiteiten op kindermaat.”
Voor de kinderen was dit plechtig protocol uiteraard een bijzondere ervaring. Na de vergadering en de
groepsfoto werden ze op een receptie getrakteerd. Enkele dagen later kregen ze allen ook een mooie
oorkonde in kalligrafie, met statige taal en alle namen van de eerste kindergemeenteraad.
De verkiezing en installatie werd in goede banen geleid door Isabelle Deshayes (dienst Communicatie) en
door Thierry Boonefaes, diensthoofd Jeugd. Beiden zijn voortaan ook secretaris van de kindergemeenteraad.
De eerstvolgende zitting van de kindergemeenteraad vindt plaats op donderdag 19 december in de Kokpit
van het gemeentehuis.

Paul Michiels concerteert live
voor projecten Fifty-One Club
Op uitnodiging van de Fifty-One Club Westhoek speelt Paul
Michiels op zaterdag 21 december om 20 u. in de Onze-LieveVrouw ter Duinenkerk een live concert. De opbrengst is ten
voordele van sociale projecten in het kader van de dienst aan de
gemeenschap van de Fifty-One Club.
Kaarten kosten 40 euro aan de deur, 30 euro in voorverkoop te
bekomen bij de dienst Toerisme (058 51 29 10), bij Verriest-Celerier
& Partners in Oostduinkerke (058 51 58 32), bij alle leden en op de
website (www.51westkust.be)

Elf november in de gemeentescholen
Op maandag 4 november
bezochten burgemeester
Marc Vanden Bussche en
gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum, in gezelschap van
gewezen schepen en WO IIoudstrijder Laurent Deconinck, ter
gelegenheid van de herdenking
van de Wapenstilstand naar
jaarlijkse gewoonte de vijfde klassen
van het gemeentelijk onderwijs
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 twee
beelden van het bezoek aan de
gemeentescholen. Bovenaan de 5de
klassen van de gemeenteschool van
Koksijde met meesters Bruno d’Hondt
en Nathalie Verkinderen, en directeur
Carine Tegethoff. Onderaan 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.

Wisselbeker schepen van Sport
De Wisselbeker van de schepen van Sport werd op donderdag 17 oktober in de Bolledroom gewonnen
door het trio Marcel Donckers, Annie Braem en Annie Ghekiere van VLOPS. Er waren negentig spelers.
De wisselbeker zal dus een jaar een ereplaatsje krijgen bij de VLOPS tot er volgend jaar weer om wordt
gestreden! VLOPS behaalde ook de ereplaatsen. Tweede werden Luc Desmet, André Timperman en
Georgette Moerman, de derde plaats was voor Roland Tourlouse, Christiane Lanssens en Paul Donckers.
Elke deelnemer kreeg van schepen van Sport Dirk Dawyndt een mooi aandenken. Hij schonk ook zes verlote
flessen wijn, gewonnen door Jean-Jacques Closset, Miranda De Baets, Jules Deygers, Renee Verschaeve,
Lisette Van Vaerenbergh en Maggie Werck.

Alle deelnemers aan het petanquetornooi met schepen van Sport Dirk Dawyndt.

Jeugdsportacademie
Voor de 15de maal organiseren de sportdienst en sportraad voor jongens
en meisjes uit het lager onderwijs op woensdagnamiddag sportinitiaties
in de sporthal Hazebeek. Voor elke sportreeks zijn er drie lessen.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden plaats van 14 tot 15.15 u.
(groep 1), voor het 4de tot 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. (groep 2).
Volgende sporten staan op het programma:
- tennis op 4, 11 en 18 december (in groep 2 nog enkele plaatsen)
- omnisport met frisbee, hockey, ropeskipping en baseball op 8, 15, 22 en
29 januari (groep 1 volzet, in groep 2 nog enkele plaatsen)
De deelnameprijs per reeks van drie lessen bedraagt 4,50 euro voor
tennis (3 lessen) en 6 euro voor omnisport (4 lessen), verzekering en
sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven op de sportdienst, Hazebeekstraat
11 (T 058 53 20 01) of via www.sport.koksijde.be.

Sport overdag en Sportelen
De sportdienst organiseert i.s.m. de sportraad opnieuw verschillende
sport(el)activiteiten voor volwassenen en senioren. Alle 50-plussers zijn er
welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te werken en
zo te streven naar een fit en gezond lichaam!
Elke donderdag: Tai-Chi
Elke donderdag in de zaal voor vloersporten,
Houtsaegerlaan 19b (naast de sporthal in KoksijdeDorp) van 9 tot 10 u. of van 10.30 tot 11.30 u.
Tai Chi-bewegingen zijn rustige, staande
bewegingen waarbij men op een voorzichtige
manier de spieren versterkt, de bloedcirculatie en
houding verbetert en tegelijk ook nog lichaam
en geest ontspant. Zeer geschikt voor senioren en
ook toegankelijk voor mensen met beperkingen.
Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn
aanbevolen. Organisatie i.s.m. het Sociaal Huis.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro
per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.
December
Aerobic in sporthal Hazebeek op woensdagen 4,
11 en 18 december van 9.30 tot 10.30 u.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 4,50 euro
voor de drie lessen. Inschrijven bij de sportdienst,
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
of via www.sport.koksijde.be.

Januari
- Zelfverdediging:
op woensdagen
8 en 15 januari
van 9.30 tot 10.30
u. in sporthal
Hazebeek, 3 euro
voor 2 lessen,
verzekering
inbegrepen
- Infoavond
fietsherstel en –
onderhoud: kies
tussen maandag 13 of maandag 20 januari, van
18.45 tot 21.15 u. in de petanquezaal Bolledroom
(achter sporthal Hazebeek), 2 euro, max. 20
deelnemers per les
- Step-aerobic: woensdagen 22 en 29 januari van
9.30 tot 10.30 u. in sporthal, 3 euro voor de 2 lessen,
verzekering inbegrepen
Inschrijven bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke, T 058 53 20 01 of via www.sport.
koksijde.be

Brochure
2014

Sport overdag:
sport- en seniorenacademie

De nieuwe brochure
met de Sportelenactiviteiten van 2014
is verkrijgbaar bij de
sportdienst vanaf 10
december.

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad,
loopt tot 23 mei 2014. 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.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Lafère-Sluys
Op zaterdag 19 oktober was het de beurt aan het echtpaar Roger Lafère (°Middelkerke) en Louise Sluys
(°Sint-Agatha-Berchem) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op
19 oktober 1953 in Middelkerke. Roger was elektro-technicus bij de vliegtuigen van Sabena. Louise was
verkoopster bij de Galeries Anspach en daarna huismoeder. Ze hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Delaey-Mahieu
Zestig jaar geleden, in Oostduinkerke op 31 oktober 1953, stapten Laurent Delaey (°Snaaskerke) en Solange
Mahieu (°Oostduinkerke) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden
ze op zaterdag 19 oktober in het gemeentehuis ontvangen. Laurent was metselaar, hoofdzakelijk bij het
bouwbedrijf Dorné. Solange opteerde voor huishouden en de zorg over de zonen Danny en Franky. Ze
hebben vier klein- en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Faïno-Laseure

Zaterdag 9 november was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Antoine
Faïno (°Brugge) en Annie Laseure (°Proven) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest
(Proven, 9 november 1963). Antoine en Annie waren dertig jaar lang de bekende en populaire uitbaters van
Bakkerij Faïno in de Strandlaan in Sint-Idesbald.

Echtpaar Naessens-Wyseur

Georges Naessens (°Izegem) en Magda Wyseur (°Wevelgem) beloofden elkaar vijftig jaar geleden
(Rekkem, 13 november 1963) eeuwige trouw! Georges was zelfstandig metaalconstructeur in Lendelede,
Magda hielp in de zaak. Ze hebben een zoon, een dochter en zes kleinkinderendochter en twee
kleinkinderen. De ontvangst in het gemeentehuis vond plaats op zaterdag 16 november.

Echtpaar Steenkiste-Defour

Ook op zaterdag 16 november werden de echtgenoten Willy Steenkiste (°Oostende) en Carola Defour
(°Gistel) ter gelegenheid van het diamanten bruiloftsfeest een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden.
Ze huwden zestig geleden in Gistel. Willy was negen jaar kok-bakker op de Kongoboten, en daarna nog veel
meer jaren in het vakantiehuis Reigersnest in Koksijde. Carola ontfermde zich over het huishouden en de
opvoeding van de zes kinderen, waarvan er vijftien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen zijn.

Echtpaar De Waen-Delmelle

Valère De Waen (°Hofstade) en Irène Delmelle (°Esneux) vormden het derde jubilerend echtpaar op
zaterdag 16 november. Ze beleefden het geluk de 65ste huwelijksverjaardag (Poulseur, 13 november 1948)
of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! Valère was bediende bij de RTT in Brussel en aan de kust.
Irène was eerst huismoeder, daarna medisch secretaresse in het UZ Sint-Lucas in Leuven, en ten slotte
vrijwilligster. Ze hebben twee zonen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld
De Orde van de Paardenvisser
organiseerde van 9 tot 11 oktober een
driedaagse vissersverbroedering tussen
de paardenvissers uit Oostduinkerke
en de Zeeuwse vissers in Vlissingen.
’s Vrijdags werd de orde met de
paardenvissers, gedeputeerde Guido
Decorte en gemeenteraadslid Adelheid
Hancke in het Prinsenlogement in
Middelburg officieel door de provincie
Zeeland ontvangen. Daar werden
drie Zeeuwse notabelen geridderd in
de Orde van de Paardenvisser: Cees
Van Liere, Kees Van Beveren en Rinus
Platschorre. Cees is ereburgemeester
en voorzitter van de Nederlandse
Oestervereniging en voorzitter Stichting
Vrienden van de Mossel, Kees is
gedeputeerde Visserij van Zeeland en
Rinus is voorzitter van de Zeeuwse Tong.

De slagwerksectie van de showband El Fuerte veroverde op zondag 20 oktober op het nationaal tornooi
voor korpsen en showbands in Lommel de nationale titel in eerste afdeling met een score van 84,6%. Ook
tamboer-majoor Sanne Hennebel behaalde de nationale titel met een score van 85%. Met die prestaties is
El Fuerte van slagwerkinstructeur Jurrie Delporte weer geselecteerd voor het internationaal tornooi der Lage
Landen in Hamont op Pinksteren 2014. Op het tornooi waren er korpsen uit heel het land.

De Nederlandse schrijfster
Mijke Pol stelde op vrijdag 25
oktober haar debuutroman
Panty voor in het erfgoedhuis
in Oostduinkerke. Mijke brengt
al jaren haar vakanties in
Oostduinkerke door. Ze houdt
erg veel van Oostduinkerke en
daarom situeerde ze daar haar
spannende thriller. Het boek telt
290 bladzijden en kost 14,95
euro. Het is uiteraard ook te
koop in de boekhandels aan
onze Westkust.

Klas 6A van juf Katy Luca van
de gemeentelijke basisschool
Oostduinkerke nam deel aan de
wedstrijd Nooit meer oorlog, van de
provincie West-Vlaanderen via het
internet in het kader van honderd
jaar herdenking WO I 1914-1918. De
wedstrijd leerde de kinderen veel over
deze vreselijke oorlog. Klas 6A behoorde
zelfs tot de acht winnende klassen, en
mocht daarom op 8 november een
hele dag op stap naar de oorlogszone
in Diksmuide. Daar bezochten ze
met een gids een Duits en een Brits
soldatenkerkhof, de Dodengang en
de IJzertoren. Ze mochten bloemen
neerleggen en hoorden de last
post spelen door klaroenblazers. Als
middagmaal kregen ze een echte
soldatenmaaltijd voorgeschoteld!

Romeo Glorie is
een supersportieve
gemeentegenoot die op
12 oktober deelnam aan
de bekendste triatlon ter
wereld: de Ironman World
Championship in Hawaï. Na
1h 6’ zwemmen (3,86 km),
5h 13’ fietsen (180 km) en 3h
44’ lopen (42 km) finishte hij
als 139ste in zijn categorie.
Omwille van die topprestatie
kreeg hij een huldebetoon
in het gemeentehuis
aangeboden!

Oostduinkerke telt twee bloeiende garnaalkruiersclubs: de Spanjaardbank die 40 jaar bestaat en de
Slepers die 35 jaar jong is. Samen is dat 75 jaar, en aldus een voldoende reden om op 9 november met
een ontvangst in het gemeentehuis getrakteerd te worden. Burgemeester Marc Vanden Bussche noemde
de kruiende mannen en vrouwen van voorzitters Johny Popieul en Roland Van Eessen echte ambassadeurs
van onze gemeente omdat ze een aloude volkse visserijtraditie beoefenen, alsook tonen en toelichten aan
honderden belangstellenden van heinde en verre.

De voorbije maand in woord en beeld

Op 16 november werd de 93-jarige expert duivenmelker Paul Ongenaert een huldebetoon in het
gemeentehuis aangeboden. Paul was op 7 september immers de provinciale winnaar van de
duivenwedstrijd uit Brionne met 3.294 duiven. Zijn duif behaalde een gemiddelde van 109 km/h.

Jodiumpillen: redenen voor bezorgdheid
over de nabijheid van de kerncentrale
van Gravelines zijn er niet. De gemeente
Koksijde blijft echter alert en neemt dan
ook een aantal preventieve maatregelen
zoals u in Tijdingen november kon lezen.
De bestelde voorraad jodiumpillen is
alvast geleverd!

In het gemeentehuis staat sinds vrijdag 15 november Het Stemhokje van de kunstenaar Guillaume Bijl
(°Antwerpen, 1946). Het kunstwerk is een bruikleen (voor 5 jaar) van Els en Vincent Vlasblom (Hoorn,
Nederland), op de foto naast burgemeester Marc Vanden Bussche. Sinds einde jaren ‘70 verkent Bijl de
grenzen tussen kunst en werkelijkheid. Banale, vaak zelfs triviale elementen zijn een uitgangspunt voor zijn
werken. Hij rukt de realiteit uit zijn alledaagse context en plaatst ze in een neutrale, onverwachte setting.
Hierdoor wordt de toeschouwer verplicht een andere houding aan te nemen tegenover die “geplaatste”
realiteit. Het Stemhokje valt onder de noemer Compositions Trouvées. Ze zijn als het ware hedendaagse
archeologische stillevens of vondsten, los van alle dagdagelijkse connotaties.

Maurice Thill, gepensioneerd
werktoezichter van de militaire
gebouwen in Koksijde, overhandigde
burgemeester Marc Vanden Bussche
op donderdag 7 november een
houweel van het Engels leger uit ’14’18. Dergelijk houweel gebruikten de
infanteriesoldaten om zich in te graven.
Maurice gaf de burgemeester ook een
(lege) fles rum uit WO I die hij jaren
geleden vond in de kazerne in Koksijde.
De fles draagt in reliëf het opschrift
“Harrods Stores Ltd”. Maurice stelde dit
gebaar wegens de bijzondere interesse
van de burgemeester voor de Eerste
Wereldoorlog.

Zoals elk jaar organiseerden
enkele oude en nieuwe AfroKoksijdenaars (op 5 oktober)
een succesvolle Moambe-avond
voor het goede doel. Aldus werd
op 7 november een cheque
van 1.700 euro door Boubacar
Bah aan voorzitter Greta SuberDelie en medewerkers van het
Sociaal Huis overhandigd. Op
de foto vlnr Koulibaly Abdoulaye,
Sieglinde Dewaele, Didier
Marume, Anke Inghelbrecht,
chef-kok Prisca Legy, Greta
Suber-Delie (voorzitter Sociaal
Huis), Boubacar Bah, Sociaal
Huis-secretaris Pascale Feys, Willy
Legy en Mohamed Diarisso.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Aukje De Clercq

Dirk Van Opdenbosch en
Sandra Merckaert, beiden uit

Veurne, 5 oktober
dochter van Steve en van Nele
Bouquillon uit Oostduinkerke

Elisa Desaever

Veurne, 10 oktober
dochter van Wim en van Sylvie
Coppens uit Koksijde

Emir Dibrani

Veurne, 10 oktober
zoon van Mevruz en van Senaza
Maljoku uit Oostduinkerke

Anouk Geryl

Veurne, 14 oktober
dochter van Gregory en van Evelyne
Vanhove uit Koksijde

Koksijde (12 oktober)

Mourade Messaoudi en Ingrid
Papavassiliou, beiden uit Koksijde
(14 oktober)

Rudolf Vanmoerkerke en
Nicole Gevaert, beiden uit

Koksijde (15 oktober)

OVERLIJDENS
Germaine Jaeckx – 83 jaar

Echtgenote van André Pieters

Andy Gryson - 37 jaar
Paul Strade - 71 jaar

echtgenoot van Monique
Raymakers

Jean Isselée - 85 jaar

weduwnaar van Godelieve Geerolf

Albertina Chieux - 101 jaar
Claude Payen - 72 jaar
echtgenoot van Lutgardis Vieren
Sandra Driesse - 40 jaar

echtgenote van Alain Aernoudt

Etienne Boudrez - 74 jaar
echtgenoot van Frida Sennesael
Marie Van Hecke - 84 jaar
Lucie Lefevre - 79 jaar

echtgenote van Frans Veris

Yves Muyle - 56 jaar

Nocturne in de gemeentelijke musea
op zaterdag 7 december
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 gooien op zaterdag 7 december de deuren
wagenwijd open voor de inwoners van Koksijde en alle
belangstellenden! Op die dag wordt in beide musea een
nocturne gehouden: ze blijven extra lang open. Tussen 18 en
22 u. valt er van alles te beleven!
Beide museumteams zullen de bezoekers met open armen
ontvangen voor een gezellige avond met een drankje, muziek,
dans, verhalen én een bijzonder museumbezoek.
Voor de kinderen wordt professionele opvang voorzien door
de collega’s van de dienst Buitenschoolse Kinderopvang. Hét
uitgelezen moment om eens een exclusieve blik achter de
schermen van de gemeentelijke musea te werpen! Want ook
daar is er veel beweging.
Kortom: kom het allemaal zelf ontdekken en voel u een VIP in
de musea van Koksijde!
Programma Abdijmuseum Ten Duinen 1138
- Lekenbroeder Hubert zorgt voor een verzorgd en persoonlijk
onthaal.
- 18, 19, 20 en 21 u.: exclusieve rondleiding achter de
schermen, bezoek de depots onder begeleiding van de
wetenschappelijke medewerkers van het museum. Graag
vooraf aanmelden: info@tenduinen.be of T 058 53 39 50).
- 18.30 en 20.30 u.: “Moet er nog zand zijn?” lokale vertellingen
en legenden door Ariane Vyvey, muzikaal begeleid door
Stefaan Demoen.
- 19.30: mysterieus muzikale wandeling met Belladonna op de archeologische site.
- Professionele kinderopvang én supervliegzoektocht door het museum. Elk kind dat aan de zoektocht
deelneemt maakt kans op een museum-pretpakket.
Aanspreekpunten staan verspreid over het museum om meer info te geven en uw vragen te beantwoorden
Programma NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
- 18, 19, 20 en 21 u.: exclusieve rondleiding achter de schermen met bezoek aan de technische ruimtes van
de Noordzeeaquaria. Graag vooraf aanmelden: onthaal@navigomuseum.be of T 058 51 24 68).
- 19 u.: eerste officiële optreden van de nieuwe kinderdansgroep verbonden aan de Oud IJslandvaarders, met
officiële bekendmaking van de naam van deze nieuwe dansgroep.
- 20 u.: Bubbelkes Poppentheater brengt de voorstelling De Rosten Durang en de vermiste mijter!
- Professionele kinderopvang én paardenvisserszoektocht door het museum. Elk kind dat deelneemt aan de
zoektocht maakt kans op een gratis verjaardagsfeestje in het museum!
Aanspreekpunten staan verspreid over het museum om meer info te geven en uw vragen te beantwoorden
Estaminet
In samenwerking met Estaminet In De Peerdevisscher, dat speciaal op zaterdag 7 december uitzonderlijk ’s
avonds ook maaltijden serveert. Reservatie vereist: T 058 51 32 57.

Ruil deze bon in
voor een fonkelnieuw
potlood van de
Koksijdse musea!
Enkel originele bonnen
worden aanvaard.
Geldig op 7 december
tussen 18 en 22 u!

Drie weken schaatspret
Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari op het Theaterplein
voor het gemeentehuis weer een ijsbaan van 600 m². Je kan er uiteraard naar hartenlust schaatsen, maar
ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
Openingsuren:
- van zaterdag 14 tot vrijdag 20 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 21 december tot zondag 5 januari van 10 tot 21.30 u.
- op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december van 10 tot 17.30 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 maandagen 23 en 30 december, telkens om 20 u.
Info: toerisme@koksijde.be

Laaiende Sylvestervuren met lekkere sprotjes en patatjes…
De Orde van de Paardenvisser organiseert op maandag 30 december in samenwerking met de VVV/
dienst Toerisme en het gemeentebestuur zoals elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylvestervuren
op het strand van Oostduinkerke.
Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzikale
begeleiding zwaait de Orde van de Paardenvissers het jaar
2013 vaarwel. 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 aan 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

Van oud naar nieuw

Op vrijdag 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 10
jaar.

Op dinsdag 31 december kan men op de
Zeedijk van Sint-Idesbald t.h.v. het Grardplein
de laatste uurtjes van 2013 beleven. Van 10.30
u. tot 02 u. worden heerlijke drankjes aan
democratische prijzen aangeboden. Muziek
zorgt voor een aangename feestelijke sfeer. Om
24 u. wordt het nieuwe jaar 2014 ingezet met een
knetterend vuurwerk op het strand.

Zaterdag 28 december, drie op een rij:

middeleeuws winterevenement, grote k
11de middeleeuws
winterevenement Stella de Dunis!
Even afkicken van de traditionele kerstmarkten en eindejaarsrecepties? Op
zoek naar verwondering tussen kerst en nieuw? Zin in een leuke namiddag
met het volledige gezin? Noteer dan alvast het 11de middeleeuws
winterevenement op zaterdag 28 december in het Abdijmuseum Ten Duinen
met stip aan in de agenda!

Het abdijmuseum zet een ondertussen stevige traditie voort. Het wordt weer een
gevarieerd programma met voor elk wat wils.
- Maak kennis met een middeleeuwse alchemist (Theater van de Droom).
- Graaf naar bijzondere schatten met Archeo Loco (Compagnie Systaime d’Art).
- Droom weg bij de middeleeuwse klanken van De Truwanten.
- Ontdek de ridder en de draak en verwonder je over steltloper Ramza.
- Natuurlijk kunnen Ridders Jan en Marc niet ontbreken, deze keer met de
riddershow Pas geridderd.
- Ook Bubo Africanus is weer van de partij met zijn roofvogels, terwijl Johan en
Sjan tonen hoe zij ganzen drijven.
- Verder is er demonstratie kalligrafie, kindergrime en een mobiele Snoepenfee!
- De namiddag wordt spetterend afgesloten met de vurige slotshow Fou de feu
van Circus Paljasso.
Het museum trakteert!
Onder de aanwezige volwassenen worden diverse luxe-arrangementen in
Koksijde en omgeving verloot! Elke bezoeker maakt kans op een overnachting
voor het gezin in Koksijde, of andere fijne verwennerijen zoals etentjes en een
wellness-ervaring! De finale prijsuitreiking vindt plaats om 17 u., net voor de
slotshow.
Praktisch
- Zaterdag 28 december van 14 tot 18 u.
- Toegang: kinderen tot 12 jaar gratis / jongeren van 13 tot 18 jaar 3 euro
/ volwassenen 5 euro. Het evenement is gratis voor wie in middeleeuwse
klederdracht komt.
- Organisatie: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Combinatie
Combineer je bezoek aan het middeleeuws winterevenement in het
abdijmuseum met de winterwandeldag en/of de kerstparade!
Beide evenementen zijn gratis. Zie bl. 35!
* De winterwandeldag biedt frisse zeelucht tijdens een wandeling van 8, 16, 24
of 30 km. Vertrek vanaf 8.30 u. aan de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
* De Kerstparade begint om 18 u. en trekt door Koksijde-Bad. Het wordt een
fabuleus spektakel in een onwaarschijnlijke kerstsfeer.
Info: www.koksijde.be/kerst.
Met dank aan de sponsorende partners: Alberthotel, Beukenhof, Vakantiehoeve
De Torreele, Villa Elsa, Hoge Duin, Ter Helme, Domein Westhoek, Sunparks, La
Rose des Sables, jeugdherberg De Peerdevisser, Casinohotel, Hotel Lehouck,
Villa Monique, Hotel Carnac, Resto Real, B&B De Engelweg, Soll-Cress, Restaurant
Olivier.

:

te kerstparade en winterwandeldag!!

41ste
Winterwandeldag

De dag rond met de
Grote Kerstparade..!

Voor wie tussen het feesten door een frisse neus
aan zee wil halen, is er op zaterdag 28 december
ook de 41ste winterwandeldag.

De Kerstparade is in Vlaanderen al enkele jaren
een groot succes met telkens tienduizenden
bezoekers. Op zaterdag 28 december landt deze
unieke praalstoet met versierde praalwagens en
figuranten in onze gemeente. Start om 18 u. in
Koksijde-Bad, gratis toegang.

Voor de minder ervaren wandelaars is er de
wandeling van 8 km. Ze krijgen een parcours
voorgeschoteld, dat zich hoofdzakelijk in
de villawijken van Sint-Idesbald uitstrekt, het
kunstenaarsoord bij uitstek.
Steviger is de wandeling langs de Hoge Blekker,
met zijn 33 meter de hoogste duin van onze
kust, en het natuurgebied Doornpanne. Over
16 kilometer ontdekt de wandelaar de mooiste
plekjes van Koksijde.
De wandelaars die nog een stukje willen
doorstappen kiezen voor de 24 km. Voor de
geroutineerde stappers werd een flinke tocht
van 30 kilometer uitgestippeld. Zij betreden de
natuurgebieden Oostvoorduinen, Spelleplekke,
Karthuizerduinen en Plaatsduinen.
Voor alle deelnemers ligt aan de eindmeet
een geschenkje klaar. De mooiste beloning is
ongetwijfeld het gezonde gevoel na een dag
wandelen in 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.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

De Kerstparade brengt de feestelijke kerstsfeer tot
in het hart van de badplaats. 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 totaalspektakel
dat gezelligheid en amusement koppelt aan
professionaliteit en kwaliteit.
De parade is nog nooit zo groot geweest met 16
scènes waaronder wandelende sneeuwpoppen,
een rendierwagen, een geschenkjeswagen, een
hobbelpaard, icequeen drums en nog veel meer.
Een niet te missen totaalspektakel met prachtige
praalwagens, verbazingwekkende en interactieve
animaties, sprookjesachtige kostuums in een familiale
sfeer en met hartverwarmende muziek!
Omloop: Anemonenlaan, Vlaanderenstraat,
Kursaallaan, Koninklijke Baan, M. Blieckstraat,
Westendestraat, Zeelaan, A. Bliecklaan.

Wiegelied voor een kerstekind
In samenwerking met het Davidsfonds Oostduinkerke en Wulpen
verzorgt het Beauvarletkoor Koksijde op donderdag 26 december om
17 u. in de OLV-ter-Duinenkerk een kerstconcert met als titel Wiegelied
voor een kerstekind.
Het Beauvarletkoor olv Griet De Meyer zingt samen met het jongerenkoor
Jokobeau olv Sarah Decadt, Josette Van Hooydonck en Ishtar.
Jokobeau staat voor Jong Koksijds Beauvarletkoor en is de jongste telg
van Beauvarletkoor.
Josette Van Hooydonck is lerares woord aan de academie voor Muziek,
Woord en Dans in Veurne. Ze brengt een eigentijds kerstverhaal als
omkadering.
Ishtar is misschien nog wel het meest bekend door hun deelname aan
Eurovisie enkele jaren geleden met het lied O julissi. Ondertussen is de
groep uitgegroeid tot een flexibele groep rasmuzikanten, die zich vooral
toeleggen op volksmuziek, Europa rond. Het publiek kan zich verwachten
aan een gezellig, warm concert. Echt kerst.
Toegang: 15 euro add, 12 euro in vvk, CJP en +3-pas. Davidsfondsleden
en jongeren tot 26 jaar 10 euro (enkel add). Gratis tot 12 jaar.
Kaarten in de onthaalkantoren van de dienst Toerisme, of via het koor
T 0476 59 42 99, beauvarlet@gmail.com.

Theater Antigone brengt klassieker van Eugene O’Neill

Lange dagreis naar de Nacht
Theater Antingone brengt op 7 december met klasbakken als Tania Van der Sanden, Jos Verbist (Quiz me
Quick), Liesa Naert (Quiz Me Quick), Dominique Van Malder (Zuidflank) en Raven Ruëll een stevige cast
op het podium. Op tragikomische wijze beleven we een dag uit het leven van een gezin dat hopeloos
uiteengevallen is en tegen beter weten in toch de banden opnieuw wil aanhalen.
Lange dagreis naar de Nacht was Eugene O’Neills
literaire testament, waarin hij op een ongemeen
harde manier afrekende met zijn eigen familie.
Dit hoogtepunt in zijn oeuvre werd een stuk dat
zo dicht bij zichzelf stond, dat hij de opvoering
ervan verbood en het pas na zijn dood aan het
Amerikaanse publiek werd voorgesteld.
Regisseur Peter Monsaert heeft het stuk gestript
van z’n breedspraak en situeert het buitenshuis op
een zomerterras. Het is vertaald naar herkenbare
Vlaamse personages. De toon houdt hij bewust
luchtig om de boodschap des te harder te laten
aankomen.
Lange Dagreis naar de Nacht op zaterdag 7
december om 20 u. Tickets 16 / 14 / 12 euro via
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.
TIP: op zaterdag 7 december organiseren NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum en Abdijmuseum Ten
Duinen een nocturne. Je kan zowel voor als na de voorstelling een fijne activiteit meepikken in de musea.
Film
Van regisseur Peter Monsaert vertoont c.c. CasinoKoksijde op woensdag 11 december om 20 u. in de
Theaterzaal ook de bejubelde film Offline die op het filmfestival van Amiens verschillende prijzen wegkaapte.
Met een schitterende soundtrack door Triggerfinger. Toegang 5 euro, een filmpas kost slechts 35 euro voor 10
films.

Agenda december
Elk weekend
Wac, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15,
Vliegsport: Luchtdoop of nitiatievluchten
T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Het hele jaar door, elke vrijdag:
8-13 u.: Koksijde-Bad, markt
13.30-17 u.: Oostduinkerke-Dorp: parking achter Erfgoedhuis: boerenmarkt

Zondag 1 december

Vrijdag 6 december

10-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Eindejaarshappening ‘winter aan Zee’ –
Inner Wheel Westkust
Gratis toegang
Ontbijt van 8.30-10.30 à 12,50 euro pp
Om 15 uur is er optreden van Willem
Vermandere, €15 VVK en €18 ADD
Info en org: Inner Wheel Westkust –
T 058 51 37 26

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. Gabriel Rios.
Info & tickets: dienst Toerisme

11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32,
zaal De Brug
Op zondag in gesprek met …De Grote
Oorlog,
spreker Katrien Van Hecke, auteur,
verhalenverteller
Info en org: VOC Westhoek, Bob Rossel,
voorzitter

Dinsdag 3 december
19.30 u.
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 14,
centrum Ysara
Praatcafé dementie Pandora
Gratis toegang, www.
praatcafedementiewvl.be
Info: Maren De Bruycker, vzw
Thuiszorgcentrum, Cirkelstraat 8, Oostende,
T 059 55 40 59, thuiszorgcentrum.
oostende@cm.be

Woensdag 4 december
14–16 u.
Koksijde, Sociaal Huis,
Sinterklaasfeest – zie Tij-dingen blz xxx
Info: Sociaal Huis
kathleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Verander de klimaatverandering – lezing
door Nic Balthazar
€4 leden Davidsfonds, Vermeylenfonds,
FVV en Vl@s
Info: Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen –
Depondt.paul@gmail.com

Zat. 7 – di. 10 december
14 tot 17 u.
Koksijde, Dunecluze, Marktplein
Kerstmarkt – zie Tij-Dingen blz 21
Info: Dunecluze, animatie@dunecluze.be

Zaterdag 7 december
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling Hartje (voor de)
winter
Info: bezoekerscentrum
Vanaf 18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
en NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
Open Museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: NAVIGOmuseum
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en NAVIGO
– Nationaal Visserijmuseum
Nocturne – zie Tij-Dingen blz 32
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

16.30-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling Rode Kruis Vlaanderen
Info: Peter Lasat, T 0473 87 70 11,
peter.lasat@hotmail.com

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater.‘Lange dagreis naar de nacht’,
Theater Antigone
Info & tickets: dienst Toerisme Koksijde

18.15 u.
Brugge, concertgebouw
Dans.‘What the Body does not remember’.
Ultima VEZ / Wim Vandekeybus & ICTUS
Info & tickets: dienst Toerisme

Zondag 8 december

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film, De Andere Film ‘ La Fille du Puisatier’
Info: dienst Toerisme

Donderdag 5 december
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus internet
Ook op vrijdag 6, dinsdag 10 en dinsdag
17 december
Deelname: €20, vooraf inschrijven
20 u.
Sint-Idesbald, Westhoek Academie Koksijde
Kerstmis in beeld - Lezing over de geboorte
van Christus door de heer Jan Florizoone,
docent kunstgeschiedenis
Op donderdag 12 december is er een
uitstap naar Brugge.
Info: WAK, lode.demey@koksijde.be

10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Culturele reis door het Midden-Oosten van
Libanon over Syrië, Jordanië naar Dubai
en Abu Dhabi
Inkom leden Familiares de Dunis: €5;
niet-leden: €6
Info: daniël degryse, daniel2.degryse@
skynet.be
14 u.
Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan,
infobord Kerkepannebosje
Gratis geleide wandeling
‘Midwinterwandeling: kom méér te weten
over de ‘slapende ‘natuur in het Kerkepannebosje en de Houtsaegerduinen
Info: dienst Toerisme
17 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert 3 eeuwen orgel en
trompet
Duorecital met Steven Verplancke aan het
klavier en Wouter Vercruysse (trompet)
Programma: van Bach tot O. Saint-Preux
(Concerto pour une voix)

Toegang leden Davidsfonds: €7, niet-leden
Davidsfonds, Met DF programmakaart: €5
Nadien receptie in ’t Oud Schooltje
Kaarten via bestuursleden Davidsfonds of
bij G. Leye, T 058 51 38 65.

Dinsdag 10 december
12 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Kerstfeest voor de leden van de
afdelingen Koksijde en Oostduinkerke
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23,
www.vlas.koksijde.be

Woensdag 11 december
17-20 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Bloedinzamelactie Rode Kruis Vlaanderen
Info: Peter Lasat, peter.lasat@hotmail.com
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Offline’
Info: dienst Toerisme

Donderdag 12 december
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus orde op je pc
Ook op vrijdag 13 december
Vooraf inschrijven, deelname: €10
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan
Breinamiddag. Gratis deelname voor
inwoners Koksijde.
Guigone Deweerdt leidt en begeleidt dit
project. Extra vrijwilligers welkom
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 32
Discussienamiddag ‘Man over woord’
Ingeleid en gemodereerd door de heer
Robert Claes
Inkom, 2,50 euro (koffie inbegrepen)
Info: Robert Claes, T 058 42 29 02 –
claes-guns@skynet.be
Org: August Vermeylenfonds KoksijdeOostduinkerke

Vrijdag 13 december
14.30 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Kerstwinkel ‘huize Rozenwingerd’
Groot assortiment aan wenskaarten,
kaarsen, bloemstukken en kerstdecoratie
in de nieuwe kleuren en volgens de
allerlaatste trends.
Vrije toegang
Info: huize Rozenwingerd, T 058 53 38 56,
atelier.begeleiders@rozenwingerd.be
16-20 u.
Oostduinkerke, De Strandloper, Albert I-Laan
Kerstmarkt
Info: De Strandloper, T 058 53 20 83,
directie@strandloper.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. Han solo bedankt!, Han solo
Info & tickets: dienst Toerisme
19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café foyer met Fernant Zeste om 21 u.
Info: reservatie@hetbedrijf.be

13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Picasa
Vooraf inschrijven, deelname: €5
Info: bibliotheek@koksijde.be
14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 14 december

Woensdag 18 december

14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie tij-dingen blz 33
Info: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstfeest met kerstverhaal ‘wat er toen
gebeurde’
Org. Neos vooraf inschrijven
Leden Neos: €15, niet-leden: €17
Info: J. Ranson, T 058 51 40 60, J. Nowé,
T 058 51 33 01

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Theater. Lucas De man – Wij varkenland,
‘over roots, dromen, varkens, boeren en
leven op het platteland’
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99
of via reservatie@hetbedrijf.be

Zondag 15 december
10-13.30 u.
Oostduinkerke, Erfgoedhuis Bachten de
Kupe, Leopold II-laan 2
Instuif van de Vlaamse Volksbeweging
Bachten de Kupe voor leden en
sympathisanten
Programma: een natje en een droogje,
voorstelling programma, gastspreker:
Guido Moons, ere-voorzitter VVB nationaal.
Gratis inkom
Iedereen welkom, vvbbachtendekupe@
icloud.com
14 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling een boeiende
winterse familie wandeling
Info: dienst Toerisme
14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
19 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Kerstconcert met Davy Gilles (van de
Romeo’s) en zijn vrouw Sasha Rosen
Info: hubrechtcharlotte@gmail.com

Maandag 16 december
14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius, Zeelaan 29
FeMma bloemschikken
Info en inschr.: Yvette Hanset, T 058 51 06 92,
yvettehanset@telenet.be

Dinsdag 17 december
11.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Kerstfeest SOW
Info en inschrijvingen: Norbert Boeve,
T 058 51 85 49

14-21.30 u.
Koksijde-bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Leesclub
Info: H. Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
19.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
FeMna Kerstfeest
Info en inschr.: Lena Devacht, T 058 51 69 87,
devacht.lena@skynet.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘L’écume des jours’
Inof: dienst Toerisme

Donderdag 19 december
9.30-13u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan
Budgetkoken. Enkel voor cliënten.
Vrijwilligers welkom voor begeleiding
Deelname: €2
13.30 u.
Koksijde, Parochiaal centrum, Tulpenlaan 41
Bloemschikken
Leden: €8, niet-leden: €12
Info en inschr.: Gerda Van den Steen,
Zeelaan 47, 8670 Koksijde,
T 058 51 17 97
Koksijde-Bad, gradins gemeentehuis
Koksijde
Q-Music Meneer Konijn
zie tij-dingen blz 15
Info: www.q-music.be
14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 34
Neurologie, een stand van zaken,
door prof. Dr. Jacques De Keyzer, dienst
neurologie, UZ Brussel
Deelname: €2,5
Org.: UPV-Westkust, de heer Marc Mortier,
T 0475 97 21 98, marc-mortier@telenet.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
‘Spijtig – spijtig – Spijtig’ – Wim Helsen
www.comedyshows.be

vrijdag 20 december
13.30 u.
Verzamelen Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Bloemschikken rond Kerstmis
(Bloematelier Avekapelle)
Org.: Neos. Enkel deelname voor
Neosleden: €35 (alle materiaal inbegrepen)
Info: J. Ranson, T 058 51 40 60, J Nowé
T 058 51 33 01
14-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 21 december
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
20 u.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Paul Michiels live – zie tij-dingen blz 23
VVK: €30 – ADD: €40
Info: www.51westkust.be
Kaarten : dienst Toerisme Koksijde,
T 058 51 29 10

zondag 22 december
10-21.30 u.
Koksijde-Bad Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘hoe kunnen we
onze geveerde vrienden en andere kleine
diertjes helpen tijdens de koude en natte
wintermaanden’
Info: dienst toerisme

maandag 23 december
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
+ discoschaatsen om 20 uur
Info: dienst Toerisme
Koksijde-Bad, Zeelaan
Nocturne bij de handelaars

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

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

Donderdag 26 december

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Kerstconcert met Jo Vally
Tickets en info: T 0479 31 84 55,
www.concertevents.be

10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme
14-16 u.
Sint-Idesbald, Strandlaan
Rondgang Kerstman gevolgd door
pannenkoeken en chocolade in de
Kerkepannezaal. + optreden Sambaband
Mo-Chito
Info: dienst Toerisme
17 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-Ter-Duinenkerk
Kerstconcert Beauvarletkoor Koksijde
o.l.v. Griet de Meyer, Jokobeau o.l.v. Sarah
Decadt, Josette Van Hooydonck en Ishtar
ADD: €15, VVK: €12, CPK en 3+ pas: ,
Davidfondsleden en jongeren tot 26 jaar:
€10 (enkel ADD). Gratis voor Kids tot 12 j
Kaarten via dienst Toerisme
Info: beauvarlet@gmail.com,
T 0476 59 42 99, i.s.m. Davidsfonds
Oostduinkerke en Wulpen

Vrijdag 27 december

14 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk centrum
Soetemarkt – zie tij-dingen blz 33
Info: feestcomité Oostduinkerke-Bad

8.30–14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Inschrijving en vertrek Winterwandeldag
zie tij-dingen blz 35
8 – 16 – 24 – 30 km
Info: dienst Toerisme

18 u.
Koksijde-Bad
Kerstparade – zie tij-dingen blz 35
Info: dienst Toerisme

Zondag 29 december
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
Info: dienst Toerisme

Maandag 30 december
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan
+ discoschaatsen om 20 uur
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Kinderfilm De Croods
€2,5 (frisdrankje inbegrepen)
Vooraf inschrijven: carine.baert@koksijde.
be, T 058 53 34 44

05 – 24/12/2013
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
‘Bachten de Kupe’
Tentoonstelling Trein der 1000
Info: HVV/OVM Westhoek:
Marc Van Muylem, T 058 51 90 94,
vanmuylem@skynet.be
Zie tij-dingen blz 10

01/11 – 16/12
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Hubert (Fr):
hedendaags
Geert Hoornaert (Be): hedendaags
Didier Le Maghien (Be): sculpturen
Info: patrick@yesartgallery.com,
www.yesartgallery.com

Dinsdag 31 december

Zaterdag 28 december

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Middeleeuws winterevenement
Stella de Dunis – zie tij-dingen blz 34
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

20/12 – 05/01/2014
Sint-Idesbald, Keunekapel, H.
Christiaenlaan
Tentoonstelling ‘Pascal Radar en
Albert-Noël marescaux
Beeldhouwkunst en schilderkunst
Info: dienst Cultuur

16 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk centrum en
strand
Sylvestervuren met verkoop van gerookte
en geroosterde sprot, glühwein, warme
choco… – zie tij-dingen blz 33
Nadien vuurwerk op het strand
Info: dienst Toerisme, org: orde van de
Paardevissers

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

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

TENTOONSTELLINGEN

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

08/09 – 05/01/2014
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Goud, zilver, brons
Dieren leveren grote krachttoeren. Wie is
de beste buikschuiver? Of wie is de beste
waterloper? Of nog wie is de grootste
profiteur?
Als bezoeker mag je zelf bepalen wie
de gouden, zilveren of bronzen medaille
verdient. Maar er is meer…. Je kan het
mestkeverspel spelen, bijenraten bouwen
of het spel ‘het koekoeksei’ spelen.
Info: www.iwva.be/bezoekers

22 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
New Year Glam
VVK €20 – ADD €25
Enkele details: deejay Suresh,
Champagnebar en gin-tasting, ruime
rooktent met cigar-bar
Info: www.westkustmedia.be
22.30 u
Sint-Idesbald
Van oud naar nieuw
Gevolgd door spetterend vuurwerk om
middernacht – zie tij-dingen blz 33
Info: dienst Toerisme

18/12 – 05/01/2014
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Collectieve expo
Info: Patrick@yesartgallery.com

contact
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Bibliotheek Koksijde
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Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 51 29 10

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

info@navigomuseum.be

www.tenduinen.be

cultuurcentrum@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

www.navigomuseum.be

Zaterdag 28.12.13
Winterwandeldag
8 km - 16 km - 24 km - 32 km
9 - 14 uur, Zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, Sint-Idesbald
Gratis inschrijving

Middeleeuws Winterevenement
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14 - 18 uur

Kerstparade
18 uur, Koksijde-Bad

