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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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)

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

Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot 
eind 2014”

Getijden januari
dag hoogwater laagwater

wo 1 00.13 en 12.33 07.11 en 19.31
do 2 00.57 en 13.19 07.58 en 20.17
vr 3 01.42 en 14.05 08.43 en 21.02
za 4 02.27 en 14.52 09.29 en 21.47
zo 5 03.14 en 15.41 10.15 en 22.33
ma 6 04.04 en 16.36 11.02 en 23.21
di 7 05.00 en 17.38 11.51
wo 8 06.02 en 18.40 00.11 en 12.44
do 9 07.04 en 19.43 01.06 en 13.43
vr 10 08.09 en 20.53 02.10 en 14.52
za 11 09.23 en 22.13 03.39 en 16.19
zo 12 10.41 en 23.16 05.03 en 17.28
ma 13 11.38 05.59 en 18.20
di 14 00.03 en 12.21 06.45 en 19.02
wo 15 00.42 en 12.57 07.24 en 19.38
do 16 01.15 en 13.30 07.59 en 20.09
vr 17 01.46 en 14.00 08.29 en 20.35
za 18 02.14 en 14.29 08.58 en 21.01
zo 19 02.40 en 14.56 09.27 en 21.31
ma 20 03.07 en 15.26 09.59 en 22.05
di 21 03.38 en 16.00 10.35 en 22.43
wo 22 04.15 en 16.40 11.14 en 23.25
do 23 04.58 en 17.28 11.59
vr 24 05.52 en 18.30 00.15 en 12.56
za 25 07.03 en 19.47 01.20 en 14.02
zo 26 08.19 en 21.00 02.32 en 15.09
ma 27 09.30 en 22.08 03.44 en 16.18
di 28 10.35 en 23.08 05.00 en 17.29
wo 29 11.32 en 23.58 06.06 en 18.28
do 30 12.20 06.58 en 19.17
vr 31 00.43 en 13.05 07.43 en 20.02

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Ken je dit beeld?
De aflevering december van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen door 
Godfried De Weirdt uit Koksijde.  De foto  
toont een fragment uit het gedenkteken 
van beeldhouwer Marc De Bruyn voor 
schrijver Hugo Verriest in de Hugo 
Verriestlaan in Oostduinkerke. Er waren 
9 correcte inzendingen. Drie inzenders 
gokten 8 en 10. Dus moest een 
onschuldige kinderhand een winnaar 
trekken en dat werd Godfried.

De nieuwe opgave. Waar staat het beeld 
waaruit bijgaand detail op de foto? 
(Precies omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 14 januari 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! Mooie prijs voor wie 
wint!

DOE MEE
EN WIN



01Openbare Werken
In deze tweemaandelijkse rubriek 
gaat de aandacht deze keer 
naar de Weldadigheidstraat, 
de Strandlaan, de afslag 
Toekomstlaan/Dorpstraat, de 
Rozenlaan en Leeuwerikstraat. Ook 
worden diverse lokale problemen 
van wateroverlast in Oostduinkerke 
aangepakt.

Veiligheid in de wagen
De politie Westkust en de gemeente 
dragen de veiligheid hoog in het 
vaandel. Beiden benadrukken dat 
de gordel en het gebruik van een 
kinderbeveiligingssysteem voor 
iedereen een spontane reflex moet 
worden.

Paardenvisserij:  
UNESCO erfgoed!
De garnaalvisserij te paard in 
Oostduinkerke werd op 4 december 
door de UNESCO toegevoegd aan 
de Representatieve Lijst van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) 
van de Mensheid. Prachtig nieuws 
waarover vier volle bladzijden in dit 
nummer.

Nieuwjaarsconcerten
Wie het nieuwe jaar met een flinke 
scheut muziek wil beginnen, komt 
in Koksijde zeker aan zijn trekken: 
orgelmatinee met Jan Vermeire 
op 12 januari, nieuwjaarsconcert 
van de gemeentelijke harmonie 
op 18 januari, en concert door de 
muziekkapel van de gidsen op 31 
januari.

10-11

16

17-20

7, 31 en 33

En verder:

Bestuur
Snippers uit de raad van 

18 november 4

De burgemeester aan het woord 5
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Ten Bogaerde 12

Milieu
Geef uw kerstboom mee met de 

ophaling aan huis 13

Boeiende voordracht over de  

grote oceanen 15

Welzijn
Nooit te oud om bij te leren 21

Hotels verenigen zich in vzw 30

Proficiat aan onze jubilarissen 23

Jeugd 24

Sport 25-26

De voorbije maand in 
woord en beeld 28-30

Burgerlijke stand 27

Evenementen en agenda 31-36



Snippers uit de raad van 18 november
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
BTW in, tenzij anders vermeld.

Projecten
Golf – De algehele voltooiing van Koksijde Golf 
Ter Hille nadert. Er resten nog volgende delen: 
aanleg van de parking naar het clubhuis, de 
omgevingswerken rond het clubhuis, de meerwerken 
bij de terreinaanleg en het clubhuis, de voltooiing 
van het clubhuis zelf. De investering wordt geraamd 
op 4.200.000 euro. Beheerder en bouwheer van het 
domein is het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 
Koksijde. Om de financiering mogelijk te maken 
wordt voorzien in een kapitaalinbreng door de 
gemeente in het kapitaal van het AGB voor een 
bedrag van 4.200.000 euro, waarvan onmiddellijk 
een vierde wordt volstort. Latere volstortingen worden 
goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen. Goedgekeurd met 19 stemmen voor 
(fracties LB en N-VA) en vier tegen (!mpuls).

Semiramis - De 
gemeente verleent een 
investeringssubsidie 
van 17.000 euro aan de 
Koninklijke Yachtclub 
voor werken aan de villa 
Semiramis (gemeentelijke 
eigendom), gelegen 
bij en gebruikt door 
de KYC. Het gaat 
om schilderwerken, 
restauratie timmerwerk, 
dakgoten, herstellen 
ramen, vernieuwen 
sectionaalpoort. Unaniem.

Politiehuis - Aan de 
Politiezone Westkust 
wordt de toestemming 
gegeven om in de Ter 
Duinenlaan, op grond die 
eigendom is van de gemeente, 
een politiehuis op te richten. 
Deze toestemming biedt de Politiezone Westkust 
nu de mogelijkheid van start te gaan met de 
administratieve procedure van het dossier, namelijk 
het indienen van de milieuvergunningsaanvraag 
en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 
Goedgekeurd met twintig stemmen voor (fracties LB 
en N-VA) en vier tegen (!mpuls).

Varia
Subsidie  – De burgemeester deelde mee dat de 
gemeente een bedrag van 1,3 miljoen euro is 
verleend als subsidie voor de nieuwe kleuterschool 
van Oostduinkerke, of 38% van de eindafrekening.
Ereschepen – De raad heeft unaniem de eretitel van 
schepen van de gemeente Koksijde toegekend aan 
de h. Laurent De Coninck die schepen was van 30 
september 1977 tot 31 december 1982.
Brandweer – Eervol ontslag is verleend aan sergeant-
majoor Philip Persyn van de post Koksijde wegens 
het bereiken van de leeftijdsgrens van 60 jaar. De h. 
Persyn heeft de bevolking van onze gemeente 35 jaar 
als vrijwillig brandweerman gediend. Hij wordt de titel 
van ere sergeant-majoor verleend.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Villa Semiramis op de 
grens met buur De Panne.

De gemeente vraagt uw mening!

De bevraging betreft een gemeentelijk marktonderzoek, 
uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met 
enkele andere partners en met sponsoring van de provincie 
West-Vlaanderen.
Het onderzoek (invullen van een enquête) gebeurt online, 
maar ook via formulieren die ter beschikking liggen aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis. Daar staat ook een bus om 
de ingevulde formulieren te deponeren. Wie de fiche invult krijgt 
ook een gadget cadeau.
Minimum-leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Tijdens de maanden december, januari en februari vraagt uw 
gemeente uw mening over diverse onderwerpen. Surf naar www.
v2020.be en laat u horen! Door deel te nemen maakt u kans op 
een vliegreis naar New York of iPad. Bovendien redt u door mee 
te doen ook 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning.



De burgemeester aan het woord
Met dit januarinummer start Tij-dingen alweer een nieuwe jaargang, de 19de al! Ons bestuur en de redactie 
zijn trots dat uw gemeentelijk infomagazine een veel gelezen en geliefd blad is door inwoners en abonnees. 
Vandaar dat het redactieteam en de medewerkers zich niet wagen aan bijzondere voornemens voor 2014. 
Enkel dit: opnieuw zullen we een jaar lang het onderste uit de kan proberen te halen om u actuele, correcte 
en mooi gebrachte bestuursinfo over Koksijde te brengen. Proost op 2014!

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De UNESCO-erkenning van de 
garnaalvisserij te paard is een mooie uitdaging voor ons bestuur en de 
medewerkers.”

T-d: “Burgemeester, de erkenning 
van de garnaalvisserij te paard 
als UNESCO-erfgoed was een mooi 
sinterklaasgeschenk?”
Burgemeester: “Inderdaad, de eerste 
emoties zijn voorbij. Het is toch een 
van de belangrijkste erkenningen die 
men kan krijgen. Het leuke is dat de 
erkenning blijft zolang het ambacht van 
de paardenvisserij bestaat. Hopelijk voor 
de eeuwigheid dus (lacht). We zullen 
er goed zorg voor dragen. Het is een 
mooie uitdaging voor ons bestuur en 
de medewerkers. En als ik het vergelijk 
met het Vlaams erkend immaterieel 
erfgoed tot heden, dan hebben wij het 
voordeel dat de paardenvisserij 365 
dagen in de picture staat. Het is geen 
eendagsgebeuren zoals een stoet of 
processie. In het NAVIGO-museum zullen 
we ook een aparte afdeling aan dit 
ambacht wijden.” (Nvdr: alles over de  
ICE-erkenning op blz. 18-21)

T-d: “We starten een nieuw en bijzonder jaar, gelinkt 
aan WO I?”
Burgemeester: “Ja, 2014 staat in het teken van De 
Groote Oorlog. Begin augustus is het dus 100 jaar 
geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Onze 
gemeente zal bij de eerste zijn om dit te herdenken 
via het project Fly In. Een evenement met aandacht 
voor de luchtvaart én WO I met o.m. een static show, 
luchtdopen, boeiende tentoonstellingen, stijlvolle 
oldtimers, animatie voor het hele gezin en nog veel 
meer. Koksijde was een eeuw geleden ook een van 
de eerste met een militair vliegveld, bij ons rond Ten 
Bogaerde. De Fly In zal plaatsvinden in samenwerking 
met de West Aviation Club en de luchtmachtbasis. 
Ondertussen is de dienst Cultuur volop bezig met 
de voorbereidingen. We richten een oproep tot de 
bevolking en hopen dat de mensen ons materiaal 
bezorgen om een historische expo te voeden.”

T-d: “In de rand hiervan, hoe vordert uw boek over 
WO I?”
Burgemeester: “Wel, ik heb een overeenkomst met 
een uitgever en de deadline komt dichterbij. Ik hoop 
het boek tegen begin augustus te kunnen uitgeven. 
De titel zou worden Leven en dood in Bachten de 

Kupe tijdens WO I. Het gebeuren van de oorlog hier 
in de regio. De mensen kunnen zich de plaatsen die 
beschreven worden heel goed visueel voorstellen, dat 
is de bedoeling.”

T-d: “Er is ook nieuws over Ten Bogaerde?”
Burgemeester: “Omwille van de besparingen 
komt er geen Grardmuseum zoals gepland. We 
kunnen dat niet waar maken: kosten voor extra 
personeel, administratie enz. Bedoeling is om er 
een kunstencentrum Ten Bogaerde te realiseren. 
De site is beschermd erfgoed waar we zorg voor 
moeten dragen. Voor de oude schuur zullen eerst 
bewarende maatregelen genomen worden om 
die dan gebruiksklaar te maken. Doel is om er 
enerzijds aandacht te hebben voor George Grard en 
anderzijds ook voor moderne kunst. Daarvoor willen 
we een samenwerking uitbouwen met het FRAC, het 
Fond Régional d’Art Contemporain uit Duinkerke.”

T-d: “Nog een boodschap of goede voornemens?”
Burgemeester: “Uiteraard wens ik alle inwoners en 
tweede residenten een bijzonder vreugdevol en 
gezond 2014. Persoonlijk neem ik me voor om me in 
de sociale media te verdiepen en een twitteraccount 
te starten. Zo kan ik de inwoners en tweede residenten 
nog adequater informeren en hen direct antwoorden 
bij mogelijke vragen.”

“Ik hoop mijn boek over WO I tegen begin 
augustus klaar te krijgen.”

“Als voornemen voor 2014 zal ik me in de 
sociale media verdiepen.”



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 met dit 
nummer 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.

Sluitingsdag
De bibliotheek is uitzonderlijk 
gesloten op maandagavond 
6 januari.

Cursussen in de bibliotheek

Wijziging lijn 69 Oostende-Nieuwpoort

De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert weer cursussen 
informatica.
Tablet – Op dinsdag 21 of donderdag 23 januari, van 9 tot 12 u. en van 
13 tot 16.30 u.
Hoe werkt een computer? – Op maandag 3 en dinsdag 4 februari, van 
13.30 tot 16 u.
MS Excel 2010– Op vrijdag 21 en maandag 24 februari, van 13.30 tot 16 u.
MS Office Word 2010 – Op donderdag 6, vrijdag 7, maandag 10 en dinsdag 11 februari, van 13.30 tot 16 u.
Digitale fotografie – Op vrijdagen 6, 13 en 20 februari, van 13.30 tot 16 u.
Internetinitiatie – Op donderdag 13, vrijdag 14, dinsdag 25 en donderdag 27 februari, van 13.30 tot 16 u.
Facebook – Op maandag 17 en dinsdag 18 februari, van 13.30 tot 16 u.
Algemeen – Voor al deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven aan de balie in de bibliotheek. Inschrijven 
kan vanaf dinsdag 7 januari. Men moet lid zijn van de bib. Breng uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt 
met een betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro).
Voor meer info verwijzen we de lezer naar de gemeentelijke website, meer bepaald naar de link www.
bibliotheek.koksijde.be. Dan verschijnt de homepage van de bibsite. Klik vervolgens op de knop “activiteiten” 
aan de rechterzijde van het scherm.

De directie van De Lijn voerde op 9 december een wijziging door op lijn 69. De rit van 6.02 u. van Veurne 
Ziekenhuis naar Nieuwpoort-Stad (06.55 u.) is vanaf die dag geschrapt. De Lijn nam deze beslissing op basis 
van tellingen. Op maandag 4 februari 2013 was er maar één reiziger op de bus, op dinsdag 13 augustus 
2013 geen enkele. Sedert maandag 9 december vertrekt de eerste rit van Veurne Ziekenhuis dus om 6.30 u.

De bibliotheek organiseert i.s.m. het woonzorgcentrum Dunecluze en de 
seniorenraad op woensdag 5 februari om 14.30 u. in WZC Dunecluze de 
lezing “Broere” van schrijver Bart Moeyaert. Gratis toegang, wel inschrijven 
vóór 1 februari in de bib, T 058 53 29 53 of bibliotheek@koksijde.be.

De bib en WZC Dunecluze organiseren op donderdag 13 februari om 14 u. de wandel- en vertelnamiddag 
“Valentijnsporen” (start in de bibliotheek en eindpunt Dunecluze). Inschrijven vóór 7 februari in de bib (zie 
hierboven). Bijdrage 2 euro (incl. hapje en drankje).

Valentijnsporen: wandelvertelling met Renata Bruggeman

Lezing door Bart Moeyaert: “Broere”



Ceciliafeest en nieuwjaarsconcert
bij Kon. Gemeentelijke Harmonie

Sint-Cecilia bij harmonie Vrienden
van de Brandweer Oostduinkerke

De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde vierde op 30 november z’n Ceciliafeest. 
Traditioneel worden bij die gelegenheid een aantal verdienstelijke leden gehuldigd.

Op het jaarlijks Ceciliafeest van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke, 
zaterdag 16 november, werden enkele verdienstelijke muzikanten vereremerkt met Fedekam-medailles. Eerste 
schepen Jan Loones (ook peter van de harmonie), schepen Dorine Geersens en meter Eveline Wallaert 
kweten zich van deze aangename klus.

Volgende muzikanten ontvingen 
een ereteken: Gawein Antonie, Merel 
Compernolle, Robin De Nys, Lies Depotter, 
Tine Depotter en Korneel Neysens (10 
jaar muzikant); Sofie Herregat, Tine 
Huyghe, Koenraad Jansseune en Nicolas 
Note (15 jaar muzikant). Ivan De Nys en 
Guy Herregat werden gedecoreerd voor 
15 jaar bestuurslidmaatschap, en Hugo 
Van Eecke ontving de medaille voor 35 
jaar muzikant.
Enkele muzikanten kregen een attentie 
omdat ze het afgelopen jaar een puike 
muzikale prestatie leverden: Seppe Neyts 
en Nelle Neyts, Nicolas Van Landschoot, 
Lennert Schreel en Yannick Lips. Echte 
bloemen waren er voor Roselien 
D’haenen en Tony Delvincourt voor de geboorte van 
Raphaël.
Op zaterdag 18 januari speelt de harmonie om 
20 u. in de theaterzaal van c.c. Casino z’n jaarlijks 
nieuwjaarsconcert. Op het programma staat 
werk van enkele van de meest tot de verbeelding 

sprekende klassieke componisten, zoals Von Suppé 
en Verdi. Daarnaast is er ook aandacht voor het 
hedendaagse repertoire, met o.m. een hafabra-
bewerking van het mysterieuze Danzon n° 2 van 
Arturo Marquez.
Info: www.kghk.be, 058 51 97 73.

Lucien Vanneuville en Jan Douchy 
bekwamen beiden het erekruis 
Commandeur.
Het ereteken in Veterani Honorem brons 
15 jaar muzikant werd uitgereikt aan Rita 
Carroen, Thomas Gryp en Wouter Gryp.
Het ereteken junior zilver voor 10 jaar 
muzikant werd overhandigd aan Bart 
Defranck.
De partners van de gedecoreerden 
kregen van voorzitter Johan Vanhoucke 
een bloemetje of een geschenk.
Verder waren er dankbetuigingen en 
geschenken voor medewerkers die 
zich belangeloos voor de harmonie 
inzetten: Carine Vantomme voor de 
verzorging van de kledij en Liesbeth Van 
Hoorneweghe, echtgenote van de dirigent.
Het jaarlijks concert van de harmonie vindt plaats op 
zaterdag 17 mei in de Witte Burg.
In 2013 verzorgde de harmonie 17 optredens zoals 
stoeten, wandelconcerten, aperitiefconcerten, 

kermissen enz.
Nieuwe muzikanten trommelaars kunnen altijd een 
kijkje komen op een repetitie, elke donderdag om 19 
u. in het Tuttertje, Dorpstraat 32 in Oostduinkerke.
Info op de nieuwe site vanaf 2014: 
harmonieoostduinkerke.be.

Het bestuur van de harmonie samen met de gelauwerde muzikanten ter 
gelegenheid van het Sint-Ceciliafeest.

De gedecoreerden bij de harmonie 
Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke



Ook Koksijde herdenkt de Groote Oorlog…

Gezocht: oude vakantiefilmpjes!

Algemene infobrochure 2014

Het belangrijkste aandeel van Koksijde in WO I was 
evenwel de aanwezigheid van het militair vliegveld 
op en rond de site Ten Bogaerde. Dit uitgestrekt terrein 
telde zowat vijftien loodsen en twintig barakken.
Het belang van dit vliegveld als unieke locatie  

voor de eerste vestiging van de 
militaire luchtvaart in 1914-1918 
mag niet onderschat worden. 
Daarom wil onze gemeente dit in 2014 
op een gepaste manier herdenken.

Fly In
Aldus organiseert het gemeentebestuur i.s.m. met 
de West Aviation Club en de Basis Koksijde van 1 tot 
3 augustus 2014 een Fly In. Tijdens dit driedaagse 
evenement zullen historische vliegtuigen 
tentoongesteld worden, zullen er expo’s zijn over 
o.a. de Basis Koksijde en de rol van Koksijde in WO I. 
Er komt ook een heus historisch dorp en nog veel 
meer!
Hebt u archiefmateriaal in uw bezit over Koksijde 
en/of WO I, oude foto’s, voorwerpen, krantenartikels, 
brieven? Of kent u nog een sterk verhaal, 
overgeleverd in uw familie? Dan kan u de dienst 
Cultuur misschien verder helpen bij de organisatie 
van dit evenement.
Contacteer in dit geval vrijblijvend de dienst 
Cultuur, cultuur@koksijde.be of T 058 53 34 40.

Om één van de activiteiten te laten lukken, is de hulp van de lezers nodig: de afdeling Cultuur & Jeugd en 
het gemeentelijk archief zijn namelijk op zoek naar oude vakantiefilmpjes over Koksijde. De organisatie wil 
het specifiek hebben over de evolutie van het kusttoerisme in onze gemeente.
De bedoeling is een unieke “collagefilm” te maken, 
bestaande uit fragmenten van de ingezonden filmpjes. 
Het eindproduct zal dan op Erfgoeddag zelf in exclusieve 
première vertoond worden.
De ingezonden filmpjes moeten wel aan enkele 
voorwaarden voldoen: Koksijde moet duidelijk herkenbaar 
zijn (via personen, feesten, bepaalde plaatsen,…) en het 
filmpje moet dateren van vóór 1985. Wie een filmpje bezorgt 
dat aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een leuk en 
passend aandenken!
Kunt u de organisatie helpen, of hebt u vragen over dit 
project, contacteer dan de dienst Cultuur, 058 53 34 40 of 
cultuur@koksijde.be.

De wereld herdenkt vanaf dit jaar de Eerste Wereldoorlog die op 4 augustus 1914 uitbrak 
en waarvan een belangrijk deel zich vier jaar lang in onze Westhoek afspeelde. Koksijde 
bevond zich tijdens WO I op een tiental km achter het front. Het dorp was rustplaats voor 
de troepen, maar werd nu en dan door de Duitse artillerie beschoten.

Grenzeloos is het thema van Erfgoeddag editie 2014. De gemeentelijke musea, de archiefdienst en de 
afdeling Cultuur & Jeugd organiseren op 27 april samen een waaier aan boeiende erfgoedactiviteiten.

Een vliegend tuig uit de Eerste Wereldoorlog met in 
de achtergrond dan en toren van de abdijhoeve Ten 
Bogaerde.

De dienst Toerisme heeft zijn jaarlijkse nieuwe Infobrochure klaar, editie 2014. In deze 
brochure wordt alle info (adres, telefoon, e-mail, enz.), over bezienswaardigheden, 
musea, sport- en ontspanningsmogelijkheden, medische verzorging, banken tot 
en met officiële diensten op een overzichtelijke manier samengevat. Gratis in de 
onthaalkantoren van de dienst Toerisme.
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Pieter, Joost en Herman brengen
het collectief geheugen in de WAK

De gemeentelijke musea gaan er even tussenuit

Wegens succes herhaald:
Oproep voor begeleiders van
verjaardagsfeestjes in NAVIGO

In de Gaanderij van de Westhoek Academie vindt van vrijdag 10 januari tot zondag 2 februari de 
tentoonstelling Het collectief geheugen plaats. Deze verrassende expo toont werken van de broers Pieter 
en Joost Denuwelaere, en hun gemeenschappelijke vriend, Herman Van Snick. De tentoonstelling handelt 
immers over de verschillen, de gelijkenissen en de beïnvloeding van elkaars grafisch werk.

Pieter en Joost (afkomstig uit Reningelst) genoten 
allebei een opleiding als graficus. Pieter is docent 
vrije grafiek aan de Westhoek Academie in Koksijde 
en Joost is leraar plastische opvoeding aan het 
Sint Vincentiuscollege in Ieper. Herman is van 
opleiding beeldhouwer maar is docent model en 
compositietekenen aan de academie van Sint 
Niklaas.
De drie leerden mekaar kennen tijdens hun 
opleiding in Gent en bleven sindsdien op een 
beeldende manier met mekaar communiceren. De 
getoonde werken (grafiek en tekeningen) waren 
aanvankelijk niet bedoeld om te exposeren maar 
eerder als een persoonlijke dialoog tussen henzelf. 
Het is een merkwaardig verhaal over vriendschap 
en broederschap, over beïnvloeding, steun en 
inspiratie, maar ook over het bewaren van elk zijn 
eigenheid. Daardoor krijgt deze tentoonstelling een 
zeer intieme en persoonlijke kleur en dat is eerder 
ongewoon in het hedendaagse kunstgebeuren.
De kunstenaars zijn ook muzikaal actief: Herman 
Van Snick is blueszanger en –harmonicaspeler. 
Joost Denuwelaere was twintig jaar de zanger 

van Bloedend Hart, de groep die het Vlaamse 
levenslied nieuw leven inblies. Beiden zullen op de 
vernissage op vrijdag 10 januari om 19 u. een klein 
optreden ten beste geven.
Elke dag open tijdens openingsuren van de 
academie, ook op zondag. Gesloten op dinsdag.

Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum dicht 
in januari, na de kerstvakantie vanaf maandag 6 januari. Dan gebeurt de jaarlijkse “grote kuis”. Op zaterdag 
1 februari gaan de deuren weer open. Die dag is tegelijk de eerste Open Museumdag! Elke eerste zaterdag 
van de maand is de toegang dan gratis voor iedereen. Koksijdenaars komen er altijd gratis in, maar deze 
Open Museum Dagen zijn dé gelegenheid om eens familie of vrienden uit te nodigen om van ons boeiend 
erfgoed te proeven!
Van 2 tot 5 januari zijn de musea nog toegankelijk van 14 tot 18 u. Spring zeker eens binnen om de nieuwe 
gratis bladwijzer met al de topevenementen in 2014 op te pikken!

Sinds september kunnen kinderen tussen 5 en 10 jaar hun verjaardag vieren in het NAVIGO-museum. Het 
nieuwe initiatief is een succes. Sinds de start mag NAVIGO elke woensdagmiddag een enthousiaste groep 
kids ontvangen voor een onvergetelijke namiddag in het museum.
NAVIGO zoekt nog steeds enthousiastelingen die het leuk vinden om de feestjes in goede banen te 
leiden! Bent u graag ‘in de leute’ en vindt u de feestelijke drukte van kinderen best leuk? Dan bent u 
de persoon die het museum zoekt. Zend in dat geval een mailtje naar info@navigomuseum.be. De 
verjaardagsfeestjesbegeleiders krijgen een bescheiden vrijwilligersvergoeding per feestje.



Openbare werken: stand van zaken

Bedekkingslagen dossier 2013
Dit dossier omvat het aanbrengen van nieuwe 
deklagen in de Tulpenlaan (tussen Begonialaan en 
Anemonenlaan), Hoge Duinenlaan, deel Renardlaan 
(tussen Tennislaan en Berthastraat, Annaweg 
inbegrepen). Inmiddels zijn alle straten in dit dossier 
geasfalteerd.
In de Hoge Duinenlaan zullen de bermen in het 
voorjaar uitgevoerd worden. In het gedeelte waar 
de waterleiding is vernieuwd, zal de berm door 
de aannemer van de IWVA heringezaaid worden. 
Voor alle andere bermdelen gebeurt dat door de 
aannemer aan wie de gemeente het project gunde.

Omgevingswerken sporthal 
Hazebeek en parking Wave
Kort voor eindejaar werden als laatste item in 
dit dossier de verkeersborden geplaatst en de 
fietsbeugels aangebracht. Dit dossier is dus ook 
afgewerkt.

Heraanleg Weldadigheid-
straat met KP Polderstraat / 
Aanpassing verkeersplateau 
Polderstraat bij de Noordzee-
dreef
De asfaltwerken zijn voltiooid, zowel onder- als 
toplaag. Er werd naar gestreefd om alle opritten her 
aan te leggen tegen het einde van het jaar. Dit facet 
is uiteraard sterk afhankelijk van al dan niet geschikt 
weer.
Volgende fase van dit dossier is het aanleggen van 
de rioleringen in de Potvisstraat en de drukriolering in 
de Guldenzandstraat (achterkant IWVA).
Het laatste item van dit dossier is de herschikking 
van het verkeersplateau ter hoogte van de 
Noordzeestraat. Wellicht is het dan al half maart.

Strandlaan
Fase 1
Begin december werd in fase 1 zowel de huisvuilriool 
aangebracht als de nieuwe regenwaterriool waarop 
de nieuwe slikputten werden aangesloten. Vervolgens 
is het de bedoeling om de definitieve fundering aan 
te brengen, van de Hotellaan tot de Wallecanlaan. 

Voor het overige deel komt er minderhindersteenslag 
tot aan de opritten van de aangelanden.
De voortzetting van fase 1 gaat uiteraard verder na 
het winterreces. Zo is het doel om eind januari, als het 
weer het toelaat, ter plaatse de betonkantstrook te 
gieten. Dit verhindert het in- en uitrijden naar garages 
voor minstens twee weken. Na het gieten van de 
kantstroken kan men starten met de aanleg van de 
parkeerstroken en de voetpaden.

Fase 2
Er wordt begonnen met het uitbreken van de deeltjes 
Wallecanlaan en Willem Elsschotlaan tot aan de 
Smalleweg, alsook het gedeelte Strandlaan vanaf de 
W. Elsschotlaan tot aan de Hermesstraat. Omstreeks 
eind januari zal de aannemer volop bezig zijn met het 
vernieuwen van de vuilwaterriool en het aanleggen 
van de nieuwe regenwaterriool.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Afslag Toekomstlaan
Dit project is een samenwerkingsverband (of een 
zogeheten verbintenisdossier of koepelmodule) 
tussen de Administratie Wegen en Verkeer en 
de gemeente Koksijde. Van zodra de gemeente 
in het bezit is van de definitieve goedkeuring 
van de subsidiërende overheid, zal de eerste 
coördinatievergadering plaatsvinden. Op die 
vergadering zal ook de nodige verkeersregeling 
besproken worden. Van zodra deze gekend is wordt 
die bekendgemaakt.
Het is de bedoeling dat nadien gestart wordt met 
het verleggen van de nodige nutsleidingen om 
vervolgens te starten met het project.
Rekening houdend met deze procedure en tijd, is 
het mogelijk dat de uitvoering nog in het voorjaar zal 
starten.

Rozenlaan
Om de levensduur van de riolering tussen de Leopold 
II-laan en de rotonde in de Rozenlaan met dertig 
jaar te verlengen, wordt ze van een “kous-systeem” 
voorzien. Dit omhelst het inbrengen van een doek 
doordrenkt van hars dat nadien tegen de wand van 
de buizen wordt gedrukt en uitgehard. Het voordeel 
van deze techniek is dat de straat niet uitgebroken 
moet worden en dat het verpompen van het 
afvalwater gedurende “de operatie” beperkt blijft 
in tijd. In max. twee weken zou deze klus geklaard 
moeten zijn.



Persleiding in Sint-Idesbald
De betrokken straten zijn: Zeepannelaan, over de 
Strandlaan, Kerkepanneweg, Christiaenlaan tot de 
Koninklijke Baan - ca. 600 m.
De ingebruikneming van het wegenisgedeelte van 
dit project vond begin december plaats. De werken 
die nu nog moeten uitgevoerd worden, situeren 
zich uitsluitend ter hoogte van het pompstation op 
de hoek Myriamweg-Zeepannelaan. Dit zal echter 
wel nog beperkte hinder met zich brengen, bv. het 
afsluiten van de straat.
Bijna een jaar lang hebben Aquafin en het 
gemeentebestuur een beroep gedaan op het 
geduld en het begrip van de inwoners van de 
betrokken straten om het project “persleiding” te 
kunnen uitvoeren. Uit dank daarvoor werden ze op 
maandag 9 december door Aquafin een drankje in 
het gemeentehuis aangeboden.

Oplossen lokale problemen 
wateroverlast in Oostduinker-
ke / aanleg riolering Burg-
weg
Dit dossier bundelt een aantal kleine werken: 
1. Aanleg in de Guldenzandstraat van een 
drainageriool / 2. Herprofilering van de gracht 
Hazebeek tussen de Zouterweg en de Leopold II-
laan om wateroverlast te vermijden / 3. Bijkomende 

drainage als waterbuffer in de Lehoucklaan / 4. 
Bijkomende drainage als waterbuffer in de Huldelaan 
en de Doornlaan / 5. Aanleg van vuilwaterriolering in 
de Burgweg.
De aanbesteding vond eind oktober plaats. Half 
december vond de coördinatievergadering plaats. 
Daar werd bepaald dat eerst de probleemplaatsen 
van wateroverlast zullen aangepakt worden.
In het voorjaar wordt riolering in de Burgweg gelegd.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Diverse bestratingswerken in 
Koksijde
Dit dossier bundelt volgende werken: 1. Heraanleg 
van de Rouzéstraat en een stukje Jorisstraat / 2. 
Aanleg van een schoolinrit in de Abdijstraat en de 
heraanleg van de speelplaats / 3. Kleine aanpassing 
ter hoogte van de school in de Helvetiastraat 
/ 4. Aanleg van een bushalte in de Zeelaan 
rechtover het politiekantoor / 5. Heraanleg van het 
Wilderozenvoetpad.
De aanbesteding vond eind oktober plaats. 
Half december was de aannemer gekend. De 
coördinatievergadering zal half maart plaatsvinden. 
In elk geval staat nu al vast dat de werken schoolinrit 
en schoolspeelplaats tijdens het zomerreces 
uitgevoerd zullen worden. We kunnen ook meedelen 
dat de werken in de Rouzée- en de Jorisstraat in het 
voorjaar 2015 zullen beginnen.

Dossier Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat.
Op 3 juni 2013 verleende de hogere overheid 
voor dit dossier de bouwvergunning onder 
bepaalde voorwaarden. Op 23 december vond de 
aanbesteding plaats. Begin januari zal de aannemer 
aangesteld worden, en daarna volgt de coördinatie 
van de werken. Vermoedelijk zal de uitvoering pas 
kunnen beginnen bij de laagste grondwaterstand, en 
dat is na het zomerreces.
In de editie maart wordt de planning meegedeeld.

Meer en actuele info: 
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

Burgemeester, schepenen, vertegenwoordigers 
van Aquafin en van de aannemer ter gelegenheid 
van de voltooiing van de wegeniswerken op het KP 
Christiaenlaan/Koninginnelaan.



Gemeentebestuur zet lijnen
uit voor gebied Ten Bogaerde
Het beschermde landschap rond de abdijhoeve Ten Bogaerde wordt onderworpen aan een grondige 
bodemanalyse. Recent screenden enkele onderzoekers van de UGent de bodem van het volledige gebied 
van ongeveer tien hectaren.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Deze 
opdracht kadert in de opmaak van een 
beheerplan door het studiebureau Grontmij uit 
Gent voor het beschermde landschap rond Ten 
Bogaerde. Dit gebied heeft immers belangrijke 
historisch-archeologische, erfgoed-bouwkundige, 
landschappelijke en natuurwaarden. Dit beheerplan 
omvat dus ook een archeologisch onderzoek van 
de site. De gemeente nam dit initiatief om ervoor 
te zorgen dat beslissingen omtrent onderhoud en 
renovatie van het landschap doordacht en met 
kennis van zaken genomen kunnen worden. Het 
plan geldt voor een termijn van 27 jaar. Het zal alle 
informatie omvatten die nodig is om op efficiënte 
wijze een beheer voor het gebied uit te werken 
en uit te voeren. Belangrijk is echter ook dat alle 
voorgestelde beheermaatregelen op vrijwillige basis 
kunnen uitgevoerd worden.” 

Belangrijk bodemarchief
Ten Bogaerde was een uithof van de Duinenabdij. 
De monumentale 13de-eeuwse schuur en het 
middeleeuwse poortgebouw zijn de enige getuigen 
van wat ooit een groot landbouwcentrum geweest 
is. Na de Beeldenstorm zochten de monniken van 
de Duinenabdij hun toevlucht op Ten Bogaerde en 
bouwden er onder leiding van abten Van Den Berghe 
en Cancellier een nieuw klooster uit.
“De site heeft niet alleen een grote archeologische 
waarde, maar ook het landschap heeft een 
beschermd statuut,” zegt Alexander Lehouck, 
archeoloog van de gemeente. “Het probleem bij 
dergelijke werkzaamheden is dat men niet zomaar 

mag graven in de verschillende bodemlagen omdat 
die vele sporen uit het rijke verleden bewaren. Als 
we moeten graven voor bijvoorbeeld de aanleg van 
nieuwe nutsleidingen, botsen we daarom ook vaak 
op wettelijke beperkingen.”

Bijzondere techniek
Dankzij de bodemanalyse, die wordt uitgevoerd door 
onderzoekers van de Gentse Universiteit, kan er in de 
toekomst dus beter geanticipeerd worden op het vlak 
van behoud en beheer. “Het is niet aangewezen om 
te graven in een archeologische ondergrond zonder 
de sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Dit 
onderzoek is een aanzet tot die stap en dat zal dan 
later weer zorgen voor een snellere opwaardering van 
de site. Het beheerplan zou het valorisatieproject van 
de gemeente eenvoudiger maken”, aldus Alexander.
De archeologische techniek die wordt toegepast 
om het landschap van Ten Bogaerde te screenen 
werd al gebruikt in 2009. De vakgroep Bodembeheer 
van de UGent, onder leiding van prof. dr. ir. Marc Van 
Meirvenne en Alexander Lehouck onderzochten 
toen het landschap van Koksijde Golf ter Hille. De 
resultaten van dat onderzoek waren zo positief dat 
een internationaal team van archeologen dit unieke 
bodemonderzoek toepaste op het prehistorische 
Stonehenge in het graafschap Wiltshire in Engeland. 
De VRT wijdde toen zelfs een unieke reportage in het 
journaal aan dit project.

Info: gemeentearcheoloog Alexander Lehouck, 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T. 058 53 39 58, 
alexander.lehouck@koksijde.be

Het voorwerp dat de tractor voorttrekt is geen ordinaire buis maar een 
joogtechnologisch toestel dat de bodem van het terrein scant waardoor 
de belangrijke archeologische lagen in kaart kunnen worden gebracht.



Groepsaankoop groene
stroom: nu inschrijven!

Zwarte rook of groene stroom?

Geef uw kerstboom mee
met de ophaling aan huis

Gratis en vrijblijvend inschrijven via www.samengaanwegroener.be.
Geen toegang tot het internet? Neem uw laatste jaarafrekening elektriciteit en/of aardgas mee naar:

ma di wo do vr

9–12 u. Gemeentehuis
Heidi Vollon

Gemeentehuis
Heidi Vollon

Gemeentehuis
Heidi Vollon

Gemeentehuis
Heidi Vollon

Gemeentehuis
Heidi Vollon

13.30–16 u. Gemeentehuis
Linda Neuville

Sociaal Huis
Linda Neuville / Sociaal Huis

Linda Neuville
Sociaal Huis

Linda Neuville

Vorig jaar deelgenomen? Schrijf opnieuw in want u blijft 
niet automatisch ingeschreven.
Veiling: 6 februari - De leverancier met de scherpste 
tarieven is de winnaar van de veiling.
Persoonlijk voorstel: vanaf 26 februari - Vooraf 
ingeschreven? U krijgt een persoonlijk voorstel, berekend 
op uw verbruik.
Acceptatieperiode: vóór 23 april - Voorstel aantrekkelijk 
genoeg en wilt u overstappen? Is eenvoudig te 
accepteren. Deze beslissing is blijvend.
Overstappen: tussen 1 mei en 1 september - Voorstel geaccepteerd? U wordt klant bij de 
energieleverancier aan het tarief van de groepsaankoop.
Vragen? Gratis infolijn 0800 76 101, samengaanwegroener@westvlaanderen.be, heidi.vollon@koksijde.be 
058/53 34 64, of linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 28.

Schrijf u nu vrijblijvend in voor de groepsaankoop groene stroom. De Provincie West-Vlaanderen biedt de 
mogelijkheid om als één grote klant naar de leveranciers te stappen. Dat levert gegarandeerd goedkope 
prijzen op. Inschrijven nog tot 5 februari 2014.

Kerstboomverbrandingen spreken zonder twijfel tot de verbeelding. Zeker als er 
een volksfeest aan gekoppeld is, wakkert het vuur de gezelligheid aan. Dat er 
op dat moment zeer veel schadelijke verbrandingsgassen vrij komen, zien we 
met z’n allen graag door de vingers. De luchtverontreiniging kan echter kanker 
veroorzaken. Een symbolisch vuur geniet daarom de voorkeur van wie om een 
gezond milieu bekommerd is. Eigenlijk kunnen we het écht niet maken om er op 
zo’n dag werkelijk alle kerstbomen van Koksijde door een vuur te jagen.
Geef uw eigen kerstboom na de kerstperiode daarom gewoon mee met 
de ophaling aan huis. Dat kan in januari op dezelfde data als er in uw zone 
GFT wordt opgehaald (kijk in uw afvalkalender of op www.koksijde.be/
afvalkalender). Uw boom wordt op die manier nuttig verwerkt tot compost én 
groene stroom in de vergistingsinstallatie van de afvalintercommunale. De 
compost kunt u er trouwens aan voordeelprijs aankopen. De groene stroom 
wordt op het elektriciteitsnet geïnjecteerd.
Tip: stop vooraf wat naalden in klein, katoenen zakje. Ze geven uw kasten en 
auto een lekker, natuurlijk geurtje. Hebt u een tuin met geschikte grond, dan kunt 
u de kerstboom uiteraard ook het volgend jaar gewoon hergebruiken. Plant de 
boom, na een week op een koelere plaats in huis te staan, op een zonnige of 
halfschaduwrijke plaats in de tuin waar u hem goed ziet. Zo vergeet u niet hem 
te verzorgen. Een Nordmann-spar met wortel leent er zicht het beste toe. Plant de 
spar, eventueel zelfs met (voldoende grote) pot, in de grond en geef hem kort na 
het planten twee keer per week een emmer water. Vanaf april tot oktober strooit 
u maandelijks een beetje compost rond (niet tegen) de stam. Zo zal uw eigenste 
spar bij de volgende kerstperiode uw woonkamer weer versieren.



Cursussen in het Duinenhuis

Fotowedstrijd Natuur in Beeld

Telescoop en astrofotografie
In het Duinenhuis loopt op woensdagen in 
januari een vierdelige cursus over het gebruik 
van de telescoop en over astrofotografie, telkens 
van 19.30 tot 22 u.. Lesgever is Emmanuel Fabel, 
lid van de Vereniging Voor Sterrenkunde en 
ervaringsdeskundige. U leert met de telescoop 
Celestron C11 planeten, sterrenhopen en andere 
hemellichamen waarnemen en fotograferen.
-  8 januari: gebruik van de telescoop in de 

sterrenwacht, theorie en praktijk
-  15 januari: fotograferen van maan en planeten 

met de planetencamera
-  22 januari: fotograferen van sterrenstelsels en 

nevels met de CCD camera
-  29 januari: praktijk in de sterrenwacht
Een basiskennis sterrenkunde is aanbevolen, max 
25 deelnemers.
Prijs: 15 euro per module, 50 euro volledige cursus 
incl. handboek
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Vorming animator Duinenhuis
Word zelf een enthousiaste animator van school- 
en zeeklassen in het Duinenhuis. Tijdens drie 
voormiddagen verkent u alle doe-stations voor 
de tweede en derde graad basisonderwijs en de 
eerste graad secundair onderwijs. Strandbeesten 
maken, wind vangen, proeven met zeezout zijn 
slechts enkele voorbeelden van wat een boeiende 
ontdekkingstocht doorheen de modules wordt. Na 
de vorming kunt u als animator aan de slag.
Op zaterdagen 8, 15 en 22 februari van 8.30 u. tot 
12.30 u. Org. Duinenhuis i.s.m. vzw Horizon Educatief, 
kostprijs 10 euro.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Basiscursus Natuurfotografie
Natuurfotografen zijn vreemde vogels. Met een 
bovenmenselijk geduld en doorzettingsvermogen 
wachten ze in barre omstandigheden op het 
geschikte ogenblik om natuurbeelden te schieten 
voor... een boek over biodiversiteit. In deze 
basiscursus laten lesgevers Tom Linster en Koen De 
Buck u proeven hoe ook u het kan aanpakken.
Op woensdagen 12, 19 en 26 februari van 19 tot 
22 u. en op zaterdag 1 maart van 8.30 u. tot 12 
u. Org. Centrum voor Natuur- en milieueducatie 
(CVN) i.s.m. Duinenhuis en gesubsidieerd door de 
provincie West-Vlaanderen.
Geen voorkennis vereist, max. 16 deelnemers. 
Kostprijs 100 euro incl. syllabus.
Inschrijven: ann.dheedene@c-v-n.be, T 050 82 57 26

Het Duinenhuis, de Westhoekacademie (WAK), de 
jeugddienst en Natuurpunt Westkust organiseren 
van 1 februari tot 31 mei een fotowedstrijd Natuur in 
beeld.
Zoek in je collectie naar je mooiste natuurbeelden 
of neem komend voorjaar altijd je toestel mee 
op natuurwandelingen. Deelnemen kan in vijf 
categorieën: Mens en natuur, Macro, Natuurlijk 
Koksijde, Wild van dieren en Wereldwijd.
Iedereen kan deelnemen. Per categorie wordt 
een categorieprijs toegekend. Tegelijk wordt een 
algemene winnaar (+16 j.) en een prijs voor 
aanstormend talent (-16 j.) aangeduid.
Foto(‘s) bezorgen via duinenhuis@koksijde.be, of 
via www.wetransfer.be
Info: www.duinenhuis.koksijde.be



Voordracht over de oceanen

Het Grote Vogelweekend

Winter kan afvalophaling verstoren

Op donderdag 13 februari presenteert het Duinenhuis i.s.m. Navigo-Nationaal Visserijmuseum om 19 u. 
(in het Duinenhuis) een pakkende voordracht Love for the ocean door Dos Winkel. De spreker is natuur- en 
onderwaterfotograaf, en stichter en vicevoorzitter van de Sea First Foundation. Hij wordt ook de Jacques 
Cousteau van de Lage Landen genoemd.
Dos Winkel is al jaren gepassioneerd door de zee. Hij heeft talrijke 
publicaties, prijzen, boeken, films en exposities op zijn naam staan. 
Als duiker en onderwaterfotograaf werd het hem echter steeds 
duidelijker dat er iets grondig mis is. Waar hij ook dook, de 
kwaliteit en kwantiteit van het leven holde er achteruit. Zijn 
ongerustheid maakte plaats voor intensief onderzoek naar 
de oorzaken. De jongste jaren engageert hij zich fulltime 
als ambassadeur van de zee. Hij vertelt honderduit over 
het wel en wee van de oceanen en zet zijn ongezouten 
mening kracht bij met bijzondere onderwaterfoto’s. Hij 
boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste seconde.
Toegang 7 euro, 5 euro inwoners Koksijde, studenten 
en gidsen Duinenhuis en Navigo, aan de deur 10 euro. 
Verkoop vanaf 3 januari in Navigo en dienst Toerisme 
gemeentehuis.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 

De beste voedertafel is een tuin die op een natuurlijke wijze 
is aangelegd en onderhouden. In een natuurlijke tuin staan 
besdragende struiken, blijven uitgebloeide bloemen staan en ligt 
er blad op de grond tot in het voorjaar. Daar valt voor de merel en 
het roodborstje altijd wat te vinden. Bijvoederen van tuinvogels in de 
winter is bij veel mensen een populaire bezigheid. Voeder wel niet te 
veel ineens en liefst ’s ochtends. Verwen de vogels ook met een bakje 
water. Beperk u echter tot uw eigen tuin en ga niet op pad om bv. 
meeuwen te voederen. Dat doet meer kwaad dan goed.
Volgt u graag de evolutie in uw tuin en in heel Vlaanderen op? Doe 
dan opnieuw mee aan de telling van het Grote Vogelweekend van 
Natuurpunt op 1 en 2 februari en geef uw resultaten online door. 
Geen internet? Neem contact op met de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling, milieu@koksijde.be of 058 53 30 97.
Info: www.natuurpunt.be/vogels

Winterse buien kunnen het verkeer - en dus ook de afvalinzameling - 
behoorlijk verstoren. Dat is uiteraard vervelend. De ophalers proberen 
evenwel altijd op zoveel mogelijk plaatsen langs te gaan, ook waar de 
strooidiensten niet prioritair strooien.
Afval niet opgehaald? De inzameling kan langer duren en gebeurt 
soms op andere tijdstippen dan u gewoon bent. Zet daarom uw afval 
zeker tijdig buiten. Mocht de ophaalwagen zijn ronde écht niet kunnen 
afwerken en bij u niet langsgekomen zijn op de vastgelegde dag, 
dan verontschuldigt de ophaaldienst zich daarvoor. Haal uw afval 
dan terug binnen en biedt het aan bij de volgende ophaalronde. De 
ophaaldienst dankt u alvast voor uw begrip.

Sluitingsdagen 
containerpark
Het gemeentelijk 
containerpark is gesloten op 
woensdag 1 en donderdag 
2 januari.



Aandacht voor gordeldracht en  
gebruik van kinderbeveiligingssystemen
Omdat de politie Westkust en de gemeente Koksijde veiligheid hoog in het vaandel dragen, benadrukt 
de politiezone Westkust dat de gordel en het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem voor iedereen 
een spontane reflex moet worden. Nog te dikwijls dragen mensen hun veiligheidsgordel niet ook al is het 
gebruik van de gordel vooraan in de auto al verplicht sinds 1975 en achteraan sinds 1991. Daarnaast is voor 
kinderen een kinderbeveiligingssysteem verplicht dat aangepast is aan hun grootte en gewicht.

Gemiddeld pleegden in de afgelopen 7 jaar in de 
zone Westkust ongeveer jaarlijks 1.184 personen 
een inbreuk op het gebruik van de gordel of het 
kinderbeveiligingssysteem. Een positieve tendens is 
wel dat de inbreuken jaar na jaar verminderen. Dit 
is weliswaar slechts een indicatie, het gaat immers 
enkel om de vaststellingen die de politie heeft kunnen 
doen. Het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid 
spreekt van 1 persoon op 6 die vooraan geen gordel 
draagt en 4 personen op 10 achteraan.

Goede redenen
Een eenvoudige klik kan het verschil tussen leven en 
dood maken, ook voor korte ritten en zelfs als u niet te 
snel rijdt. Bij een botsing zonder correcte beveiliging 
loopt u immers al vanaf 20 km per uur het risico dat 
het ongeval een dodelijke afloop kent.
Iemand die niet beveiligd is kan bijvoorbeeld uit het 
voertuig geslingerd worden en loopt in dat geval vijf 
keer meer risico om te overlijden dan wie wel een 
gordel draagt.
Zelfs in een auto uitgerust met airbags, is het van 
levensbelang dat u beveiligd bent. De veiligheids-
gordel en het kinderbeveilingssysteem houden de 
inzittenden immers in de juiste positie en zorgen er 
voor dat de airbag zijn beschermende taak kan 
vervullen.
Vandaar ook dat de prijzen voor het niet dragen 
van de veiligheidsgordel en voor het niet 
gebruiken of het niet correct gebruiken van het 
kinderbeveiligingssysteem veel duurder zijn geworden. 
Bij een onmiddellijke inning betaalt u voor het niet 
dragen van de veiligheidsgordel 110 euro en voor het 
niet gebruiken of het niet correct gebruiken van een 
kinderbeveiligingssysteem 165 euro.

Correct vervoeren en vastklikken 
van uw kind
Kinderen kleiner dan 1,35 
meter moeten in een 
voor hen aangepast 
kinderbeveiligingssysteem 
meereizen. Vanaf 1,35 
meter kunnen ze de 
veiligheidsgordel 
gebruiken. Naargelang 
de grootte en het 
gewicht van uw kind 

wordt bepaald welk bevestigingssysteem u dient 
te gebruiken: een babyzitje tegen de rijrichting 
in, een kinderzitje of een verhogingskussen. Het 
kinderbeveiligingssysteem moet correct gebruikt 
worden volgens de gebruiksvoorschriften van de 
fabrikant.

Babyzitje tegen de rijrichting in (geboorte – 13 kg)
Maak hier gebruik van tot uw kind 13 kg weegt of tot 
zijn/haar hoofd boven de rand van het zitje uitsteekt, 
daarna kunt u hen in de rijrichting vervoeren. Zo is 
de baby beter beschermd tegen de impact van een 
eventuele botsing. De impact van een shock wordt 
dan verdeeld over de hele rug. Een baby heeft een 
groot en zwaar hoofd in verhouding tot de rest van 
zijn/haar lichaam. Tegelijk zijn de nekspieren nog niet 
volgroeid. Als een baby met de rijrichting meerijdt, 
zal zijn hoofd bij een frontale botsing naar voren 
schokken. Dit kan ernstige verlamming veroorzaken of 
zelfs dodelijk zijn. 
Plaats ook nooit een babyzitje voorin als daar een 
airbag voor de passagier aanwezig is tenzij deze is 
uitgeschakeld.  Bij een botsing is dit levensgevaarlijk 
voor de baby.

Kinderzitje in de rijrichting (13-18 kg)
Vanaf 13 kg of van zodra het hoofd van uw kind 
boven de rand van het zitje uitsteekt, schakelt u over 
naar een kinderzitje in de rijrichting.

Verhogingskussen in de rijrichting (vanaf 15 kg)
Een verhogingskussen kan van zodra uw kind 15 kg 
weegt of 1,10 m meet, maar zolang uw kind in het 
kinderzitje past (weegt nog geen 18 kg en het hoofd 

komt nog niet over de rand van het zitje), 
laat u, uw kind best in het kinderzitje 

meereizen.
Vanaf 1,35 meter is een extra 

beveiligingssysteem voor uw 
kind niet meer verplicht 

en kan het gewoon de 
veiligheidsgordel dragen. 
De politie Westkust raadt 
echter aan om kinderen 
tot 1,50 meter op een 
verhogingskussen te 
vervoeren.



Garnaalvisserij te paard 
Immaterieel Cultureel Erfgoed  
van UNESCO!
Woensdag 4 december, 13.45 u. Niet zonder enige spanning volgt uw redactie via streaming op het internet 
de zitting van het intergouvernementeel comité van UNESCO in de stad Baku, Azerbeidzjan. Na Oostenrijk is 
ons land aan de beurt. We horen een hoge ambtenaar de loftrompet steken over de garnaalvisserij te paard 
in Oostduinkerke, we zien beelden van de garnaalvissers te paard op een scherm in de zaal geprojecteerd. 
En dan valt de beslissing, 13.50 u.: de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke wordt officieel toegevoegd 
aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) van de Mensheid! Een mijlpaal in 
de annalen van de gemeente Koksijde.

De opname door UNESCO van onze garnaalvisserij 
te paard op de wereldlijst van het ICE is de ultieme 
bekroning van het vele administratieve studiewerk dat 
in stilte gepresteerd werd, maar dat in rechte lijn tot dit 
topresultaat heeft geleid.
De eerste stap was in 2009 de toevoeging van het 
element op de Inventaris Vlaanderen voor ICE. In 2010 
diende Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege 
de kandidatuur in bij UNESCO (Organisatie der 
Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur, opgericht in 1945, hoofdzetel in Parijs).
Thans, drie jaar later, is de toevoeging op de UNESCO-
Lijst ICE een feit. Overigens is het borgingscomité 
met de grootste onderscheiding in zijn “examen” 
geslaagd. Het ingediende dossier wordt door de 
specialisten van UNESCO de hemel ingeprezen als 
model en bron van inspiratie voor andere landen.

Steun van de gemeente
Burgemeester Marc Vanden Bussche is uiteraard 
bijzonder opgetogen met deze erkenning van 
wereldniveau: “Het is een fijn Sinterklaasgeschenk 
voor het gemeentebestuur en voor de paardenvissers 
en hun familie in het bijzonder. In onze gemeente 

koesteren we de garnaalvisserij te paard al sinds 
de jaren ’50 op initiatief van ereburgemeester 
Honoré Loones. Een traditie die ook na de fusie werd 
voortgezet. Als bestuur zorgen we voor weiden voor 
de paarden en voorzien we vergoedingen als ze 
tijdens de zomermaanden bijna dagelijks in zee 
trekken. Ook het NAVIGO (Nationaal-Visserijmuseum) 
zet zich in om de geschiedenis en de kennis over het 
ambacht van het paardenvissen in beeld te brengen, 
wat zich weerspiegelt in een prachtige collectie.”

Verantwoordelijkheid
De burgemeester beklemtoont dat de 
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur nu 
nog groter wordt: “De UNESCO-erkenning eist nu van 
ons dat we het ambacht voor altijd in ere houden 
en doorgeven aan de komende generaties. Een 
opdracht die we met fierheid op ons nemen, en 
waar we met een recent opgericht borgingscomité 
binnen onze gemeente over zullen waken. We zijn 
de enige kustgemeente met dergelijke traditie en 
we koesteren dat als goud. We zijn zeer blij dat nu 
nog steeds jonge garnaalvissers worden opgeleid. 
Ik heb heel veel respect voor de paardenvissers, 

Een vertrouwd beeld in het strandwater van Oostduinkerke: 
de garnaalvissers te paard, eenheid en harmonie van 
mens, dier en natuur…
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(lees verder op blz. 18, 19 en 20)



Na de erkenning door UNESCO als ICE ontbreekt de familiefoto van prominenten en paardenvissers natuurlijk niet. V.l.n.r. 
Raf Sonneville (directeur Hotelschool Ter Duinen), André Cavyn (voorzitter Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum), 
schepen Albert Serpieters, schepen en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, Johan Casier, gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum, Raymond Devos, gedeputeerde Guido Decorte, schepen Stephanie Anseeuw, Eddy D’Hulster, burgemeester 
Marc Vanden Bussche, Bernard Debruyne, Xavier Vanbillemont, eerste schepen Jan Loones, Chris Vermote, Stefaan 
Hancke en Marius Dugardein. Paardenvissers Johan en Dominique Vandendriessche, Johan Vanmassenhove en Yoshi 
Delancker konden niet aanwezig zijn.

ze zijn intens bezig met hun vak, hun liefde voor de 
strandvisserij en voor het paard is groot. Drie van hen 
zijn zelfs ereburger benoemd: Henri Durant, Amandus 
Mang Vanbillemont en Maurice Denecker. De 
garnaalvisserij te paard is onlosmakelijk verbonden 
met Oostduinkerke en heeft een diepgewortelde 
aanwezigheid in het dagelijks leven. Hoeveel mensen 
komen het ritueel aan zee niet aanschouwen, 
hoeveel beelden nemen ze niet van die gele jekkers 
op de boerenpaarden tegen de einder van de zee! 
De paardenvisserij is al altijd een aantrekkingspool 
geweest voor toeristen. De garnaalvisserij te paard 
dient bovendien al eeuwenlang als inspiratiebron 
voor diverse schilders, schrijvers, dichters en 
beeldhouwers, cineasten en fotografen.”

Dankwoord
“Ik wil graag een hele reeks instanties en rechtstreeks 
betrokkenen danken die voor deze erkenning hebben 
geijverd”, vervolgt de burgemeester. “De UNESCO, de 
Vlaamse Regering en administratie van Kunsten en 
Erfgoed, de erfgoedorganisaties FARO, CAG en Tapis 
Plein, de familie Loones die de paardenvisserij van 
Oostduinkerke zo’n warm hart toedraagt, het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum met in het bijzonder 
wetenschappelijk medewerker Ineke Steevens, de 
Orde van de Paardenvisser om de promotie van de 
paardenvisserij sterk uit te dragen.”

Liefde voor paard en zee
Ook paardenvisser Eddy D’Hulster is in de wolken met 
deze erkenning: “Ik heb het garnaalvissen te paard 
meer dan een halve eeuw geleden geleerd van Henri 
Durant, de legendarische Rosten Durang. Zo heb ik 
het paardenvissen meegemaakt van mijn prille jeugd 
tot nu. Wel, deze erkenning is een fundament voor 
de verdere instandhouding en dynamische evolutie 
van dit aloude strandvissersambacht en voor de 
uitstraling ervan voor de vele volgende generaties. 
Heel belangrijk in dit verhaal is de aandacht voor de 
traditie terwijl we ervoor ijveren het ambacht aan te 
passen aan de veranderende sociale, culturele en 
ecologische tijden. Een echte paardenvisser houdt 
in het diepste van zijn hart van de zee, van wat de 
zee voortbrengt en van zijn paard. Dat is primordiaal 
boven alle andere nevenaspecten: de harmonie 
tussen mens, dier en natuur.”

Borgingscomité
Het borgingscomité is een werkgroep die waakt 
over de kwaliteit en de duurzaamheid van het 
fenomeen garnaalvisserij te paard. Doel is optimale 
communicatie bekomen tussen de diverse 
gemeenschappen en individuen.
Er wordt actief samengewerkt om de meest geschikte 
maatregelen te nemen om dit immaterieel erfgoed 
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te borgen (koesteren, verzorgen, beschermen 
enz.) en ervoor te zorgen dat het garnaalvissen 
te paard zich duurzaam blijft ontwikkelen. Deze 
werkgroep werkt ook samen met erfgoedorganisaties 
om reflectiemomenten te organiseren en 
erfgoededucatieprojecten op te zetten. Deze 
organisaties zijn:
- FARO: het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
- CAG: Centrum voor Agrarische Geschiedenis
- Tapis Plein: steunpunt voor cultureel erfgoed
Het borgingscomité komt minstens minimum twee 
maal per jaar samen.

Samenstelling
Volgende personen maken deel uit van het 
borgingscomité: burgemeester Marc Vanden Bussche, 
eerste schepen Jan Loones, gedeputeerde Guido 
Decorte, Ann Sofie-Beun (afdelingshoofd Cultuur en 
Jeugd), Siska Stockelynck (afdelingshoofd technische 
diensten), Maja Wolny (directeur Navigo-museum), 
Ineke Steevens (wetenschappelijk medewerker 
Navigo-museum), Nathalie Gyselinck (coördinator 
publiekswerking musea), Dirk Vanclooster (directeur 
Abdijmuseum), Rudy Baelen (diensthoofd Technisch 
Onderhoud), Ilse Chamon (diensthoofd Comop), 
Mieke Ghesquière (diensthoofd Toerisme), Christiane 
Moncarey (coördinator Toerisme), Yvonne König 
(stafmedewerker Marketing en Promotie), Eddy 
D’Hulster (voorzitter garnaalvissers te paard), Maurice 
Denecker (voorzitter erepaardenvissers), Ghislain 
Storme (voorzitter Orde van de Paardenvisser), Raf 
Sonneville (directeur Hotelschool Ter Duinen), Marc 
Jacobs (directeur FARO), Jorijn Neyrinck (vzw Tapis 
Plein)

De 12 garnaalvissers te paard
Dit zijn de actieve garnaalvissers te paard: Eddy 
D’Hulster (paard Ketty), Johan Casier (paard 
Fanny), Raymond Devos (paard Mina), Johan 
Vanmassenhove (paarden Duchesse en Freya), 
Bernard Debruyne (paard Yorka), Marius Dugardein 
(paarden Midas en Fanny), Chris Vermote (paard 
Frits), Stefaan Hancke (paarden Bella en Bob), Yoshi 
Delancker (paard Thomas van Roetaert), Johan 
Vandendriessche (paard Bert van Velzen), Dominique 
Vandendriessche (paard Ward van de Pulpaert), 
Xavier Vanbillemont (paard Bjorn).

Niet-tastbaar erfgoed
De erkenning van onze garnaalvisserij te paard 
behoort tot het domein van immaterieel cultureel 
erfgoed (ICE). Een woordje uitleg.
Immaterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het 
zijn gewoontes, gebruiken, praktijken en kennis die 
een gemeenschap overgeërfd heeft en die de 
gemeenschap of groep in consensus voldoende 
belangrijk acht om door te geven aan toekomstige 
generaties. Immaterieel cultureel erfgoed is 
dynamisch; door evolutie in de tijd en door interactie 
met de omgeving krijgt het nieuwe betekenissen en 
verandert het gebruik en de functie. Dit erfgoed gaat 
breed: van stoeten en processies, dragen van reuzen, 
kantklossen,... De klemtoon ligt op het volledige 
systeem: de methodiek van het doorgeven en het 
proces. Er zijn 5 domeinen: (1) mondelinge tradities, 
(2) sociale gebruiken, rituelen, (3) opvoeringen, 
podiumkunsten, (4) kennis en praktijken in verband 

(lees verder op blz. 20)



Levende vers gevangen en gekookte garnalen van de 
paardenvissers, een eeuwenoude overgeleverde traditie en 
ambacht.

De garnaalvisserij te paard 
in Oostduinkerke: constant 
in dialoog met de lokale 
gemeenschap, maar ook 
met jonge en minder jonge 
bezoekers en toeristen.

De reuzenpaardenvisser Kos deelt ook in de feestvreugde.
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met de natuur en het universum, (5) ambachtelijke 
vaardigheden en technieken. De paardenvisserij 
hoort zowel thuis in de vierde als de vijfde categorie.
Bij ICE wordt niet gesproken van “werelderfgoed”. 
Deze term is voorbehouden voor onroerend erfgoed, 
nl. gebouwen en monumenten. De enige juiste term 
voor onze verworven erkenning is Garnaalvisserij 
te paard in Oostduinkerke toegevoegd door 
UNESCO aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed van 
de Mensheid. Dit doet nochtans niets af van het 
mondiaal karakter van de erkenning, het blijft dus een 
erkenning op wereldniveau.

Gratis infokit
Unesco Platform Vlaanderen geeft een infokit ter 
beschikking over ICE. De infokit telt brochures en 
zes infofiches. De brochures gaan uitgebreid in op 
wat immaterieel cultureel erfgoed inhoudt, hoe de 
conventie tot stand is gekomen en hoe ze in de 
praktijk wordt gebracht. De infofiches geven concrete 
voorbeelden van ICE uit de hele wereld en over de 
borging. De infokit bevat ook de volledige tekst van de 
conventie. Gratis te bekomen in Erfgoedhuis Bachten 
de Kupe of via info@unesco-vlaanderen.be

Mooi gezelschap
Onze ICE-erkende garnaalvisserij te paard bevindt 
zich in mooi gezelschap. De zeven andere Vlaamse 
elementen die een ICE-erkenning van de UNESCO 
hebben verworven zijn: het Ros Beiaard en de 
Ommegangsreuzen van Dendermonde, de Heilig 
Bloedprocessie van Brugge, Aalst Carnaval, Houtem 
Jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem, Krakelingenfeest en 
Tonnekensbrand in Geraardsbergen, Jaartallenleven 
van Leuven en de traditie van de Valkerij 
(internationaal dossier).

Munt met paardenvisser
Er is ook nieuws voor de verzamelaars. De Koninklijke 
Munt van België zal op initiatief van de Orde van de 
Paardenvisser een officiële euroset 2014 uitbrengen 
met als thema De paardenvisser. De euroset zal 
naast de eerste acht euromunten van koning Filip 
een vergulde penning met de afbeelding van een 
paardenvisser bevatten, met ontwerp van kunstenaar 
Jan Dieusaert uit Koksijde. Maximum vijf van deze 
euromunten worden als betaalmiddel in omloop 
gebracht. Dit maakt deze euroset zo speciaal voor 
verzamelaars. Daarnaast zal de Koninklijke Munt ook 
een zilveren penning van de paardenvissers slaan.



Nooit te oud om bij te leren

Infonamiddag Wonen en energie

In samenwerking met de Universiteit Gent 
organiseert de dienst c.c. CasinoKoksijde 
voor het eerst drie lessenreeksen 
over leerrijke thema’s. Doelgroep van 
dit pilootproject Wetenschappelijke 
Nascholing zijn de senioren maar 
uiteraard is iedereen welkom. Op de 
eerste les, maandag 18 november, 
luisterden 88 aanwezigen aandachtig 
naar professor Peter Troch over het thema 
Kan de zee getemd worden door de 
waterbouwkundig ingenieur? De twee 
volgende lessen vonden plaats op 25 
november en 2 december. In januari 
handelt de 2de reeks over de archeologie 
van het Altaj-gebergte, in maart is er de 
3de reeks over de geschiedenis van het 
Nederlands. Met dit initiatief is Koksijde 
meteen de eerste en enige kustpartner 
van de vooraanstaande universiteit.
Op de startdag 18 november werd de reeks op 
gang getrokken met een ontvangst in de Kokpit 
van het gemeentehuis en met een persconferentie. 
Daarop waren volgende prominenten en 
personeelsleden aanwezig, zie foto v.l.n.r. : directeur 
c.c. CasinoKoksijde Veerle Decroos, secretaris 
stuurgroep Bieke Van Belle, Kathleen Dekens 
(coördinator Wetenschappelijke Nascholing Gent), 
Kurt Defrancq (acteur en cultureel adviseur van 
de rector), schepen van Cultuur Jan Loones, prof. 
dr. Paul Van Cauwenberge (prorector Universiteit 
Gent en voorzitter stuurgroep), burgemeester Marc 

Vanden Bussche, em. prof. dr. Romain Van Eenoo 
(voorzitter organisatiecomité Wetenschappelijke 
Nascholing Gent), schepen van Onderwijs Lander 
Van Hove, eerste lesgever prof. dr. ir. Peter Troch, 
schepen Dorine Geersens en em. prof. dr. baron 
Jacques Willems (ererector UGent).
Er kan nog ingeschreven worden voor de nog 
volgende zes lessen in januari en maart (zie hoger). 
De prijs bedraagt 30 euro per persoon of 50 euro 
voor twee personen uit hetzelfde gezin.
Inschrijven: T 058 53 29 99, cultuurcentrum@
koksijde.be, of aan de balie bij Info Koksijde 
(gemeentehuis). Infobrochure op www.
casinokoksijde.be.

Huisvestingsambtenaar Linda Neuville zal er duidelijk tekst en uitleg geven over:
-  zuinig omgaan met energie en premies voor energiebesparende maatregelen
-  minder betalen voor energie: vergelijk de verschillende energieleveranciers, doe de V-test en/of schrijf u 

in voor de groepsaankoop groene stroom en aardgas van de provincie West-Vlaanderen. Indien u ter 
plaatse wil inschrijven, graag uw recentste afrekening energie meebrengen.

-  lenen voor energiebesparende maatregelen via het FRGE aan een vaste rentevoet van 2% (of 0% indien u 
tot de doelgroep behoort, o.a. omnio-statuut)

-  het aanpassen van uw woning met bijhorende premies voor bevoorbeeld een inloopdouche in plaats 
van een ligbad

-  uw huis verhuren zonder zorgen
Napraten en mogelijkheid tot vraagstelling met koffie.
Deelname is gratis, wel inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T. 058 53 43 42.
Wendt u voor alle vragen over wonen en energie tot het Woonloket, bij huisvestingsambtenaar Linda Neuville 

(T 058 53 43 28, linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be). Ze houdt zitdagen op:
-  gemeentehuis (Zeelaan 303, onthaal), op maandag van 13.30 tot 16 u.
-  Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, onthaal), op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u. of na 

afspraak.

De seniorenadviesraad en het woonloket organiseren een infonamiddag Wonen en energie 
op vrijdag 17 januari van 14 tot 16 u. in de gemeentelijke bibliotheek in Koksijde-Bad.



Geneesmiddelen niet samen met alcohol

Licht in het Duister 20 jaar jong

Nieuwe vakantiebrochure

Sommige geneesmiddelen versterken het effect van alcohol. 
Het lichaam breekt de alcohol veel minder goed af waardoor 
het effect ervan sterker wordt. Alle signalen van overdreven 
alcoholgebruik duiken dus zeer snel op: verminderde coördinatie, 
een lagere reactiesnelheid, minder concentratie en slaperigheid. 
Vooral patiënten die bepaalde geneesmiddelen tegen 
hartaandoeningen en hoge bloeddruk nemen lopen hier een 
risico.
Maar alcohol heeft ook een effect op de werking van medicatie. 
Zo werken sommige geneesmiddelen minder als ze in alcohol 
worden gelardeerd. Het lichaam neemt ze, onder invloed van 
de alcohol, minder snel op of breekt ze veel sneller af. Ook het 
omgekeerde is mogelijk: de alcohol kan ook de werking van sommige geneesmiddelen versterken omdat 
het lichaam ze minder snel afbreekt.
Vraag uitleg aan uw arts of apotheker.
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, of T 058 53 43 42.

Deze keer vindt de kaasavond plaats in de zaal 
Witte Burg in Oostduinkerke. Inschrijving met betaling 
op rek. nr. BE17 0013 6334 6821 (GEBABEBB) van 
Licht in het Duister-Rwanda, Guldenzandstraat 49 in 
8670 Oostduinkerke, met mededeling “Kaasbuffet 
+ aantal personen”. De prijs bedraagt 15 euro voor 
volwassenen, en 7,50 euro voor kinderen. Deuren open 
om 18.30 u.
Het LIHD–team bestaat uit Annie Ververken, Claudine 
Moerman, Florent Ryckaert, Ignace Dehondt, Judith 
Ranson, Lieve Haelewyn, Luc Vandenbussche en 
Marcel Henderickx.
Info: lidsecr@scarlet.be, T 0476 85 79 48.

De dienst Toerisme heeft zijn nieuwe vakantiebrochure 2014 klaar. In deze 
viertalige brochure wil onze gemeente bezoekers inspireren voor een verblijf in 
onze fascinerende badplaats.
De boeiende facetten van Koksijde worden erin belicht aan de hand van 
vier thema’s: natuur en strand, cultuur en erfgoed, wandelen en fietsen, 
gastronomie en shopping. De bijzondere troeven zoals de garnaalvisserij te 
paard en Koksijde Golf ter Hille komen ook aan bod.
Verder bevat de brochure ook alle info over evenementen, 
logiesmogelijkheden, restaurants en bezienswaardigheden.
De brochure is gratis verkrijgbaar in alle kantoren van de dienst Toerisme. Wie 
liever alle info op zijn smartphone leest, kan de app Fascinerend Koksijde-
Oostduinkerke gratis downloaden in de App Store of via Google Play.

Bier, wijn, een pousse-café enz. zorgen voor sfeer met eindejaar. Voor wie geneesmiddelen neemt, kan dit 
wel gevolgen hebben. Want alcohol en geneesmiddelen samen vormen soms een heel onvoorspelbaar 
duo.

De vzw Licht in het Duister bestaat 20 jaar en viert dus zijn porseleinen jubileum. Dat gebeurt op vrijdag 
7 februari tijdens het jaarlijks maxi-kaasbuffet voor de blinde beschermelingen in scholen en heuvels in 
Rwanda. De opbrengst wordt gedeeld met de Rode Kruis-vakantiekampen voor kwetsbare kinderen in 
Vlaanderen.



Nieuw: Tai Chi voor beginnelingen

Ook PWA-dienst ruimt sneeuw

Tai Chi bewegingen zijn heel rustige en staande bewegingen en dus zeer 
geschikt voor senioren. Tai Chi versterkt op een voorzichtige manier organen en 
spieren. De techniek verbetert de bloedcirculatie en houding en het werkt ook 
ontspannend voor lichaam en geest.
Tai Chi is heel oud en komt uit de taoïstische filosofie van China. De betekenis 
is: kracht in zachtheid en harmonische bewegingen. Deze lessen zijn ook 
toegankelijk voor heel wat mensen met beperkingen. Losse kledij en lichte 
schoenen met platte zolen of kousen zijn aanbevolen.
De lessen worden gegeven door Jacqueline Del Savio, vrijwilliger van het 
Sociaal Huis.
Nieuw: elke maandag vanaf 6 januari van 10.30 tot 11.30 u. voor beginnelingen.
Verder: elke donderdag twee lessen, van 9 tot 10 u. en van 10.30 tot 11.30 u. 
voor gevorderden in de zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp, bijdrage 1,50 
euro per les. I.s.m. de sportdienst.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
T 058 53 43 42 (Ter Duinenlaan 34), www.sociaalhuiskoksijde.be

Vreest u dat de winter weer hard zal toeslaan met veel sneeuw? De PWA 
bezorgt u een sneeuwruimer op voorwaarde dat er voldoende pwa-
werknemers beschikbaar zijn. Hij/zij zal bij de particuliere gebruiker tegen 
betaling de thuisomgeving sneeuw- en ijsvrij maken. U betaalt een jaarlijks 
inschrijvingsgeld en een pwa-cheque per uur.
Inschrijven kan bij de PWA-dienst, Leopold-II-laan 2 in Oostduinkerke op 
dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 u. en in de namiddag na 
afspraak.
Info: PWA-beambte Inge Laureys, T 0468 10 77 29.

Tai Chi is intussen al goed ingeburgerd bij de Koksijdse senioren. Vanaf januari wordt de groep gesplitst: 
beginnelingen en gevorderden.

De PWA-dienst van Koksijde verzorgt niet alleen het onderhoud van 
grafzerken, maar wordt dit jaar ook ingezet om sneeuw te ruimen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Dekeyser-Coulier
Zestig jaar geleden, in Oostduinkerke op 21 november 1953, stapten Gerard Dekeyser (°Oostduinkerke) 
en Denise Coulier (°Oostduinkerke) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft 
werden ze op zaterdag 23 november in het gemeentehuis ontvangen. Gerard was ploegbaas-elektricien bij 
Electrabel aan de Westkust. Denise opteerde voor het huishouden en de zorg over de zonen Eric en Johan. 
Ze hebben zes klein- en vier achterkleinkinderen.



Discofever

Jongeren beconcurreren elkaar op arbeidsmarkt

Kane Demeulemeester
wint Cult Fiction 2013

“Disco is music 
for dancing. And 
people will always 
love to dance”, 
aldus de Italiaanse 
producer Giorgio 
Moroder. Trek dus 
je dansschoenen 
aan en kom op 
zaterdag 25 januari 
naar de PIT.
Alle bekende hits 
klinken door de 
speakers: The Bee 

Gees, Barry White, KC & The Sunshine Band, Chic, 

Donna Summer, LaBelle, The Supremes.

Dj Geert, de beste disco-dj van Gent, tovert de PIT 

om in een discotempel. De dresscode is natuurlijk 

totally disco. De PIT houdt nu eenmaal van wijde 

broeken.
Gratis toegang, aanvang om 21 u.

Info: www.depit.be

Volgens de VDAB vindt er een verdringingsproces plaats op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat een deel van 

de hoger geschoolde werknemers overgekwalificeerd is voor hun huidige job, maar niet naar een andere 

baan zoekt omwille van de nijpende arbeidsmarkt. Daardoor verdringen ze lager gekwalificeerde personen, 

die dan nog minder keuze hebben. Dat staat te lezen in een rapport over laaggeschoolde werklozen van april 

2013.
Ria Van Gucht van de Kamer van Koophandel (Antwerpen-Waasland): “Hooggeschoolden gaan de lat lager 

leggen omdat het ook voor hen heel moeilijk is om aan werk te geraken. Zij gaan de banen innemen van 

midden- of laaggeschoolden voor wie dat werk juist ideaal is.”

bron: © 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Silvester Klaasma

Cult Fiction is jong talent, vol creatief geweld. Het 

is een tentoonstelling waarbij jongeren hun werk 

aan het publiek tonen. Alle genres zijn welkom. 

Van fotografie tot beeldend werk.

Ook in 2014 organiseert de PIT Cult Fiction. Van 

vrijdag 24 oktober tot donderdag 30 oktober.

Wil je deelnemen? Schrijf je dan nu al in: joyce.

debruyne@koksijde.be of 058 53 34 44.

Je kunt ook anoniem deelnemen als je vreest dat 

“ze” je werk niet goed vinden. Ook dan maak je 

toch kans op een prijs.

PleZand is plezant
Koksijde organiseert heel veel 
activiteiten voor kinderen. Van 
Koksijde Kids tot kinderfilms.
Niet simpel om van al die 
activiteiten een overzicht te 
krijgen. Daarom heeft Koksijde 

z’n eigen kinderkrant PleZand, 
daarin vind je een overzicht van 

het hele aanbod. Alle Koksijdse 

kinderen krijgen Plezand op 
school. Vier of vijf keer per jaar, 

voor elke vakantie.
Op www.plezand.be kan 
je alle edities downloaden. 
Of kom een PleZand halen 
bij de jeugddienst of in het 
gemeentehuis.
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Winnaar Kane staat links naast eerste schepen Jan 

Loones. Rechts Andy Sennesael die de tweede prijs won.

Een werk van  
Kane Demeulemeester

Bijna een kwart van de werkloze jongeren blijft langer dan een jaar werkloos. Dat blijkt uit cijfers van de 

VDAB. Die cijfers suggereren dat het voor mensen onder de 25 jaar gemakkelijk is om aan een baan te 

komen, maar dat ze die job ook gemakkelijk weer kwijtraken… aan andere jongeren.

Kane Demeulemeester 
is een jongeman uit 
Oostduinkerke die weet 
wat foto’s nemen is. 
Van zijn hobby heeft hij 
ondertussen zijn beroep 
gemaakt. De jury kende 
hem de eerste prijs toe: 
een waardebon van 
200 euro en eeuwige 
roem in de PIT en 
daarbuiten.



“Pik in op het  
grote sportaanbod!”
Johan Provost (°Ronse, 1940) maakte als zesjarige 
kennis met Oostduinkerke toen hij met zijn ouders 
voor het eerst in de garnaalgemeente met 
vakantie kwam in de ouderlijke villa. In september 
1969 vestigde hij zich in Oostduinkerke als 
immobiliënmakelaar. Johan is lid van de raad van 
beheer van KVV Oostduinkerke, alsook coach en ex-
speler van minivoetbalclub Immo Woestyn (vroeger 
Rolmops 2 - Pro Sport - Mozart). Van de gemeentelijke 
sportraad is hij voorzitter sinds 1995. In 2013 startte hij 
zijn vierde termijn als voorzitter.

T-d: “Johan, waarom is een sportraad in Koksijde 
nodig?”
Johan Provost: “Koksijde is een sportieve gemeente 
die ruim honderd sportverenigingen telt van groot 
naar klein. Het is belangrijk dat een gemeentelijk 
orgaan vlotte contacten met al die clubs onderhoudt, 
want we stellen vast dat de mensen veel vlugger 
een beroep doen op “ons, de sportraad” dan op het 
gemeentebestuur, vooral voor allerlei kleine sportieve 
probleempjes. Met ons bescheiden budget, al 20 
jaar zo’n 3.350 euro proberen we links en rechts een 
steuntje te geven.”

T-d: “Wat is de opdracht van de sportraad?”
Johan: “De sportraad geeft advies aan het 
gemeentebestuur, dus aan het schepencollege 
en de gemeenteraad, over allerlei 
sportaangelegenheden, als we er om gevraagd 
worden. Daarnaast organiseren we een aantal 
variërende sportieve activiteiten met enorme steun 
van de gemeentelijke sportdienst onder leiding van 
sportfunctionaris Willy Degraeuwe. Die activiteiten 
zijn o.m. de jaarlijkse verkiezing van sportman en –
vrouw, de sportverdienste. Verder biedt de sportraad 
de mogelijkheid om in groep met een bus grote 
sportmanifestaties te bezoeken: basket Oostende, de 
sluitingsprijs wielrennen Putte-Kapellen, de Memorial 
Van Damme, de Gentse Zesdaagse. Elk jaar is er ook 
de traditionele sportquiz.”

T-d: “Hoe is de sportraad samengesteld?”
Johan: “Er zijn twee vertegenwoordigers uit de 
competitiesporten, twee uit de recreatiesporten, 
een uit de para-sporten en drie uit de scholen. De 
voorzitter en ondervoorzitter worden verkozen door 
alle aangesloten verenigingen.”

T-d: “Is de sportaccommodatie toereikend? Welke 
rol speelt onze gemeente op regionaal vlak in de 
sportbeleving?”
Johan: “We kunnen zeker niet klagen wat de 
sportaccommodatie betreft. We beschikken toch over 
twee sportcomplexen: in Koksijde en Oostduinkerke. 
Welke gemeente van 20.000 inwoners kan dat 
zeggen? In de toekomst is misschien een nieuwe 
sporthal in Koksijde nodig? En in Oostduinkerke 
een paar extra voetbalvelden, -in Koksijde ligt dat 
moeilijk-, waarvan één in kunstgras want dat geeft 
onbeperkte trainingsmogelijkheden voor de jeugd. 
De gebruikers van heel die accommodatie zijn 
hoofdzakelijk gemeentegenoten, al vinden ook 
mensen uit buurgemeenten de weg naar onze 
terreinen. Misschien, met de zich aandienende 
schaalvergroting op vlak van gemeentebesturen, is 
een overlegcomité met de buurgemeenten stilaan 
aan te raden?”

T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje 
bijdragen in sportieve aangelegenheden?”
Johan:  “Ik kan hen alleen maar aanraden om 
gebruik te maken van onze sportaccommodatie, om 
uit hun luie zetel te komen en deel te nemen aan de 
sportactiviteiten die door vrijwilligers aangeboden 
worden. Tot slot wens ik zeker een woordje van dank 
te richten aan schepen van Sport Dirk Dawyndt 
die ons 200% steunt en aan diensthoofd Sport Willy 
Degraeuwe en al zijn medewerkers!”

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: Johan Provost van de sportraad.

DOSS
IER

Johan Provost, voorzitter van de sportraad.



Sportelen voor 50-plussers

Jeugdsportacademie

Sport overdag: sport- en seniorenacademie

Naar WK Cyclocross in Hoogerheide

Tai chi - Elke donderdag in de zaal voor 
vloersporten (naast de sporthal van Koksijde-Dorp). 
Keuze tussen 2 sessies: van 9 tot 10 u. of van 10.30 
tot 11.30 u. Org.: Sociaal Huis i.s.m. de sportdienst. 
Bijdrage 1,50 euro per les (verzekering inbegrepen). 
Inschrijven vooraf is niet nodig.
Zelfverdediging - Woensdag 8 en 15 januari 
van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Bijdrage 3 euro voor twee lessen 
(verzekering inbegrepen).
Infoavond fietsonderhoud en –herstel -  Keuze 
tussen 2 sessies: maandag 13 of maandag 20 
januari van 18.45 tot 21.15 u. in de Bolledroom 
(achter de sporthal Hazebeek). Leer op een 
efficiënte manier een fietsband vervangen, een 
zadel goed zetten, de ketting smeren, kortom… 
alles wat u moet weten om tijdens een fietstocht 
niet voor verrassingen te staan. Bijdrage 2 euro 

(verzekering inbegrepen). Schrijf snel in wegens 
beperkt aantal plaatsen.
Step-aerobic – Op woensdag 22 en 29 januari van 
9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Hazebeek. Bijdrage 
3 euro voor twee lessen (verzekering inbegrepen).
Curling - Woensdag 5 februari van 9.30 tot 10.30 
u. in de sporthal Hazebeek. Bijdrage 1,50 euro 
(verzekering inbegrepen), max. 20 deelnemers.

Voor al deze activiteiten (behalve voor tai chi) 
inschrijven bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 
T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be.

Brochure 2014
De brochure met de Sportelen-activiteiten 
van januari tot juni is gratis te bekomen bij de 
sportdienst.

Voor de 15de maal organiseren de sportdienst en sportraad voor 
jongens en meisjes uit het lager onderwijs op woensdagnamiddag 
sportinitiaties in de sporthal Hazebeek.
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).
Het eerstvolgend programma biedt omnisport met frisbee, hockey, 
ropeskipping en baseball op respectievelijk 8, 15, 22 en 29 januari. 
Voor deze vierdelige lessenreeks bedraagt de deelnameprijs 6 euro 
(verzekering en sportmateriaal inbegrepen).
Inschrijven bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01) of 
via www.sport.koksijde.be.

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de 
sportdienst en sportraad, loopt tot 23 mei. 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.

Op zondag 2 februari vindt in het Nederlandse Hoogerheide het WK Cyclocross plaats. De sportdienst 
legt een bus in om het gebeuren live bij te wonen. Om 11 u. rijden de beloften 19 t.e.m. 23 jaar hun 
wedstrijd en om 15 uur is het de beurt aan de elite heren. De bus vertrekt om 7 u. aan sporthal Hazebeek 
en keert terug uit Hoogerheide om 18 u. De kostprijs bedraagt 22 euro p.p., de toegangskaart dient ter 
plaatse aangekocht (25 euro, kinderen t.e.m. 7 jaar gratis). Inschrijvenbij de sportdienst, T 058 53 20 01 of 
sportdienst@koksijde.be.



Eerste Golf ter Hille 3@lon
Koksijde laat zich opnieuw van zijn sportiefste kant zien! Op 
zondag 8 juni wordt de eerste editie van de Golf ter Hille 3@lon 
georganiseerd. Deze officiële kwarttriatlon (ondersteund door de 
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga) wordt georganiseerd door de 
vzw Golf ter Hille in samenwerking met de gemeente.
Er wordt 1 km gezwommen in het kanaal Nieuwpoort–Duinkerke 
aan de Conterdijk, vervolgens 40 km gefietst in de polders van 
Koksijde om daarna af te sluiten rond het golfterrein Golf ter Hille 
met een 10 km-run.
Deze wedstrijd is zowel voor de individuele triatleet als voor de 
recreatieve trio’s toegankelijk. De inschrijvingen worden beperkt 
tot 200 deelnemers maar inwoners van Koksijde krijgen twee 
weken voorinschrijvingsrecht. Deelnemen kan vanaf 18 jaar.
Inschrijvingen open vanaf 1 februari op www.golfterhilletriatlon.be.
Info: www.golfterhilletriatlon.be

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Thybe Demarke
Oostende, 24 oktober
zoon van Steve en van Wendy 
Debaillie uit Oostduinkerke

Kyra Devloo
Veurne, 24 oktober
dochter van Steve en van Lynn 
Cornelis Lynn uit Koksijde

Esmee Bulcke
Veurne, 25 oktober
dochter van Mathias en van Yamina 
Dihi uit Oostduinkerke

Robyn Vanwyngene
Veurne, 25 oktober
zoon van Tamara Vanwyngene uit 
Koksijde

Mattice Plaisier
Veurne, 6 november
zoon van Chris en van Sofie 
Vandenberghe uit Koksijde

Stien Hennebel
Veurne, 13 november
dochter van Mathias en van Gitta 
Roels uit Oostduinkerke

Raven Turck
Veurne, 18 november
zoon van Sven en van Isabelle 
Vanhassel uit Oostduinkerke

Ayden Pleysier
Veurne, 24 november
zoon van Bart en van Noémie 
Rongeon uit Oostduinkerke

Nesrine Zoubair
Veurne op 24 november
dochter van Adell en van Vicky 
Dedrie uit Oostduinkerke

Anna Lannoy
Veurne, 25 november
dochter van Mathieu en van Valérie 
Delnoy uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Guy Notredame en Yunika 
Osmolovskaya, beiden uit 
Koksijde (31 oktober)

Gaston Pollenus en Monique 
Lievens, beiden uit Koksijde 
(8 november)

Christof Vandenberghe uit 
Koksijde en Jannie Denaeghel 
uit Oostkamp (22 november)

Marc Prophete en Charline 
Werbrouck uit Koksijde 
(30 november)

OVERLIJDENS
Freddy Bostoen – 89 jaar
Echtgenoot van Denise Bossuyt

Maria De Weert - 60 jaar
echtgenote van Marc Fostier

Gérard Verelst - 72 jaar
ongehuwd

Claudine Kestelyn - 63 jaar
weduwe van Armand Braem

Suzanne Brasseur - 90 jaar
weduwe van Pierre Gueuning

Roland Van Oost - 76 jaar

Luc Luypaert - 61 jaar
echtgenoot van Moreen Phyfferoen

Dora Vermeersch - 76 jaar
echtgenote van Joseph Libeert

Maria Cornelis - 86 jaar
weduwe van Georges Ryckeboer

Erik Kennes - 56 jaar

Godelieve Delancker - 65 jaar
echtgenoot van Gerard 
Vandenbroucke

Lucienna Maes - 83 jaar
weduwe André Thirry

Juliette Verdoot - 80 jaar
echtgenote van Jean Louwers

Jeanne Vanacker - 78 jaar
echtgenote van Jean Montaine

Hubert Goens - 66 jaar
ongehuwd

Margareta Oyaert - 83 jaar

René Stassin - 88 jaar
weduwnaar van Marie Verniory

Walter Tahon - 87 jaar
echtgenoot van Julianna Casier

Hubert Bouckaert - 86 jaar
echtgenoot van Magdalena 
Dewilde

Monique Hardy - 71 jaar
echtgenote van Roger Pieters

Agnes Verlinde - 92 jaar
weduwe van Jan Matthijs

Mireille Sarron - 70 jaar
echtgenote van Pierre Deschacht

Maria Debaenst - 93 jaar
weduwe van Armand Olivier

Anne-Marie Fauville - 67 jaar
echtgenote van Alain Toubeau

Theo Vanluchene - 66 jaar
weduwnaar van Rosa Castelein

Vincent De Smet - 66 jaar

Madeleine Lebbe - 81 jaar
weduwe van Roger Becarren

Régis Salomez - 66 jaar



De voorbije maand in woord en beeld

De provincie West-Vlaanderen verleent 
subsidie aan grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten met scholen of 
organisaties uit andere EU-lidstaten. Zo 
wil de provincie meer West-Vlamingen 
aanmoedigen dergelijke projecten 
op te zetten en een structurele 
samenwerking met partners uit de 
Europese regio’s aan te gaan. De 
gemeenteschool Oostduinkerke nam 
deel aan een uitwisselingsproject. 
Leerkracht Marc Mortier mocht tijdens 
het event Europa ‘mee’-maken op 13 
november een award in ontvangst 
nemen. (Foto Jan, Jabbeke)

Op de gemeenteraadszitting van 18 
november heeft burgemeester Marc 
Vanden Bussche drie inwoners gehuldigd 
omwille van bijzondere professionele 
verdiensten. Mevr. Jenny Depeser kreeg het 
gouden ereteken in de sector Horeca en de 
titels eredeken en laureaat van de arbeid. 
De dames Sofie en Hannelore Vandamme 
kregen beiden het zilveren ereteken in de 
sector Horeca en de titel laureaat van de 
arbeid. Allen zijn professioneel actief in hotel 
Soll-Cress. Het protocol werd bijgewoond 
en toegelicht door de h. Gabriel Van 
Hauwermeiren, lid van de raad van bestuur 
van het Koninklijk College der Eredekens 
van de Arbeid van België.

Het Sociaal Huis Koksijde bezorgde ruim vijfhonderd 50-plussers 
van de gemeente op woensdag 20 of donderdag 21 november 
een gezellige namiddag tijdens het jaarlijks seniorenfeest in 
de seniorenweek. Conny Neefs en Hugo Symons brachten een 
animatieprogramma over 60 jaar televisie en de groep Talent van 
eigen bodem sloot de namiddag af met een adembenemende 
show. De talentrijke dames en één heer van dienst waren v.l.n.r. 
Annick Casselman, Evelien Lepla, Sonia Vercaemer, Jan Morel, 
Marianne Vandenberghe en Fien Vandooren. Na het avondmaal 
was het tijd voor massadans!



De deputatie en de gouverneur van Luxemburg schonken 
op donderdag 5 december officieel een gigantische 
dennenboom van 22 meter uit Saint-Hubert aan onze 
gemeente, vertegenwoordigd door schepen Dorine 
Geersens van Toerisme en Lokale Economie, en door een 
afgevaardigde van de Orde van de Paardenvissers. De 
firma Dutry uit Moorsele zorgde voor het transport naar 
Oostduinkerke en het bedrijf Devisch uit Houthulst rechtte 
de boom op zaterdag 7 december. Daarnaast pakten onze 
gemeente, de VVV-dienst Toerisme en de handelaarsbond 
van Oostduinkerke-Bad bovendien uit met het Bos van 
Commerce. Op het strand rechts van het Astridplein 
ontstond een heus bos met een 150-tal dennenbomen 
naar een idee van schepen Dorine Geersens. Het is een 
echt verrassingsbos voor tal van activiteiten. Centraal 
bevond zich een gezellige boshut voor een hapje en een 
drankje, en verspreid in het bos kunnen de liefhebbers 
aanzitten aan picknick-tafels.

Pastoor Hans Devos van de 
Oostduinkerke Sint-Niklaasparochie 
vierde op zondag 24 november zijn 
zilveren priesterjubileum. Dat gebeurde 
o.m. met een schitterende uitvoering 
van Benjamin Brittens St-Nicolascantate 
door het Beauvarletkoor Koksijde onder 
leiding van dirigente Griet De Meyer 
voor een overvolle Sint-Niklaaskerk. 
Op de foto v.l.n.r. deken Frans Essel, 
dirigente Griet De Meyer, burgemeester 
Marc Vanden Bussche, pastoor en 
federatiemoderator Hans Devos, 
eerste schepen Jan Loones, pastoor 
Lieven Gistelinck en pastoor Dominiek 
Vercruysse.

Gegroeid in de schoot 
van de Oostduinkerkse 
volksdansgroep 
Oud-IJslandvaarders 
is een nieuwe 
kindervolksdansgroep 
ter wereld gekomen. 
Het initiatief wordt in 
goed vaarwater geleid 
door Robby Legein, 
Hilde Lowagie, Ria en 
Nancy Dewitte, Jolientje 
Timperman en Steffie 
Nowé. Na heel wat 
leuke repetities trad 
de groep voor de 
eerste keer op met 
vissersdansen tijdens 
de nocturne op zaterdag 7 december in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. De kindervolksdansgroep 
luistert naar de naam De Juttertjes, door het bestuur gekozen uit vele inzendingen na een oproep in 
Tij-dingen.



Hotels verenigen zich in vzw

Twee nieuwe initiatieven namiddagslapen

De hotels van heel de gemeente hebben zich verenigd in een vzw Koksijde Hotels. Belangrijkste 
doelstelling is het bevorderen van de promotie van onze gemeente Koksijde als toeristische trekpleister. De 
nieuwe vzw kreeg steun van Horeca Vlaanderen, Horeca West-Vlaanderen, de gemeente Koksijde en zijn 
VVV.

Om zich te wapenen tegen de als maar sterker 
wordende impact van commerciële sites als 
Booking.com, Weekendje weg enz., waar een 
vrij hoge commissie dient betaald te worden, 
besloten de Koksijdse hoteluitbaters zich te 
verenigen en samen sterk naar buiten te treden. 
Zo kan het budget “commissie” gebruikt worden 
om de klant rechtstreeks bij de hotelier met iets 
extra’s te verwennen.
De vzw vindt het hoog tijd dat de klant bewust 
gemaakt wordt van het feit dat een verblijf 
nog altijd net iets goedkoper is als men 
rechtstreeks boekt. Ook het persoonlijke contact 
is aangenamer. Als een boekingstool wordt 
aangeboden om op een even eenvoudige 
manier rechtstreeks te boeken, biedt dit enkel 
voordelen. De vzw streeft naar een tool om de 
zeven hotels (samen 300 kamers), in één klik 
te kunnen boeken, vooral als in de gemeente 
grote evenementen georganiseerd worden 
waar veel bezoekers op afkomen. In overleg 
met de gemeente of het evenement kan in de 
promotie een bepaalde code toegekend worden, 
waardoor snel en efficiënt kan geboekt worden 
aangezien de kamers dan specifiek voor dit 
evenement worden opengezet. Dit kan uiteraard 
resulteren in een unieke prijszetting.
Tegen de paasvakantie zal ook een 
samenwerking, met de lokale handelaars (winkels, 
bakkers, restaurants enz.) uitgewerkt zijn.
Info: voorzitter Patrick Stragier of secretaris sofie.
vandamme@hotels-koksijde.be

V.l.n.r. Luc Deltombe (Hotel Apostroff), vzw-voorzitter Patrick 
Stragier (Hotel Casino), Guillaume Derhille (Hotel Hof Ter 
Duinen), Noël Bruynoghe (Hotel Lehouck), Stoffel Yperman 
(Hotel Albert) en vzw-secretaris Sofie Vandamme (Hotel Soll 
Cress). Schatbewaarder Etienne Vanneste en Dirk Demuynck 
(Hotel Carnac) konden niet aanwezig zijn.

Uw kind is klaar voor de kleuterschool maar een hele dag is wel te lang omdat het nog nood heeft aan 
wat slaap of rust overdag. De dienst Onthaalouders van de gemeente zorgde met de gemeenteschool 
van Koksijde en de Vrije Basisschool De Ark Koksijde voor twee nieuwe initiatieven: De Sterrenhoek en De 
Droomkajuit!

Vanaf 6 januari vangen aangesloten onthaalouders peuters op die in de namiddag nog 
wat willen slapen.
De Sterrenhoek bevindt zich in een aparte locatie die grenst aan de speelplaats van de 
gemeentelijke basisschool Koksijde en aan De Dunevoetjes. Onthaalouder Jenny staat in 
voor de sterrenkindjes.
De Droomkajuit bevindt zich in een lokaal van de vrije basisschool De Ark in Koksijde-
dorp. Hier zijn het onthaalouders Anja en Alice die instaan voor de droomkindjes.
De onthaalouders halen om 12.30 u. de ingeschreven kindjes op uit de eetzaal en 
brengen hen naar het namiddagslapen. Om 15.30 u. (op vrijdag om 14.45 u.) worden 
de kindjes opnieuw naar de klas gebracht waar ze de dag met de kleuterleerkracht 
kunnen afronden.
Elke aanvraag gebeurt via de dienst Onthaalouders en wordt in volgorde van 
aanmelding ingeschreven. Er wordt een dossier aangemaakt en de prijs wordt berekend.
Info: dienst Onthaalouders, Leopold II Laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74, 
onthaalouders@koksijde.be



Nog een week schaatspret

Kerstboomverbranding

Romantische Knuffelduik
ten voordele van Kiekafobie

Orgelmatinee

Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot en met zondag 5 januari geschaatst worden. Uiteraard 
kan men er ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.

Openingsuren:
- van zaterdag 21 december tot zondag 5 januari van 10 tot 
21.30 u.
- op dinsdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
Attracties:
- op maandag 30 december: discoschaatsen om 20 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!

In Sint-Idesbald worden de kerstbomen op zaterdag 4 januari 
traditiegetrouw op de Zeedijk verbrand. Men kan er genieten 
van drankjes en hapjes en kijken naar de brandende 
kerstbomen. Aanvang om 18 uur. De dag zelf kunnen de 
afgedankte bomen vanaf 15 u. naar de Zeedijk gebracht 
worden.

Op zaterdagnamiddag 15 februari vindt in het strandwater 
van Oostduinkerke voor de 4de keer de adembenemende 
maar hartverwarmende Knuffelduik plaats. Vier samen met 
uw partner Valentijn en daag elkaar uit om een romantische 
duik te nemen in het koude zeewater. Misschien ontdekt u wel 
een nieuwe vriend of vriendin tijdens de knuffelduik..!? Meer 
gedetailleerde info in de volgende Tij-dingen. 
Inschrijving (3 euro p.p.) danny.vanparys@hotmail.com

De Orgelkring Koksijde organiseert voor de tweede maal een 
orgelmatinee, meer bepaald op zondag 12 januari om 11 u. 
in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Gratis toegang. Doel is 
om orgelliefhebbers ook in de winterperiode van het orgel te 
laten genieten.
Organist Jan Vermeire brengt een programma met 
transcripties van piano- en orkestwerken. Hij brengt werken van 
Vivaldi, Chopin en Elgar. Het is al vele eeuwen de praktijk dat 
geliefde orkestwerken worden bewerkt voor het orgel. Bekend 
is het citaat van de beroemde Franse organist en componist 
César Franck: “L’orgue, c’est mon orchestre”.
Een volgende orgelmatinee is gepland op zondag 16 februari 
om 11 u. De Orgelkring Koksijde heeft sinds december een 
nieuwe voorzitter: Carlo Wouters.
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Jan Vermeire brengt op zondag 12 januari 
een orgelmatinee in de OLV-ter-Duinenkerk.



Wedstrijden sledehonden op het strand
tussen Ster der Zee en Sint-André

De beste comedy show van de eeuw!

Henk Rijckaert brengt Zwerm

Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag 25 en zondag 26 januari voor de tweede keer 
sledehondenrennen plaats. Het betreft een internationale manifestatie met als naam Koksijde Sleddog 
Race, georganiseerd door de vzw Mushing Belgium. Precieze plaats van het gebeuren is het strand van 
Ster der Zee tot Sint-André, heen en terug over een afstand van zes kilometer.

Henk Rijckaert is sinds het succes van Zonde van de Zendtijd 
een absolute smaakmaker bij het grote publiek. Zijn vorige 
voorstelling Het experiment was ook bij ons te gast. Op vrijdag 
31 januari komt dit buitenbeentje van de Vlaamse stand-up 
comedy naar c.c. CasinoKoksijde.

Er worden ongeveer vijftig hondenteams verwacht. Het 
gaat om Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds 
en Groenlanders. De wedstrijden tellen voor het Belgisch 
Kampioenschap Dryland (wedstrijd buiten sneeuw). Start 
en aankomst zijn voorzien op het strand aan Ster der Zee.
Mushing Belgium vzw is een Belgische federatie ter 
promotie van de sledehondenshow. De vzw werkt samen 
met het Ministerie van Gezondheid voor het respect en het 
welzijn van de dieren.
Programma
Zaterdag 25 januari: P10 u. mushermeeting / 11 u. eerste 
start / 15 u. aankomst laatste deelnemer
Zondag 26 januari: 10.30 u. eerste start / 14.30 u. aankomst 
laatste deelnemer / 15.30 u. podium
Info en org.: freddy.guillaume@elipse-technologie.com, 
Irisstraat 11 in Koksijde, www.mushingbelgium.com

T-d: “Leunt die heel eigen stijl van je dicht bij je 
eigen karakter aan, of is die verzonnen”?
Henk Rijckaert: “Mijn stijl staat inderdaad dicht 
bij mijn persoonlijkheid: onnozelheid, idioot, van 
de hak op de tak, soms donker, af en toe muzikaal 
maar vooral onnozel.”
T-d: “In de show Zwerm zit een behoorlijk stukje 
over onze gevleugelde vrienden?”
Henk: “Ik ben inderdaad een vogelaar, maar er 
zit ook meer achter. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
mensen allemaal samen in een zwerm zitten. Maar 
wat ik daarmee bedoel hoor je wel als je naar mijn 
show komt kijken.”
T-d: “Je evolueert verder weg van de pure stand 
up-comedy? Is dat bewust?”
Henk: “Wat ik doe is geen pure stand up-comedy, 
maar het ligt er wel zeer dichtbij. Met dat verschil 
dat ik graag een rode draad gebruik en dat ik er 
af en toe een liedje tussensmokkel. Dat zorgt voor 
duidelijkheid en variatie.”
T-d: “In de show hekel je de mentaliteit om in alles 
de beste te willen zijn. Maar als comedian kruip 
je wel in je eentje op een podium met een grote 
spot op je smoel. Valt dat te rijmen?”

Henk: “Ik speek mezelf graag tegen. Kijk, 
consequent zijn is de dood van elk goed 
voornemen! Ik weet dat dat niet klopt: staan 
roepen dat we allemaal minder hard ons best 
moeten doen, maar ondertussen wel streven naar 
de medaille voor grappigste man van de avond. 
Maar het bewijst wel hoe moeilijk het is om niet 
je best te doen, om te blijven streven tot we er bij 
neervallen. Niet gezond, maar wel zeer menselijk.”

Zwerm van Henk Rijckaert op vrijdag 31 januari om 
20 u. Tickets kosten 14 / 12,5 / 11 euro. Bestellen op 
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Prachtige sledehonden op zaterdag 25 en zondag 
26 januari op het strand tussen Ster der Zee en 
Sint-André.



Nieuwjaarsconcert  
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen brengt op vrijdag 31 januari om 19.30 u. in de O.L.V. ter 
Duinenkerk een uniek concert. Dit hoogstaand muziekgala kadert in de viering van het peterschap dat de 
gemeente al zeven jaar waarneemt over de Gidsen.

Kapitein kapelmeester Yves Segers biedt volgend 
programma aan: die Weihe Des Hauses van Ludwig 
Von Beethoven, de Enigma variations van Elgar, 
Concerto in C van Vivaldi, Toccata uit de 5de 
orgelsymfonie van Widor, Procession of the nobles 
van Rimsky-Korsakov, de Slavische dansen 1 & 8 van 
Dvorak, de Champagne Galop van Lumbye en als 
afsluiter de Mars van het eerste regiment Gidsen 
van Bender.

Goed doel
De opbrengst van het concert gaat naar het 
project Een streepje Zon van de serviceclub 
Soroptimist International. Dit project benadrukt 
dat steun ook plaatselijk en in de kleine dingen 
kan gebeuren. Sommige families kunnen 
geholpen worden door het financiële steun bij het 
aanschaffen van een nieuwe fiets, een bril, een 
paar bedden, een beugel, enz.
Kaarten in voorverkoop kosten 20 euro (aan de 
deur 25 euro) en kunnen gekocht worden in de 
infokantoren van de dienst Toerisme, Zeelaan 303 of 
bij de leden van de vzw Soroptimist (info bij Linda 
Arschoot, cube-one@hotmail.com).

Sponsors
Golfspeciaalzaak Absolutely Golf, Adinkerke / Hotel 
Apostroff / Apotheek Saelen / Bloemen Artiflora / 
Kleding Audass / AXA Sint-Idesbald / Bakkerij Tyteca 
/ Verzekeringen Beernaert / BNP Paribas Fortis 
Veurne / HJP accountants & belastingconsulenten 
Brugge / Bed- en decoratiezaak Cornille Veurne? / 
Schrijnwerken Depoorter, Veurne / Naaiboetiek De 
Vier Seizoenen, Veurne / Meubelen Design Clinic / 
Dierenartsen Colson-Bogaert / Slagerij Dierendonck 
/ Electroservice Nieuwpoort / Cadeauartikelen 
ETN. S. Neuville, Oostende / Slagerij Fernand / 
Garage Marannes / Garage Peeters, Veurne / 

Garage Van Hollebeke, Veurne / Veurne Auto / 
Schilderwerken Hollevoet, Veurne / Hotel Escale, 
De Panne / Immo La Terrasse / Immo Vandeputte 
/ Restaurant Imperial, De Panne / Crelankantoor 
Vandenbussche, Veurne / Lichtadvies Lichtpunt, 
Gistel / Meubelen Loft Living / Honingproducten 
Meli, Veurne / Meubelen Vandermeeren, Veurne / 
Restaurant Normandie / Kleding Obelisk / Pelzen 
Secq, Izenberge / Proxy Delhaize / Restaurant 
Spelleplekke / Kapper Savagan / Schilderwerken 
Decoene  / Spinnerij van Veurne / Stone & Fire 
/ Tandarts Marjan Florizoone / Restaurant Ten 
Bogaerde / Tuinen Björn Heuzel, Lo-Reninge / 
Dranken Twinus, De Panne / Vandoorne Decoratie / 
Timmerbedrijf Willy Verhaeghe, Veurne / Manicure 
en pedicureproducten Vitry / Weber wijnen / 
Drukkerij Westprint / Hancke Cars, Veurne / Driving 
Consultancy / Chocolade-, Koffie- en Theezaak 
Cho-Ka-Tee, Veurne / Dental Service Buysen, Malle 
/ Uitvaartdiensten Dezutter / Immo Decuypere / 
Meubelen Pauwels / Parazar, Veurne.

10 jaar Filmfestival van Videoclub Westkust Koksijde
Op zondag 2 februari vindt om 14.30 u. in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde 
het tiende gratis filmfestival van Videoclub Westkust Koksijde plaats. Het succes 
van de vorige jaren, omdat films zowel provinciaal als nationaal konden 
doorstoten, is een stimulans om deze bijzondere hobby verder te beoefenen.

Het festival toont een hele reeks films van de leden. Alle films werden eerder op de 
algemene ledenvergadering besproken en er informeel, kritisch doch constructief 
beoordeeld. Dit maakt dat alle films op het festival volledig afgewerkt zijn: prachtige 
beelden met aangepaste muziek en tekst ingesproken door professionele vertellers. 
Als slot is er een reportage over de bijzonderste gebeurtenissen van Koksijde in 
2013.
Op het festival worden de films door een vakjury beoordeeld. Er zijn tal van prijzen. 
Gratis toegang
Info: www.videoclubwestkust.be, er staan ook filmpjes over Koksijde op www.k-tv.be



Agenda JANUARI
Luchtdoop of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15,
T 058 31 23 67,  T 0497 30 55 90

Helvetiastraat 47, Koksijde  Danscursus Cubaanse Salsa  6 januari 18 uur. 
10 lesuren, telkens op maandag  Info: lorenzo.salsadecuba@gmail.com, T 0473 76 13 73 

Het Bos van Commerce, 
oostduinkerke-Bad
Tot zondag 5 januari
Boshut: dagelijks open van 
11-17 uur
Vrijdag 3 januari: 11-13 uur: 
Dag van de commerce met 
muzikale noten

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

Woe 1 januari
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

Do 2 januari
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

Vrij 3 januari
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

Zat 4 januari
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling ‘Naakte natuur 
telkens anders’
Info: bezoekercentrum, T 058 53 38 38, rika.
driessens@iwva.be, www.iwva.be 

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
NAVIGO Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@tenduinen.be 

18 u.
Sint-Idesbald, strand
Kerstboomverbranding 
zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

Zon 5 januari
10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan – zie Tij-dingen blz 31
Info: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. de 
Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘een boeiende 
Nieuwjaarswandeling in de Noordduinen’
Info: dienst Toerisme

Woe 8 januari
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film The Grandmaster
Info & tickets: info Koksijde

Do 9 januari
19 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
128
Nieuwjaarsfeest met entertaining
Prijs: €30; €40 voor niet-leden Markant
Info: T 058 51 51 37, 
jacques.proot@skynet.be

Zat 11 januari
20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 
9a
Muziek. Ivan & Emile. Couleurs
Mooie muziek met veel goesting gemaakt
Info & tickets: info Koksijde of via reservatie@
hetbedrijf.be  

Zon 12 januari
11 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, 
Kerkplein 2
Orgelmatinee op zondag 
zie Tij-dingen blz 31
Info: Orgelkring Koksijde, Carlo Wouters, 
T 058 51 35 94

Ma 13 januari 
11.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Nieuwjaarsfeest NEOS Koksijde
Maaltijd met optreden van Paul Bruna en 
gezelschap
Deelname: leden: €49, niet-leden: €55
Inschr. vóór 6 jan 2014 via Judith Ranson, 
T 058 51 40 60 
of Jeanine Nowé, T 058 51 33 01

13.30 – 16.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius
FeMma ‘Mutsen breien’, voor gans de 
familie
Info en inschr.: Yvette Hanset, T 058 51 06 92 
of yvettehanset@telenet.be 

Wo 15 januari
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Statutaire vergadering van de afdeling 
Koksijde
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde - www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘La tête le première’
Info & tickets: info Koksijde

Do 16 januari
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 
zaal de Brug
Prostaatkanker: nieuwe inzichten
Lezing door Prof. Johan Braeckman, 
Urologie UZ Brussel
Toegang: €3 leden UPV Westkust, 
€4: niet-leden (telkens koffie inbegrepen)
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be 

Zat 18 januari
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde
Gratis toegang
Meer info: www.kghk.be of T 058 51 97 73

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a
Theater. Hof van Eede, ‘waar het met 
de wereld naar toegaat, daar gaan wij 
naartoe’, alleswat mogelijk is, kan ook 
werkelijkheid worden
Info & tickets: info Koksijde of via 
reservatie@hetbedrijf.be  



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Woe 22 januari
19.30-22.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma ‘cadeautjes uit de keuken met 
zoete lekkernijen’
Info en inschr.: Geneviève Braem, 
T 0498 47 87 17, genevieve.braem@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Mud’
Info & tickets: info Koksijde

Vrij 24 januari
10 u.
Uitstap met ‘da’s TOF’ naar de Opera in Gent
Programma ‘Wienermelange’, piano J. 
Smits en sopraan T Van Ingelgem
Info en inschr.: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Theater Panneia
Info: info Koksijde

Koksijde-Bad, Ster der zee
Hondensledenshow aankomst deelnemers
Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.
com 

Zat 25 januari
Vanaf 10 u.
Koksijde-Bad, Ster der Zee tot Sint-André
sledehondenshow – zie Tij-dingen blz 32
Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.
com 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater Panneia
Info: info Koksijde

Zon 26 januari
11 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Champagne-Nieuwjaarsreceptie N-VA 
Koksijde-Oostduinkerke
Gastspreker Wilfried Vandaele
Info: peter.hillewaere@gmail.com

Vanaf 10.30 u.
Koksijde-Bad, Ster der Zee tot Sint-André
Sledehondenshow – zie Tij-dingen blz 32
Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.com 

Woe 29 januari
14.30 u.
Leesclub
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

19.30-22.30 u.
Koksijde-Bad, parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma Naai-ateljee
Info en inschr.: Lena Devacht, T 058 51 69 87 
of devacht.lena@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Promised Land’
Info & tickets: info Koksijde

Don 30 januari
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. ‘resonance/dissonance’. Khyam 
Allami (Irak)
Info & tickets : info Koksijde

Vrij 31 januari
19.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie van de junior 
journalistenwedstrijd en een optreden va 
stand-up comedian Piv Huvluv met zijn 
programma ‘Comedy 4 kids’
Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen

19.30 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen -  zie Tij-dingen blz 33
Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. ‘Zwerm’ Henk Rijckaert
Info & tickets: info Koksijde

Vrij 7 februari
18.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Kaasbuffet, vzw Licht in het Duister-Rwanda
Inschr BE17 0013 6334 6821. 
Volw: €15, kind €7,5
Meer info: lidsecr@scarlet.be, 
T 0476 85 79 48

TENTOONSTELLINGEN

Tot 05/01
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

11/01 - 22/06
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Tentoonstelling Nestkasten
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

Tot 05/01
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenslaan
Tentoonstelling Pascal Radar 
en Ambert-Noël Marescaux, 
beeldhouwkunst en schilderkunst
Info: dienst Cultuur

Tot 05/01
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Collectieve expo
Patrick@yesartgallery.com 

10/01/2014 – 02/02/2014
Sint-Idesbald, Westhoek academie 
Koksijde, Veurnelaan 109
HET COLLECTIEF GEHEUGEN, 
grafiek en tekeningen van Herman Van 
Snick, Pieter en Joost Denuwelaere. 
Vernissage 10 januari om 19 u met 
muziek gebracht door de kunstenaars.  
Info: www.wak.koksijde.be



Concert Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen
Viering 7 jaar Peterschap
Artistieke leiding Kapitein Kapelmeester Yves Segers

O.L.V.-ter-Duinenkerk, Koksijde

vrijdag 31 januari 2014 // 19.30

Kaarten VVK € 20 - ADD € 25 bij de toeristische infokantoren 

De opbrengst gaat naar de vzw Soroptimist voor het project een streepje zon. 

voorzitter VVV Charlotte Castelein
schepen Toerisme Dorine Geersens

burgemeester Marc Vanden Bussche
secretaris Joeri Stekelorum 


