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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
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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 / 
vanaf 5 januari 0903 99000
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 (ab. tot 
eind 2015) 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 2015”

Getijden januari

dag hoogwater laagwater
do 1 09.50 en 22.37 04.12 en 16.47
vr 2 11.00 en 23.37 05.25 en 17.49
za 3 11.55 06.17 en 18.37
zo 4 00.23 en 12.38 07.02 en 19.20
ma 5 01.01 en 13.16 07.42 en 19.58
di 6 01.36 en 13.52 08.20 en 20.34
wo 7 02.11 en 14.28 08.57 en 21.09
do 8 02.46 en 15.04 09.32 en 21.41
vr 9 03.20 en 15.39 10.07 en 22.12
za 10 03.52 en 16.12 10.41 en 22.44
zo 11 04.24 en 16.47 11.17 en 23.20
ma 12 05.00 en 17.28 11.58
di 13 05.47 en 18.25 00.06 en 12.49
wo 14 06.52 en 19.34 01.07 en 13.50
do 15 08.03 en 20.41 02.15 en 14.52
vr 16 09.08 en 21.45 03.22 en 15.53
za 17 10.11 en 22.45 04.28 en 16.56
zo 18 11.07 en 23.35 05.34 en 17.56
ma 19 11.55 06.29 en 18.48
di 20 00.19 en 12.39 07.17 en 19.34
wo 21 01.01 en 13.22 08.01 en 20.19
do 22 01.43 en 14.06 08.45 en 21.03
vr 23 02.26 en 14.51 09.30 en 21.48
za 24 03.12 en 15.39 10.15 en 22.33
zo 25 04.00 en 16.32 11.02 en 23.20
ma 26 04.54 en 17.32 11.50
di 27 05.56 en 18.37 00.09 en 12.42
wo 28 07.02 en 19.42 01.04 en 13.41
do 29 08.10 en 20.55 02.10 en 14.52
vr 30 09.29 en 22.21 03.42 en 16.25
za 31 10.52 en 23.25 05.09 en 17.36

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in winteruur.

Ken je dit beeld?
De aflevering december van de 
wedstrijd “Ken je dit beeld?” is 
gewonnen door Fabienne Gerry 
uit Koksijde. De foto toont een 
fragment uit de gedenkplaat aan 
het monument ter ere van de zeelui 
aan het Zavelplein.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel 
juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 18. Fabienne 
gokte precies dat aantal, goed voor 
de prijs!
Nieuwe opgave: Waar hangt de 
plaat/tekst waaruit bijgaand 
detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 12 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

Nieuwe opgave



01Musica prima…
Musica prima inter artes… Muziek 
is de eerste van alle kunsten… Elk 
najaar vieren de vrolijke musici 
hun patroonheilige Cecilia. Zo ook 
in de tweede helft van november 
2014. De Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde start in 2015 zijn 
65ste jaar, de Koninklijke Harmonie 
Vrienden van de Brandweer 
Oostduinkerke heeft een nieuwe 
voorzitter!

Correcte autolichten…
Raakt u niet wegwijs uit het gebruik 
van de verschillende soorten 
lichten? Mistlichten, dimlichten, 
grootlichten, waarschuwingslichten, 
standlichten…? De politie Westkust 
zet het correcte gebruik van de 
lichten op een rij.

Samen 80
Koksijde telt ruim 824 alleenstaande 
80+ers. Enthousiaste vrijwilligers van 
het Sociaal Huis bezochten ze een 
voor een, vroegen naar hun noden 
en behoeften, en informeerden hen 
over bijeenkomsten voor ouderen 
en de thuiszorgdiensten. In deze 
bijdrage de resultaten van deze 
sociale enquête.

Start tweede levensloop…
Na het grote succes van vorig jaar 
hebben de initiatiefnemers van 
Levensloop, bewegen in de strijd 
tegen kanker, besloten in 2015 
een tweede editie op het getouw 
te zetten. Opnieuw wordt onder 
organisaties en verenigingen druk 
gemobiliseerd om mee te doen!
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Snippers uit de raad van 17 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.

Ten Bogaerde – De beschermde toegangspoort van de abdijhoeve Ten 
Bogaerde dient hersteld na twee aanrijdingen in 2011. Belangrijkste ingrepen: 
restauratie en hervoegen metselwerk, archeologisch 
onderzoek rond de poort na verwijdering asfalt, na het 
onderzoek heraanleg met kasseien, nieuw zadeldak, nieuwe 
houten grote dubbele toegangspoort en voetgangerspoort, 
schilderwerken. De raming bedraagt 103.000 euro, 
waarvan slechts 12.840 euro door de gemeente dient 
gefinancierd. De grootste parten zijn: 41.886 euro van 
verzekeringsmaatschappijen, 48.214 euro van de Vlaamse 
gemeenschap (agentschap Onroerend Erfgoed). Unaniem.

Brandweer – Bij de post Koksijde is Linsey Brock tot korporaal 
bevorderd. Bij de post Oostduinkerke zijn Kim Bedert en 
Stefan Van Erkel ook tot korporaal bevorderd. Nog bij de 
post Oostduinkerke is Pieterjan Machtelinckx tot sergeant 
bevorderd.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

De raad voegt unaniem vier gebouwen van architect Cock toe aan de gemeentelijke lijst van waardevolle 
gebouwen op het vlak van bouwkundig erfgoed. Het betreft de gebouwen Antverpia, Ypriana, Mes Loisirs en 
Duinenruste (Leopold II-laan 173, 175, 177 en 179 in Oostduinkerke) die allen met vier sterren gehonoreerd 
werden in het uitgebreid advies van de gemeentelijke stafmedewerker Cultuur & Erfgoed. Deze lijst, die 
initieel op 26 februari 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd werd, telt nu 128 gebouwen met vier 
sterren.
De vier toegevoegde woningen voldoen aan de zes criteria:
- ouderdom 1902 (hierdoor behoren deze huizen tot de oudste van de gemeente)
- bouwstijl en architecturale kwaliteit: neo-Vlaamse renaissancestijl
- streekgebonden: ze vormen een van de laatste Koksijdse getuigen van deze stijl, die tijdens de Belle 
Epoque vaak te vinden was in de grote lanen en langs de Zeedijk

- dialoog gebouw-omgeving: de huizenrij is voor 
veel mensen een iconisch en herkenbaar beeld 
in de Leopold II-laan
- oorspronkelijkheid: naast hier en daar wat 
vervangen schrijnwerk in pvc, is van de 
oorspronkelijke vormentaal van deze huizenrij 
haast nog niks veranderd
Voortaan kunnen de eigenaars binnen 
bepaalde stedenbouwkundige voorwaarden 
aanspraak maken op een gemeentelijke 
restauratiepremie voor waardevol niet-
beschermd erfgoed.

Huizenrij in Leopold II-laan op lijst
van waardevol bouwkundig erfgoed

De vier huizen aan de Leopold II-laan in Oostduinkerke 
die opgenomen werden in de gemeentelijke lijst van 
waardevol bouwkundig erfgoed.



De burgemeester aan het woord
Als u dit leest hebt u het eerste nummer van de 20ste jaargang van Tij-dingen in handen. Uw trouw 
gemeentelijk informatiemagazine viert in 2015 inderdaad zijn twintigste verjaardag! Mag de redactie 
daar even fier op zijn? Kwaliteit in tekst en foto, dat is altijd het devies geweest. De redactie hoopt er nog 
veel jaren te mogen aan toevoegen. Maar persoonlijk heeft burgemeester Marc Vanden Bussche nog een 
andere reden om te vieren…

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van 
Communicatie Lander Van Hove feliciteren hoofdredacteur 
Jan Huyghe van Tij-dingen, het populaire gemeentelijk 
infomagazine dat zijn 20ste jaargang begint.

T-d: “Burgemeester, een feestjaar voor ons 
infomagazine Tij-dingen dat door u werd 
gelanceerd en zijn 20ste jaargang begint?”
Burgemeester: “Inderdaad. De grootste verdienste 
gaat echter naar Jan Huyghe, die van het blad al 
die jaren onafgebroken hoofdredacteur is, en die ook 
de naam Tij-dingen bedacht. Sinds het begin brengt 
hij een gezonde mix van beleidsartikels, een stuk 
geschiedenis zoals nu in dit nummer over Koksijde 
60 jaar geleden, verder een wedstrijd, de burgerlijke 
stand die verdween uit de plaatselijke kranten en 
die wij overnamen, nieuws van de gemeentelijke 
diensten enz. Het is mooi om zien hoe, toen ik destijds 
als notaris of bij gouden bruiloften bij de mensen ten 
huize ging, Tij-dingen zowat overal op de tafels lag en 
ligt. Dat is het mooiste bewijs dat dit het lijfblad van 
de Koksijdenaar is. Ook onze eigen diensten vechten 
voor bladzijden en om de cover te halen om hun 
activiteiten en hun nieuws erin te krijgen. In januari 
2006 zijn we overgegaan van een tweemaandelijks 
naar een maandelijkse editie, en werd ook een 
redactieraad in het leven geroepen. Daarin zetelen 
momenteel schepen van Communicatie Lander Van 
Hove, diensthoofd Ilse Chamon en fotograaf Dirk Van 
Hove die nu samen met Jan maandelijks alle artikels 
en de opmaak voorbereiden. Niettegenstaande de 
opmars van de digitale media blijft onze Tij-dingen 
een vaste waarde in onze gemeente. Maar 20 is 
anderzijds ook een magisch getal voor mij persoonlijk, 
aangezien ik op 1 januari 1995 burgemeester van 
Koksijde geworden ben.” (N.v.d.r.: Wat het bestuur en 
het gemeentepersoneel uiteraard niet ontgaan is…, 
zie bl. 7)

T-d: “Wat zijn de plannen van het bestuur in verband 
met de villa Castel Fiertel?”
Burgemeester: “Onze 1ste schepen Jan Loones 
werd door de cultuurfunctionaris van de provincie 
gefeliciteerd met de aankoop van een “kasteel” 
in Koksijde (lacht). Het moet gezegd, het gebouw 
heeft inderdaad kasteelallure en is de gedroomde 
inkom van Koksijde. Met Castel Fiertel zullen we 
de Duinenabdij nieuw leven inblazen aangezien 
de mensen als een magneet aangetrokken zullen 
worden om er binnen te gaan. Het is een huis voor 
alle Koksijdenaars, want ze kunnen er gratis een kijkje 
nemen in het gebouw. De opening is gepland voor 
februari 2015. Het panoramisch zicht op de molen 
van Koksijde is er echt uniek. Een extra juweel aan 
onze kroon dus...”

T-d: “U wil ook nieuwe gidsen warm maken??”
Burgemeester: “Inderdaad, een interessante hint voor 
actieve senioren in onze gemeente. We zoeken echte 
K-ambassadeurs voor Koksijde. Daarom hebben 
we een project opgestart om all-round gidsen op 
te leiden en zijn we op zoek naar nieuwe gidsen.” 
(N.v.d.r.: zie bl.10)

T-d: “Enkele ijkpunten voor 2015?”
Burgemeester: “De belangrijkste werken die op stapel 
staan zijn: de afwerking van het openluchtbad in 
Oostduinkerke met opening eind juni, de laatste 
fase van de Zeelaan die volledig volgens hetzelfde 
stramien aangelegd zal worden als de beginfase, 
met brede wandelpaden. Tot slot wordt ook de 
Koninklijke Baan aangepakt tussen Oostduinkerke 
en Nieuwpoort. Die zal heraangelegd worden 
op dezelfde wijze als het stuk tussen Koksijde en 
Sint-idesbald met meer aandacht voor fietsers 
en wandelaars. (N.v.d.r.: zie bl.14) Tot slot wens 
ik alle inwoners en tweederesidenten van onze 
gemeente een voorspoedig nieuw jaar 2015, in goeie 
gezondheid, met voornemens, dromen en wensen die 
werkelijkheid mogen worden. Proost op het nieuwe 
jaar!”



K-pas voor tweedeverblijvers

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 zijn 20ste (!) jaargang begonnen is.
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 2015 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.

Ons gemeentebestuur is verheugd dat zovelen 
kiezen voor een tweedeverblijf in onze gemeente. 
Volgens de recentste cijfergegevens van Westtoer 
zijn er op jaarbasis meer dan 500.000 aankomsten 
van tweedeverblijvers in onze gemeente, goed voor 
in totaal 2.880.000 overnachtingen.
Daarom wenst het bestuur de tweedeverblijvers 
op initiatief van burgemeester Marc Vanden 
Bussche een extra service aan te bieden, de 

K-pas, uitgewerkt door 
de dienst Toerisme. Met 
deze pas genieten de 
tweedeverblijvers in 
onze gemeente tal van 
voordelen die tot nu 
toe enkel voor inwoners 
toegankelijk waren.

Enkele voorbeelden
• gratis toegang tot het Navigo – Nationaal 

Visserijmuseum
• gratis toegang tot het Abdijmuseum Ten Duinen
• 15% korting op het lidgeld bij Koksijde Golf ter Hille
• gratis toegang tot het containerpark
• huur sportaccommodatie aan dezelfde prijs als 

inwoners

Praktisch
• geldigheidsduur: 2 jaar
• kostprijs: 5 euro (gratis voor kinderen t.e.m. 11 

jaar)
• verkrijgbaar op vertoon van identiteitskaart en 

aanslagbiljet bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303.

Maar het blijft niet bij een initiatief voor de 
tweedeverblijvers. Na een evaluatiefase zullen ook 
inwoners zich een K-pas kunnen aanschaffen. Een 
uitbreiding van het aanbod van voordelen voor 
inwoners en tweedeverblijvers staat dan ook op 
de planning. Ook zal het op lange termijn mogelijk 
zijn om betalingen met de K-pas te verrichten. 
Meer informatie hieromtrent zal later via Tij-dingen 
meegedeeld worden.

Tij-dingen
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ZO leefT KOKSIjde
(reportage uit 1954 op blz 16-19)

Het Koksijdse bevolkingsregister telt momenteel (4 december) 22.155 inwoners. Nochtans is Koksijde voor 
véél méér mensen een vertrouwde thuis, nl. voor de zogeheten tweedeverblijvers (of tweederesidenten): 
mensen die niet in Koksijde wonen maar er wel een tweedeverblijf hebben om er hun vrije tijd, weekends 
en vakanties door te brengen. Zo zijn er ca. 14.500 niet-Koksijdenaars die in onze gemeente een 
tweedeverblijf hebben. Voor hen lanceert de gemeente thans de K-pas die bijzondere voordelen biedt.

Burgemeester Marc Vanden 
Bussche toont de nieuwe K-pas 
voor tweedeverblijvers.



Proficiat burgemeester!
Op vrijdag 19 december 1994 werd Marc Vanden Bussche officieel benoemd tot burgemeester van Koksijde. 
Onze burgervader is nog steeds trouw op post. De schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad namen 
het initiatief om een huldiging voor hem te organiseren. Exact 20 jaar later: op vrijdag 19 december 2014!

De dienst Communicatie, Onthaal & Protocol verraste 
de burgemeester met een fotoboek over zijn voorbije 
20 jaar burgemeesterschap. Uit dat fotoboek ziet u op 
deze bladzijde enkele beelden.
Maar u kan ook zelf ook van deze foto’s genieten. 
Onze archiefdienst en de dienst Cultuur & Erfgoed 
stelden een verrassingstentoonstelling samen Twintig 
jaar burgemeester Marc Vanden Bussche met 
aandacht voor de belangrijkste projecten van de 
voorbije twee decennia, van 1995 tot 2014. Foto’s, 
uitnodigingen, affiches, gadgets, nooit eerder geziene 
beelden enz.. brengen u even terug in de tijd.
De expo is te bezoeken tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis: elke dag (behalve zondag) van 
9 tot 12 u., op maandag en woensdag ook in de 
namiddag van 13.30 tot 16 u.



In het NAVIGO-museum kunt u vanaf de krokusvakantie 
het nieuwe Centrum voor Duurzame Visserij bezoeken. 
De onthaalruimte van het museum wordt heringericht, en 
de bezoeker verkent met een eigentijdse tablettoer de 
vele verschillende meningen over het actuele onderwerp 
duurzame visserij.
Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen wordt er gewerkt 
aan een nieuw bezoekerscentrum dat in de loop van het 
voorjaar 2015 de deuren zal openen. Vanaf dan zullen 
alle bezoekers verwelkomd worden in Castel Fiertel, op de 
hoek van de Jaak van Buggenhoutlaan en de Koninklijke 
Prinslaan.
2015 belooft een fijn museaal jaar te worden vol 
boeiende activiteiten en nieuwigheden. Volg het laatste 
museumnieuws op Facebook of 
via www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be.

Op dinsdag 3 februari gaan beide musea weer open. Op 2, 3 en 4 januari zijn de musea nog toegankelijk van 
14 tot 18 u.

“Come concordato”: Elena ontdekt deze raadselachtige 
boodschap op het graf van haar man Simon. De flamboyante 
vrouw besluit op zoek te gaan naar de mysterieuze auteur van deze 
geheimzinnige woorden. Haar reis wordt een aaneenschakeling 
van overrompelende ontmoetingen en adembenemende 
gebeurtenissen. Zo opent haar turbulente speurtocht een doolhof 
van emoties , mijmeringen en veel vragen over zichzelf, over Simon en 
over hun liefdesrelatie. 

Menselijk gedrag
Maarten Morel (°1948) werd geboren in Poperinge en bracht het grootste deel van zijn 
jeugd door in Gent. Al in zijn prille jeugd werd hij geboeid door het verschijnsel mens 
en werd hij een scherpe observator van menselijk gedrag. Hij studeerde sociologie in 
Gent. Zijn hele professionele loopbaan was hij actief in de sector human resources (HR, 
psycho-sociale bagage). Sinds enkele jaren is hij zelfstandig consultant.
Maarten Morel: “Mensen boeien me. Reeds heel vroeg pende ik mijn bedenkingen 
neer in puberale verzen en lyrische volzinnen. Nog steeds krijgen de fratsen, twijfels 
en overtuigingen van dit unieke wezen mijn volle aandacht. Professioneel kreeg ik 
dagelijks de kans om de koning van de schepping in al zijn gedragingen en emoties, 
gekoppeld aan overwinningen en nederlagen, te observeren en te relativeren.”
Zijn boek is als paperback uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Boekscout.
nl. Het telt 234 bladzijden en kost 19,15 euro. In Koksijde is het rechtstreeks te koop in 
Boekhandel Oscar, Strandlaan 292 in Sint-Idesbald, ofwel bestellen via
 www.boekscout.nl.

Musea vernieuwen bezoekerscentra

Nieuw boek van Koksijdenaar
Maarten Morel: Elena’s reis

Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum gesloten 
in januari, na de kerstvakantie. Deze maand dient vooral voor de jaarlijkse grote kuis. Tijdens de sluiting 
zullen beide musea hun bezoekerscentrum vernieuwen.

Amper een jaar na het verschijnen van zijn boek Hoe passie 
je leven redt. Handleiding voor een boeiend bestaan, heeft 
Koksijdenaar Maarten Morel al een nieuw werk klaar, getiteld 
Elena’s reis. Het is een psychologische roman die niet zonder 
opwindende spanning Elena’s gevoelsleven ontrafelt na het 
overlijden van haar echtgenoot.

De Koksijdse auteur 
Maarten Morel.



Het jaarlijks Ceciliafeest van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer op zaterdag 15 november 
was twee keer bijzonder: Jeroen Hillewaere voltooide zijn 20 jaar dirigentschap en Carlos Vanden Bussche 
werd voorgesteld als nieuwe voorzitter in opvolging van Johan Vanhoucke.

Ceciliafeesten bij onze harmonieën

Koninklijke Gemeentelijke Harmonie

Koninklijke Harmonie Vrienden v/d Brandweer

Op 29 november vierde de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde (KGHK) zijn Ceciliafeest. Volgende 
muzikanten kregen een ereteken: Gilles Van Biesbrouck (PIN 5 jaar), Nelle Neyts (PIN 10 jaar), Alain 
Plaetevoet (25 jaar zilver), Luc Note (40 jaar robijn), Stefaan Vandenbroucke (50 jaar goud), Edegard 
Bogaert (55 jaar smaragd), Ronny Delporte (60 jaar diamant), Michel Saubain (60 jaar diamant). Muzikante 
Monique Demeulemeester is afgestudeerd aan de muziekschool. Bij volgende muzikanten kwam de 
ooievaar: Roselien D’haenen, Tine Huyghe, Kurt Deman, Hanne Neyts en Koenraad Jansseune.

Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 17 januari organiseert de 
KGHK zijn nieuwjaarsconcert. De luisteraars 
krijgen weer een hoogstaand programma 
met enkele kleppers uit het klassieke genre 
en hedendaagse composities.
Het concert heeft plaats in de theaterzaal 
van het c.c. CasinoKoksijde, met start om 
20 u., gratis toegang.
In 2015 viert de harmonie zijn 65-jarig 
bestaan, maar de kranige vereniging is 
nog niet van plan met pensioen te gaan. 
Interesse om aangenaam en op hoog 
niveau in groep te musiceren? Woon een 
repetitie bij op vrijdag van 20 tot 22 u. in 
zaal Noordduinen.

Dirigent Jeroen bedankte zijn muzikanten en genodigden voor 20 jaar trouwe steun met een zelfgemaakt 
aperitief. Volgende muzikanten werden gehuldigd: Emeric Counye (erekruis van Commandeur 65 jaar 
muzikant), Sanne Figoureux (ereteken 15 jaar) en 
Arthur Khaddaj (ereteken 5 jaar).
Na vele erg verdienstelijke jaren gaf voorzitter 
Johan Vanhoucke zijn functie door aan de 
nieuwe voorzitter: Carlos Vanden Bussche. 
Carlos (°Diksmuide, 1958) is beroepshalve KBC-
kantoordirecteur in Westende. In de gemeente is 
hij lid van het directiecomité van de V.V.V.
De nieuwe voorzitter aanvaardde de uitdaging 
omdat de muzikanten een hechte groep vormen, 
enthousiast en voortdurend beschikbaar zijn. 
“Ze nemen een belangrijke plaats in in het 
sociaal leven van onze gemeente. Ik werk me 
nog wat in, maar ik zal er alles voor doen om een 
meerwaarde voor de harmonie te zijn. Dit is voor 
mij een eer, ik dank het bestuur en de leden voor 
hun vertrouwen”, aldus Carlos.
Wie wil meemusiceren, kan een repetitie 
bijwonen op donderdag vanaf 19 u. in het 
Tuttertje, Dorpstraat 32 in Oostduinkerke. Een 
nieuwe site www.harmonieoostduinkerke.be is in 
de maak.

Zittend: dirigent Jeroen Hillewaere, Arthur Khaddaj, Emeric 
Counye en Sanne Figoureux. Staand Mathijs Masset, Fedekam-
afgevaardigde Henk Laridon, nieuwe voorzitter Carlos Van Den 
Bussche, Eric Figoureux, eerste schepen Jan Loones, Ronny 
Corteel, meter Eveline Wallaert, Patrick Kyndt en Silke Devlieghere.

De gehuldigden op het jaarlijkse Ceciliafeest van de Koinklijke 
Gemeentelijke Harmonie Koksijde.



Cursussen in de bib
Word - Vrijdag 23, maandag 26, dinsdag 27 januari 
en donderdag 5 februari van 13.30 tot 16 u. / 4 
lessen / prijs 20 euro.
Veilig op het internet voor Windows 8 
(downloaden, virusscanners…) - Donderdag 22 
januari van 13.30 tot 16 u. / prijs 5 euro. (eigen 
laptop met Windows 8 meebrengen)
Workshop iPad - Maandag 2 en dinsdag 3 februari 
van 9.30 tot 12 u. / 2 lessen / prijs 10 euro. / 
eigen iPad meebrengen
Excel - Vrijdag 6 en maandag 9 februari van 
13.30 tot 16 u. / 2 lessen / prijs 10 euro.
Veilig (ver)kopen op het internet - Zaterdag 7 
februari van 9.30 tot 12 u. / eigen laptop of tablet 
meebrengen / prijs 5 euro
Wat kan mijn fototoestel? - Donderdag 5 februari 
van 13.30 tot 16 u. of zaterdag 7 februari van 
14 tot 16.30 u. / 1 les / prijs 5 euro / eigen toestel  
meebrengen
Tips en trucs in Word -  Dinsdag 10 februari van 
13.30 tot 16 u. / prijs 5 euro
Betere foto’s met de compacte camera - 
Donderdag 12 februari van 13.30 tot 16 u. of 
zaterdag 14 februari van 14 tot 16.30 u. / 1 les / 
prijs 5 euro / eigen toestel meebrengen

Sjablonen in MS Office Word - Donderdag 19 
februari van 13.30 tot 16 u. Voorkennis: basiskennis 
van Word / er wordt geoefend op de computers van 
de bib / prijs: 5 euro
Wat is nieuw in MS Office 2013 Word?” - Dinsdag 
24 februari van 13.30 tot 16 u. (eigen laptop 
meebrengen, er kan ook gevolgd worden op het 
scherm) / prijs 5 euro
Gratis bellen en communiceren op internet: Skype, 
Whatsapp…- Maandag 23 februari van 13.30 tot 
16 u. (eigen laptop of tablet meebrengen) / 
prijs 5 euro.

Voor al deze cursussen en workshops geldt 
persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 6 januari 
aan de balie van de bibliotheek. U moet lid zijn 
van bibliotheek om te kunnen inschrijven, breng 
dus uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met 
een betaalautomaat die geen biljetten hoger 
dan 10 euro aanvaardt. Voor meer info over de 
(toekomstige) cursussen van de bib: 
www.bibliotheek.koksijde.be.

De bibliotheek is 
uitzonderlijk gesloten op 
maandagnamiddag 5 
januari.

GeslotenTweedekansboeken

Belangrijke oproep aan onze gidsen
en aan potentieel nieuwe gidsen

In de bib vind je telkens weer de nieuwste boeken, cd’s en dvd’s. Oudere 
materialen die lange tijd niet uitgeleend worden en waar geen interesse 
meer voor is, worden uit de collectie verwijderd. De ideale kans om de 
afgevoerde materialen voor een mini-prijsje een tweede kans te geven is bij 
u thuis!

Met haar uitgebreid cultureel patrimonium, haar 
prachtige natuur en rijk evenementenaanbod profileert 
Koksijde zich al vele jaren als een levendige, dynamische 
gemeente. Voor inwoners, tweedeverblijvers of bezoekers 
is dat al lang geen geheim meer. Tientallen gidsen 
spannen zich al jaren in om al die Koksijdse troeven op 
een boeiende wijze aan het publiek over te brengen.
De gemeente draagt die mensen een warm hart toe 
en vindt het belangrijk om ook in de toekomst in hen 
te investeren. Bijgevolg lanceert het bestuur het idee 
om stadsgidsen of zgn. ambassadeurs van Koksijde in 
het leven te roepen, onder de noemer “Gidsentraject 
K-ambassadeur”.
Vandaar, bent u al jaren een fiere gids in Koksijde, wilt u dit blijven doen en investeren in uw 
kennisontwikkeling voor de komende jaren? Of ziet u zichzelf wel als nieuwe gids in de gemeente Koksijde? 
Kom dan naar de infosessies van het nieuwe gidsentraject:
- op zaterdag 31 januari om 10 u. in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde, of
- op donderdag 12 februari om 19.30 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.
Op deze infosessies zullen de opzet, de doelstellingen en het traject nader worden toegelicht.
Inschrijven kan via erika.leuridan@koksijde.be tegen uiterlijk 25 januari.
Meer info: T 058 53 21 15



Artiest zoekt Feestneus
zoekt kandidaat-artiesten

Projectvereniging 5-art wordt Achthoek

Met Gosa naar Albanië en Macedonië

Artiest zoekt Feestneus (AzF, project van de intergemeentelijke culturele 
samenwerking Achthoek) zoekt kandidaat-artiesten die deel willen 
uitmaken van de lijst om op te treden in de regio Diksmuide-Veurne. 
AzF wil informele straatinitiatieven en -feestjes een culturele impuls 
geven en tegelijk lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en 
-kansen geven.

Achthoek wil door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning lokaal culturele meerwaarde creëren 
en bijdragen tot meer cultuurdeelname. Door regionaal samen te werken kan men lokaal zaken realiseren 
die een gemeente alleen niet kan.
Achthoek zit achter projecten zoals de regionale erfgoedbank WESTHOEK verbeeldt of Artiest zoekt 
Feestneus (zie ook deze pagina). Maar Achthoek financiert ook de uitbreiding van het cultuureducatieve 
project aWAKe naar de rest van de regio en organiseert met VormingPlus betaalbare opleidingen over 
specifieke thema’s zoals WO I, of gericht op bestuursleden van verenigingen (zie bl. 12).
Achthoek haalt zijn inkomsten hoofdzakelijk uit gemeentelijke 
bijdragen (1,10 euro per inwoner per jaar) en Vlaamse subsidies 
(0,33 euro per inwoner in 2014).
Info: coördinator Dieter David, T 058 53 37 60, info@achthoek.net, 
Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, www.achthoek.net

Albanië is sinds 1912 onafhankelijk en Macedonië na het uiteenvallen 
van Joegoslavië. Sinds enkele jaren stellen Macedonië en Albanië 
zich open voor het toerisme en mogen de eerste geprivilegieerden de 
duizenden jaren oude geschiedenis van beide landen herbeleven in de 
archeologische sites, de kloosters en de middeleeuwse steden. Op het 
vlak van natuur vind je er bergen, wouden, meren en fijne zandstranden.
Voor het volledige reisprogramma en alle nodige info: voorzitter Herman 
Rabaey, R. Vandammestraat 178 in Koksijde, GOSA.gewestveurne@
gmail.com, 058/515901.

Voortaan heet het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband niet langer 5-art, maar wel 
Achthoek. Sinds 2005 bestond 5-art uit de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en 
Veurne. Begin 2014 vervoegden de drie gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge de vijf 5-art-
gemeenten. Daarom is er nu de nieuwe naam Achthoek en het nieuwe logo dat verwijst naar het 
werkingsgebied: de noordelijke Westhoek, van de kust tot Lo-Reninge.

De vereniging Grootouders en Senioren van de Gezinsbond (GOSA) van het gewest Veurne organiseert 
een tiendaagse vlieg- en busreis van maandag 18 mei tot en met 
woensdag 27 mei 2015 naar Macedonië en Albanië. Men moet geen 
lid zijn om aan deze reis deel te nemen.

AzF biedt artiesten een pak extra podia aan in de regio (Alveringem, 
De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en 
Veurne), op feesten georganiseerd door de inwoners. Sta je op de AzF-
lijst dan kunnen de organisatoren je boeken voor een optreden. AzF 
betaalt het optreden.
Het project staat open voor alle talent en genres: folk, wereldmuziek, country, fanfare, pop, rock, jazz, blues, 
singer-song, hiphop, klassiek, presentatie, cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, crooner, 
schlager. Van de kandidaat-artiest(en) wordt wel verwacht dat ze een duidelijke link hebben met de 
vermelde regio en dat ze er wonen, werken, studeren en/of repeteren.
Ben je dus een lokaal/regionaal talent, bezorg AzF dan je inschrijvingsformulier en demo voor uiterlijk 1 maart.
Inschrijvingsformulieren en praktische details op www.artiestzoektfeestneus.be.



Nieuwe vakantiebrochure

Vorming voor verenigingen

Meters en peters 
van de wandelroutes

Vorig jaar werd voor een nieuwe, frisse opmaak gekozen om de 
lezer de vele troeven van Koksijde-Oostduinkerke gemakkelijk te 
laten ontdekken.
De boeiende facetten van Koksijde worden erin belicht aan de 
hand van vier thema’s: zee en strand, cultuur en erfgoed, wandelen 
en fietsen, shopping en gastronomie. 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 of kan gedownload worden via www.koksijde.be in de 
rubriek brochures. Wie liever alle info op zijn smartphone leest, kan 
de app Fascinerend Koksijde-Oostduinkerke gratis downloaden in 
de App Store of via Google Play.

Aansprakelijkheid en verzekeringen - Wat is aansprakelijkheid? Met welke soorten aansprakelijkheden kan 
een organisatie geconfronteerd worden? Docent is inspecteur verzekeringen Tom Van Mossevelde.
Op dinsdag 27 januari van 19.30 tot 21.30 u. in het Cultuurhuis, Hoogstraat 2 in Nieuwpoort. Drie euro voor 
inwoners Achthoekgemeenten, 6 euro voor anderen.
Website bouwen - Wil je een leuke website bouwen voor je vereniging? Dan kan je aan de slag met 
Wordpress, een gratis en eenvoudig systeem. Aan de hand van een praktisch voorbeeld bouw je 
in deze reeks stap voor stap een site met tekst, foto’s, video, kaart van de locatie, poll, fotogalerij en 
contactformulier. Docent is Youri Tack. Breng je laptop mee. Op zaterdagen 21 en 28 februari, en 7 maart 
van 9 tot 12 u. in zaal Maeke Blyde, Brs. Xaverianenstraat 12 in Houthulst. Negen euro voor inwoners 
Achthoekgemeenten, 18 euro voor anderen.
Facebook voor je vereniging – Facebook is voor verenigingen een extra communicatiemiddel (vb. 
uitnodigingen versturen), maar ook een platform om de betrokkenheid van leden te versterken. Hoe maak 
je een “fanpagina” op (niet te verwarren met profiel of groep)? Hoe geef je een pagina ruchtbaarheid? 
Verder: soort berichten, woordkeuze, formulering en hoe reageren op andermans berichten. Docent is Youri 
Tack. Laptop meebrengen. Op zaterdagen 16 en 23 mei van 9 tot 12 u. in het stadskantoor de Seylsteen, 
Sint-Denijsplaats 16 in Veurne. Zes euro voor inwoners Achthoekgemeenten, 12 euro voor anderen.

De dienst Toerisme heeft zijn nieuwe vakantiebrochure 2015 klaar. In deze viertalige brochure wil onze 
gemeente bezoekers inspireren voor een verblijf in onze fascinerende badplaats.

VormingPlus, Vrijwilligerspunt Diksmuide en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek 
organiseren weer een reeks vormingsmomenten voor (bestuurs)vrijwilligers van verenigingen. De lessen 
vinden verspreid plaats in het noorden van de Westhoek en staan voor iedereen open. 
Inschrijven: www.vormingplusow.be of 058 31 14 94.

Op woensdag 19 november heette de VVV-voorzitter Charlotte 
Castelein de meters en de peters van de gemeentelijke 
wandelroutes van harte welkom in het Duinenhuis. Hun goede 
inzet werd met een leuk geschenkje beloond. Ook kwamen 
de peters en meters meer te weten over de Sterrenwacht De 
Sterrenjutter. Op de foto voorzitter Sterrenwacht Emmanuel 
Fabel, Marianne en Rainer Amadori, Eddy Beullens, Filip 
Nuyttens, Thomas Vander Brugghen, VVV-voorzitter Charlotte 
Castelein, diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière, Katrien 
Vandenberghe, Erika Leuridan, Birger Coulier en Maria Beullens.



Gebruik correct de autolichten ...

Campagne nationale anti-inbraakdag

De dimlichten of de kruislichten zijn de lichten waarmee u rijdt 
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag 
of wanneer u overdag geen 200 m ver kan zien (bv. bij een zeer 
bewolkte hemel, regen, mist, sneeuw of in tunnels). Het is niet 
verboden om constant, dus ook bij goed zicht, de dimlichten 
te gebruiken. De nieuwste auto’s zijn trouwens uitgerust met 
dagrijlichten die automatisch altijd branden.

De grootlichten mag u alleen ’s nachts en bij beperkte 
zichtbaarheid (tot ongeveer 200 m) gebruiken. U moet ze doven 
bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, 
wanneer u een ander voertuig op minder dan 50 m volgt of als 
de rijweg onafgebroken en voldoende verlicht is zodat u zeker 
voldoende ver kan kijken.

Met de waarschuwingslichten (gelijktijdig de vier richtingaanwijzers) kunt u de andere weggebruikers 
verwittigen van een mogelijk gevaar. U mag ze enkel gebruiken voor het signaleren van een voertuig 
voor schoolvervoer dat kinderen laat in- of uitstappen, een voertuig dat pech heeft, een voertuig dat 
geïmmobiliseerd is na een ongeval. Of bij een gevaarlijke situatie (bv. het plots vertragen van de voertuigen 
voor u). Waarschuwingslichten dienen niet om zomaar ergens te stoppen of om in een dubbele file te 
parkeren.

De standlichten zorgen ervoor dat u gezien wordt, niet dat u zelf beter kunt zien. Het gebruik van 
de standlichten is verplicht om een motorvoertuig (uitgezonderd een bromfiets) te signaleren dat 
geïmmobiliseerd staat op de openbare weg (ook op de bermen), ’s nachts of overdag wanneer het niet 
meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m.

Een motorvoertuig moet uitgerust zijn met één of twee achtermistlichten. Gebruik van de achtermistlichten 
is enkel toegestaan wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 100 m door mist en sneeuwval 
of door felle regen ongeacht de afstand waarover u kan zien. De voormistlichten zijn facultatief en mogen 
slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle regen ongeacht de afstand waarover u kan zien. Ze 
mogen de dimlichten vervangen of er samen mee branden.
Tot slot: de lichten vooraan moeten steeds wit zijn, achteraan rood.

Op donderdag 11 december vond in heel het land de 
actiedag 1dagniet plaats om de strijd aan te binden 
tegen diefstallen in woningen. In ons land wordt er 
meer dan 200 keer per dag in woningen ingebroken. 
De maatschappelijke kost is torenhoog. Met z’n allen 
betalen we daarvoor de rekening van 350 miljoen 
euro per jaar. De politie Westkust en de preventiedienst 
van Koksijde namen op 11 december deel aan die 
nationale anti-inbraakdag en deelden preventievoetjes 
uit aan bewoners van woningen waar het inbrekers 
makkelijk wordt gemaakt (bv. een ladder in de tuin, 
niet gesloten deur enz.). Via een checklist duidden ze 
aan welke zaken niet in orde waren op het vlak van 
inbraakpreventie. De preventiedienst focuste op de 
gemeente Koksijde, de politie Westkust was aan heel 
de Westkust actief. De politie treedt dagelijks op in de 
strijd tegen inbraken door middel van patrouilles, maar 
11 december was de uitgelezen dag om dit nog eens 
extra in de kijker te plaatsen!

Raakt u niet wegwijs uit het gebruik van de verschillende soorten lichten? Mistlichten, dimlichten, 
grootlichten, waarschuwingslichten, standlichten…? De politie Westkust zet het correcte gebruik van de 
lichten op een rij.



Openbare werken: stand van zaken
Diverse bestratingswerken
1. Heraanleg van het Wilderozenvoetpad.
 Planning: start half januari met de aanleg van 

riolering voor het gedeelte dat aansluit met de 
Bronstraat. Daarna zullen eerst de voorbereidende 
werken in de Rouzéestraat plaatsvinden, eer het 
andere deel van de riolering aansluitend met de 
Gulden Vlieslaan zal beginnen. Laatste fase is de 
aanleg van nieuwe verharding in betonklinkers. 
Tijdelijke toegankelijkheid op steenslag.

2. Heraanleg van de Rouzéestraat. Het project zal 
na het winterreces starten met de aanleg van de 
nutsleidingen. Het opbreken van de straat en de 
aanleg van de riool volgt na de winterstop. Daarna 
volgt de aanleg van de bovenbouw. Het project 
zou klaar moeten zijn tegen de paasvakantie.

3. Naast de gemeenteschool in de Abdijstraat 
wordt een inrit naar de Dunevoetjes met beperkte 
parking gerealiseerd. Deze werken worden 
uitgevoerd nadat 1 en 2 volledig afgewerkt zijn.

Hoek Strandlaan/Koninginnelaan
Als laatste fase van het dossier Strandlaan wordt 
de hoek met de Koninginnelaan met een bushalte 
vernieuwd. Er zal bijkomende ruimte vrijkomen voor de 
aanleg van een speelplein. Deze werken vatten half 
januari aan.
Samen met deze werken wordt de bestaande gasca-
bine gesloopt. Ondertussen werd eind november al 
een nieuwe cabine in dienst genomen op de hoek 
van de Strandlaan met de Willem Elsschotlaan. Streef-
datum voor voltooiing is half maart. 

Veilige Fietspaden  
Albert I-laan-Kinderlaan
Dit dossier werd in de gemeenteraadszitting van 17 
november eenparig goedgekeurd. Het project situeert 
zich langs de Albert I-laan (N34) tussen de Astridlaan 
in Oostduinkerke en de Kinderlaan (N34z).
In het centrum, van de Astridlaan tot de Cottagelaan, 
komen er aanliggende fietspaden, voetpaden 
en parkeerstroken. In het buitengebied, van de 
Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe 
vrijliggende fietspaden, afgeschermd door een 
groenzone. Op de Groenendijk komen er waar 
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast 
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw 
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder 
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende 
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de 
asfalttoplaag. De uitvoeringstermijn is 200 werkdagen.
Van zodra de Vlaamse overheid het licht op groen 
zet inzake subsidiëring kan het dossier aanbesteed 
worden (voorjaar 2015).
Er is een voorlopige planning opgesteld.
Fase 1: werken aan de noordkant, het verkeer in één 
richting op de zuidkant (richting Oostduinkerke).
Fase 2: werken aan de zuidkant, het verkeer in één 
richting op de noordkant (richting Oostduinkerke) op 
de nieuw afgewerkte weg.

Dossier Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat. Het project is een gezamenlijke 
aanbesteding van de gemeente (riolen) met 
Aquafin (nieuwe persleiding). Het is een omslachtig 
werk dat de nodige tijd zal vragen tot de volledige 
voltooiing. Op maandag 8 december vond de 
coördinatievergadering plaats. Er wordt half januari 
gestart met het aanbrengen van de nieuwe 
nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telecom). In 
februari vat de aannemer de werken aan de riolering 
aan. Over dit project vindt op donderdag 22 januari 
om 18 u. in de Kokpit een infovergadering plaats.
Van zodra de definitieve planning gekend is, wordt die 
aan de aangelanden meegedeeld en op de website 
gezet. 

Omgevingswerken clubhuis 
Koksijde Golf ter Hille
Alle verhardingen zijn in gebruik. De verharding en 
voetpaden rond het clubhuis, de aanleg van een 
parking voor een 90-tal auto’s en drie bussen, een 
fietsenstalling. Alles is afgewerkt.
Momenteel is de aannemer volop bezig met de 
aanleg van de beplantingen. Als de nieuwe lente 
in het land is, zal heel de omgeving een prachtige 
groene aanblik geven.



Op vrijdag 6 februari vindt om 17 u. in Hotel Soll Cress (Koninklijke Baan 225 aan Ster der Zee) de 
definitieve zitdag plaats van de openbare verkoop van twee percelen grond van de gemeente.

De jaarlijkse nieuwjaarsrecepties van de politieke fracties die in onze gemeenteraad vertegenwoordigd 
zijn, vinden plaats op volgende momenten (chronologisch).

Beide percelen zijn gelegen in een verkaveling Hagedoornstraat-Viooltjesstraat, gekadastreerd volgens 
titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie F nummer 141/F, met een oppervlakte van 12a 44ca, meer 
bepaald: lot 1 van 6a 16ca in de Hagedoornstraat en lot 2 van 6a 14ca in de Viooltjesstraat.
Na hoger bod is de prijs gebracht op 70.000 euro voor lot 1, en op 96.200 euro voor lot 2.
Info: notaris De Baets en De Kock, Guldenvlieslaan 34a in Koksijde, T 058 53.20.10

N-VA: op vrijdag 9 januari om 19.30 u. in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-Dorp, met gastspreker  
prof. dr. Hendrik Vuye, info peter.hillewaere@gmail.com

SP.A: op zaterdag 17 januari om 19.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald, met gastspreker Vlaams 
volksvertegenwoordiger Joris Vandenbroucke, info ivan.vancayseele@telenet.be

VLD: op vrijdag 23 januari om 19.30 u. in restaurant de Normandie, Koninklijke Baan, 
info lander.vanhove@gmail.com

CD&V:  op zondag 25 januari om 11 u. in het gebouw de Mijn, Massartstraat 6 (van de Hotelschool 
ter Duinen), met gastspreker Europarlementslid Tom Vandenkendelaere en standup comedian 
Joost Vanhyfte (oud-leerling van de school); info ronnycalcoen@skynet.be

Definitieve zitdag verkoop twee gemeentepercelen

Nieuwjaarsrecepties politieke partijen

Bouw nieuw openluchtzwembad
Op de Zeedijk van Oostduinkerke zijn de werken 
volop aan de gang voor de restauratie van het 
stranddienstencentrum en voor de bouw van een 
nieuw openluchtzwembad. Boven die laatste werf 
is als het ware een open tent opgetrokken. Die 
constructie is nodig voor het waterdicht maken 
van de chappe en de zwembadkuip. Het bad 
werd gevuld met water om eventuele lekken vast te 
stellen. Als de test positief is, wordt gestart met het 
aanbrengen van tegels en faiences.

In Trefpunt op Focus:

Diverse gemeentelijke items
Ons gemeentebestuur en Focus/WTV hebben al jaren een 
samenwerkingsverband voor een maandelijkse TV-reportage over een 
bepaald bestuursitem van onze gemeente. De eerstvolgende uitzending 
komt op TV op woensdag 15 januari na het nieuws van 18 u. In die 
aflevering zal de burgemeester het hebben over diverse gemeentelijke 
items die zijn bijzondere aandacht weerhouden. Elke aflevering kan nadien 
ook (her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

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



Burgemeester Marc Vanden Bussche pluist graag de Koksijdse archieven uit. Recent deed hij een mooie 
vondst: de reportage ZO LEEFT KOKSIJDE (5 pagina’s A3-formaat) verschenen in het weekmagazine 
Zondagsvriend op 1 juli 1954 (22ste jg, nr. 26). Het is een markante reportage: geschreven in 
hoogdravende stijl, geïllustreerd met merkwaardige foto’s. Koksijde lijkt in dit stuk van 60 jaar geleden 
wel de kampioen der badplaatsen. Geniet mee van onze selectie, een brok triomfante nostalgie..!

De pronte jongedame op de cover van deze 
Zondagsvriend is mevr. Liliane Goderis, dochter 
van Louis Goderis en Madeleine Jadot, een 
Brusselse. Liliane zag het levenslicht op 1 mei 
1935 in het huis waar haar ouders de winkel 
Brusseloise aan de Strandlaan uitbaatten, 
voeding, hout, kolen en allerlei waren. 
Liliane is de tweede van vier zussen: 
Christiane, Viviane en Josiane.

Liliane was als jonge vrouw heel sportief. Als 
lid van de toenmalige atletiekclub Union 
Westkust werd ze als 17-jarige in 1952 Belgisch 
Kampioene discuswerpen. Dat deed ze over in 
1953, en later behaalde ze ook nog brons. Ze 
herinnert zich nog goed de fotosessie voor de 
frontpagina.
Liliane: “Omdat ik sportief wat bekend was, 
wilden ze mij op de foto. Die werd genomen 
aan de overkant van de straat, in de duinen 
achter het atelier van loodgieter Lacante. Daar 
moest ik een discus werpen zoals het hoort. 
Maar het lukte niet om zo mijn gezicht in 
beeld te brengen. Dan maar geposeerd 
met de discus in mijn handen.”
Tij-dingen: “Met als gevolg…?”
Liliane: “… dat heel Baaldje op z’n kop stond 
toen het magazine verscheen. Iedereen wilde 
zo’n boekje. De krantenwinkels moesten een 
extra voorraad bestellen. Zelfs de miliciens op 
de basis hadden allemaal zo’n foto op hun 
kamer hangen. Ik kreeg ook een brief van 
wielrenner Emiel Vercauteren. Hij wilde mijn 
handtekening, ik heb die gezonden. Je kunt 
wel geloven dat ik preus was met heel die 
historie. Die foto staat in mijn living, al 60 jaar, bij 
mijn medailles.”
Liliane komt nog graag naar Sint-Idesbald, al 
is ze er al jaren weg. Ze huwde in 1958 met 
Julien Mestdagh uit Merendree, inmiddels 
overleden. Nu woont Liliane (79) in Sleidinge, 
deelgemeente van Evergem, maar de 
contacten met haar familie in Koksijde blijven 
levendig.
Overigens besluit ze: “Leve Koksijde!”









Grote zwerfvuilopruimdag op 7 maart

Samen voor goedkopere groene energie

Containerpark en bouwafval

Op donderdag 22 januari vindt om 19.30 u. in de feestzaal 
van c.c. CasinoKoksijde een infomoment plaats over dergelijke 
groepsaankoop. Hoe en wanneer overstappen, hoe inschrijven?
Inschrijven voor de groepsaankoop is vrijblijvend. U kunt dat zelf 
online doen via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op 
provincie West-Vlaanderen).
Geïnteresseerden die niet over internet beschikken kunnen 
terecht bij Woonhuis NieKo (na afspraak in het kantoor aan de 
Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be) 
ofwel aan het Woonloket van het Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 

in Koksijde-Bad, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u.). Breng uw laatste eindafrekening mee. 
Ook wie bij een vorige editie aan de groepsaankoop heeft deelgenomen moet zich opnieuw inschrijven!

Bouwafval (steenpuin, gipsafval, porselein) kunt u selectief en in 
beperkte hoeveelheden naar het containerpark brengen. Hiervoor 
betaalt u 12,50 euro per losbeurt (van max. 1 m³). Wie bouwafval 
wil lossen, meldt zich met zijn identiteitskaart en, in geval van een 
tweederesident, met zijn tweedeverblijfspas aan in het kantoor 
op het containerpark. U krijgt daarna de uitnodiging tot betaling 
thuisbezorgd.
Voor grotere afbraakwerken huurt u best een of meer containers 
bij een private afvalophaler of containerdienst. Het bespaart u alvast brandstof en tijd. De dienst Milieu 
& DO raadt u ook aan om selectief te slopen. Recycleerbare en gevaarlijke fracties (asbest, glas, hout, 
steenpuin…) horen immers niet in een container met afval voor de verbrandingsoven.
Info: - Containerpark, Veurnestraat 11 in Koksijde. Openingsuren: dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11.45 u. 
en van 13 tot 16.45 u. Uitzonderlijk gesloten op woensdag 31 december vanaf 12 u. en op donderdag 1 en 
vrijdag 2 januari de volledige dag.

Zwerfvuil hoort niet thuis in de bermen, de duinen of op het strand. De 
afvalintercommunale IVVO en de dienst Milieu & DO nodigen alle Koksijdse 
verenigingen uit om op zaterdag 7 maart samen voor een zwerfvuilvrij Koksijde 
te gaan. Het ideale moment om de kas van uw vereniging te spijzen.
Afbraaktijd zwerfvuil
-  blikje: staalgedeelte 1,5 jaar, het aluminium deel (deksel) blijft bijna eeuwig 

merkbaar
-  krant: variërend van een paar dagen tot een half jaar
-  kartonnen beker: minstens een half jaar
-  sigarettenpeuken: 2 jaar
-  kauwgom: 20 tot 25 jaar
-  plastic flessen of verpakkingen: verpulveren tot micro-plastics die daarna vaak 

in de voedselketen terechtkomen
Werkwijze – Verenigingen met minstens tien deelnemers krijgen het 
nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en 
handschoenen). In ruil voor het zwerfvuilvrij maken van een vooraf afgesproken 
traject (ong. 10 km) ontvangt de vereniging 250 euro. Om 17 u. slotmoment.
Interesse? Lokale verenigingen die in aanmerking komen, worden individueel aangeschreven. Maar wilt u 
nu alvast meer info, contacteer de dienst Mil&DO, T 058 53 30 97. Het aantal plaatsen is immers beperkt.
Locatie? Weet u een buurt die dringend een opruimbeurt nodig heeft? Laat het de dienst Mil&DO weten.

Wilt u besparen op uw energiefactuur en tegelijk uw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met 
de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt 
deze campagne georganiseerd. U kunt nog inschrijven tot 9 februari.



Activiteiten en vormingen Duinenhuis

Cursus zeeanimator

* Cursus Kosmologie – Op woensdag 14, 21, 28 januari en 4 en 11 februari telkens van 20 tot 21.30 u. 
Kosmologie is de wetenschap die de structuur en de evolutie van het heelal bestudeert. In deze vijfdelige 
cursus schetst ervaringsdeskundige Chris Deman hoe ons wereldbeeld ingrijpend veranderde vanaf de 
Griekse oudheid tot onze tijd en hoe het heelal ook continu evolueert. Wat betekenen afstanden in het 
heelal? Gaat de expansie eeuwig door? Andere items: kosmische inflatie, multiversum en de pijl van de tijd.
Enige basiskennis sterrenkunde is aanbevolen. 
Prijs 50 euro, max. 25 deelnemers deelnemers. 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be - 
T 058 52 48 17.
* Workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar: 
vogels voederen en nestkastjes maken – Op 
zaterdag 17 januari van 14.30 tot 16.30 u. Meer 
leren over onze wintervogels en wat ze eten. Hoe 
kan je ze in een strenge winter helpen bij het 
vinden van voedsel? Ideale voederplaatsen, 
enz. Er wordt ook een nestkastje gemaakt. 
Ook (groot)ouders zijn welkom. Prijs 10 euro 
(uiteenzetting, setje vogelvoer, materiaal 
nestkastje, drankje en jaarlidmaatschap 2015 
van vzw De Keruil). Lichte hamer meebrengen. 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 
17, max. 25 kinderen. Ideale voorbereiding voor 
het Vogeltelweekend op 7 en 8 februari 
(www.vogelweekend.natuurpunt.be).

Doel is drie veldwerkpakketten onder de knie krijgen om met lagereschoolkinderen de natuur aan zee te 
ontdekken. Bij veldwerk gebeurt het leren zoveel mogelijk in de praktijk. De kinderen krijgen tal van opdrachten 
en er is er veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar. Om de cursus te volgen is geen 
specifieke voorkennis nodig.
- Dinsdag 10 maart: o.a. ontwikkelingsfasen bij kinderen, omgaan met kleuters Boreas (buiten)
- Dinsdag 17 maart: natuurbeelden bij kinderen, veldwerk algemeen en aan zee (buiten), natuurpad Flar en 

Flora (buiten)
- Dinsdag 24 maart: de zeekoffer (buiten), fauna en flora aan de kust ( buiten), planten en aanspoelsels
Prijs 20 euro te storten op rek. BE21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen, vermelding 
“Zeeanimator 2015” + naam. 
Inbegrepen: cursusmap, educatieve 
publicaties, koffie of thee.
Inschrijven op weekvandezee@west-
vlaanderen.be, T 050 40 32 82 vóór 
2 maart.
De sessies op dinsdag in het 
Duinenhuis worden op zaterdag 
herhaald in Surfclub Anemos in 
Knokke-Heist. U kunt dus voor één 
of meer sessies kiezen voor dit 
alternatief. Meld dit dan wel op 
voorhand bij uw inschrijving.

Ook in 2015 biedt het Duinenhuis een lange reeks activiteiten en vormingen. Vanaf 15 januari ligt het 
volledige aanbod ter beschikking bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en bij de dienst Toerisme. 
Alvast een voorsmaakje.

De dienst Mil&DO presenteert in samenwerking met de dienst 
Natuur- en Milieueducatie Kust van de provincie West-Vlaanderen 
een cursus zeeanimator op de dinsdagen 10, 17 en 24 maart van 
9.15 tot 16.15 u.



Ondertekening engagement klimaatbeleid

De ondertekening is een logische bevestiging van het gemeentelijk 
klimaatplan EnergieK2020 waarmee de gemeente zijn eigen CO2-
uitstoot tegen 2020 met 20% wil reduceren. Een ambitieus plan dat 
momenteel volop in de praktijk omgezet wordt.
Met het ondertekenen van deze engagementsverklaring:
-  erkent de gemeente dat klimaat een thema is waar verschillende 

beleidsdomeinen bij betrokken moeten worden: ruimtelijke 
planning, energie, water, milieu, mobiliteit, economie, landbouw, 
enz.

-  engageert de gemeente zich om zowel in de eigen werking als 
naar zijn diverse doelgroepen (burgers, bedrijven, verenigingen, 
enz.) acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan 
en de gevolgen ervan te milderen. Bv. het verlagen van het 
energiegebruik, het verlagen van de CO2-uitstoot, het verhogen van 
het aandeel hernieuwbare energie, ruimte bieden aan water, enz.

-  engageert de gemeente zich om voor deze acties samenwerking 
te zoeken met burgers, bedrijven, kennisinstellingen, 
distributienetbeheerders, sociale partners, verenigingen, 
middenveld, enz.

Koksijde ondertekende op maandag 1 december samen met 61 andere gemeenten de West-Vlaamse 
engagementsverklaring voor een beter lokaal klimaatbeleid.

De dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling presenteert in tien afleveringen eenvoudige recepten om afval 
te voorkomen. Deze recepten komen uit de provinciale Afval-kuur.

Glasheldere besparing - Waarom met pakken of bakken slepen en water uit flessen 
drinken als er in Koksijde perfect gezond water geproduceerd wordt en gewoon 
bij u thuis uit de kraan stroomt? Kraantjeswater is beter voor het milieu en voor uw 
portemonnee. Er is geen verpakking nodig en er gaat geen vervuilend vervoer mee 
gepaard. Kraantjeswater is 200 tot 1.000 keer goedkoper dan water uit flessen. Met 
uw gezin overschakelen naar kraantjeswater bespaart u zo’n 225 euro per jaar.
De herbruikbare luier - Baby’s hebben dagelijks gemiddeld vijf luiers nodig. 
Het gemiddeld luierverbruik over de hele periode wordt geschat op 4.250 luiers 
van elk gemiddeld 250 g. Per baby komt dus in totaal meer dan 1.000 kilo aan 
wegwerpluiers bij het restafval terecht.
Al overwogen om herbruikbare luiers te gebruiken? Om jonge gezinnen hiertoe aan 
te moedigen, geeft Koksijde de helft van de aankoopprijs (max. 125) terug in de 
vorm van een premie. Info: dienst Milieu en DO, T 058 53 34 39.
Herlaad uw batterijen - Lege batterijen zijn gevaarlijk afval. Bij het storten of 
verbranden komen er giftige zware metalen vrij, zoals kwik, lood, cadmium, zink en 
nikkel. Kies daarom voor herlaadbare batterijen. Ze zijn bij de aankoop duurder 
dan wegwerpbatterijen, maar ze gaan dan ook honderden keren langer mee. Op 
langere termijn vallen herlaadbare batterijen dan ook beduidend goedkoper uit.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 4: een duurzamer huishouden

Nog een week schaatspret

Openingsuren:
- tot zondag 4 januari van 10 tot 21.30 u.
- op woensdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
Attracties:
- op woensdag 31 december: schaatsdemonstratie 
van 10 tot 11.30 u.

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

Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot en met zondag 4 januari geschaatst worden. Uiteraard 
kan men er ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.

Schepen van Milieu, Albert Serpieters, 
gelukkig met de ondertekening van de 
Vlaamse engagementsverklaring voor 
een beter lokaal klimaatbeleid.



House party

DJ-contest

PleZand is plezant

Op zaterdag 
10 januari 
keert 
jeugdhuis 
de PIT terug 
naar de 
basis van de 
dancemuziek: 
house.
Disclosure, 
Calvin Harris, 
Dimitri Vegas 
& Like Mike… zijn allemaal bekende namen uit de house 

scene. De PIT kiest voor lokaal talent. Met evenveel liefde 

voor het genre en gerijpt in de Decadance te Gent.

Line up: Avant Garde vs Guy van 21 tot 22.30 u., Avant 

Garde van 22.30 tot 01.30 u., Sir Jacobs van 01.30 tot 03 

u. Aanvang om 20.30 u., gratis toegang.

Meer info: www.depit.be

Op zaterdag 31 
januari nemen 
jonge talenten het 
tegen elkaar op 
in een dj-contest. 
Enkel voor dj’s 
van 16-21 jaar. De 
“battles” vinden 
plaats op het 
podium van het 
jeugdhuis.  Het 
publiek kiest wie het 
tot “resident” van de 

PIT schopt, en op de grote(re) activiteiten mag draaien. 

Het is om het even welk genre muziek je draait.

De PIT beoordeelt de dj’s op volgende criteria: 

platenkeuze, originaliteit, skills, muziekkeuze, creativiteit 

& interactie met het publiek. De jury zal samen met het 

publiek de uiteindelijke winnaar bepalen.

Stuur je muziekfragment of de link naar jeugddienst@

koksijde.be of deel het via www.facebook.com/jocdepit.

Wat heeft de PIT nog nodig? Leeftijd, persoonlijke 

gegevens (voor- en achternaam, e-mail, gsm-nr), 

artiestennaam. Deadline: 15 januari.

Meer info: www.depit.be 

Koksijde organiseert heel veel activiteiten 

voor kinderen, van Koksijde Kids tot 

kinderfilms. Om in dat grote aanbod 

een overzicht te vinden is er de eigen 

gemeentelijke kinderkrant PleZand! Alle 

Koksijdse kinderen krijgen die krant op 

school, vier of vijf keer per jaar, voor elke 

vakantie.
Leest je zoon of dochter PleZand liever 

zelf? Kijk dan op www.plezand.be. Daar 

download je alle edities.
Of haal een PleZand bij de jeugddienst of in 

het gemeentehuis.
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Speelplein in de kijker: Kerkepanne
In hartje Sint-Idesbald, achter de Kerkepannezaal, ligt speelplein Kerkepanne. Het is een groot speelplein 

met allerlei speeltoestellen. Van een kabelbaan tot een groot klim-klautertoestel. Geschikt voor de 

allerkleinsten, maar ook voor oudere kinderen.

Nieuw op dit speelplein is een vogelnestschommel. Kerkepanne is het eerste speelplein in Koksijde dat 

met dit toestel is uitgerust. Test het uit.

Op het speelplein staat ook een kiosk waar je kan schuilen bij regenweer. Naast het speelplein liggen 

ook petanqueterreinen, voor de (groot)ouders?

De vogelnestschommel: een primeur 

voor het speelplein Kerkepanne.



Sportelen voor 50-plussers

Afscheid van 30 jaar Zwemweek

Zumba gold – Elke dinsdag, telkens van 9.30 tot 10.30 u., in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. Zowel voor beginners als voor mensen met Zumba-ervaring. 
Deelnemen (verzekering in) kost 4 euro per les. Inschrijven 
is niet nodig.
Tai Chi -  Voor gevorderden: op maandag van 9 tot 
10 u. in de sportzaal in Koksijde-dorp (achter het 
politiecommissariaat).
Voor beginners: op donderdag van 9 u tot 10 u. in de zaal 
voor vloersporten in Koksijde-Dorp (naast de sporthal). 
I.s.m. het Sociaal Huis. Inschrijven bij seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, 
deelname 1,5 euro per les (verzekering in).
Badminton - Elke woensdag tot eind januari (niet 
tijdens schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Beginners krijgen 
begeleiding, gevorderden kunnen vrij spelen. 1,50 euro per beurt, verzekering in. Inschrijven bij de 
sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be.
Conditie- en krachttraining op fitnesstoestellen - Woensdag 7, 14, 21 en 28 januari van 9 tot 10 u. in 
de powerzaal Laurent Deconinck, sportpark in Koksijde. Speciaal voor wie nog geen ervaring heeft met 
fitnesstoestellen, onder begeleiding. Deelnemen (verzekering in) kost 6 euro voor de vier lessen. Inschrijven 
bij de sportdienst (zie item badminton).
Netbal – Elke woensdag van 4 februari tot eind mei (niet tijdens schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in 
sporthal Hazebeek. Zowel voor beginners als gevorderden. Deelnameprijs (verzekering in) 1,50 euro per les. 
Inschrijven bij de sportdienst (zie item badminton).
Step-aerobic – Op woensdag 4, 11 en 25 februari van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Speciaal voor beginners. Bij step-aerobic gebruikt men een bankje om beurtelings op- en af 
te stappen. De training op muziek is zeer goed voor dijen en kuitspieren. Deelnameprijs (verzekering in) 4,50 
euro voor de drie lessen. Inschrijven bij de sportdienst (zie item badminton).

Met de opening van het gloednieuwe openluchtbad in Oostduinkerke kan 2015 al niet meer stuk. Het eerste 
seizoen van deze vernieuwde unieke zwemaccommodatie zal er lopen van 20 juni tot 4 september.
Het afscheid van de traditionele Zwemweek in het zwem-& recreatiebad Hoge Blekker betekent niet dat de 
dienst Zwembaden de promotiecampagnes opbergt. Integendeel, vanaf volgend jaar worden themadagen 

over het gehele jaar gepland, zowel voor het 
brede publiek als voor de basisscholen. De 
eerstkomende happening is Valentijnsdag op 
zaterdag 14 februari. Daarna volgen moeder- en 
vaderdag, Dag van de klant, om in november 
met een zwemweekend (vrijdag tot zondag) 
te eindigen. Tijdens het schooljaar zijn er 
zweminstuiven voor de lagere scholen.
Het 40e Smaldeel Heli werkte met de redder-
duikers aan alle zwemweekedities mee. Het 
afscheid werd opgefleurd met de voorstelling 
van een mooie 3D-medaille met de 
afbeeldingen van een paardenvisser en van 
de Seaking. Ereschepen Laurent Deconinck, die 
op alle edities present was, overhandigde de 
herinneringsmedaille.

Na 30 jaar Koksijdse Zwemweek (1984-2014) is beslist om de succesvolle formule te beëindigen. De tijd is 
rijp om de campagne voor de zwembaden op een andere leest te schoeien.

Karel “Fozzy” Kinable, Johan “Sheriff” Dieleman, “Chappy” Capelle, CO Reeza Vandenbroucke, Carlo Vanhee, Yves 
Peperstraete, chef-duiker Windels, ereschepen Laurent Deconinck, Seba Dehaemers, CO Deolet, Walter Vanweymeersch, 
Dominiek Devos, Lt-Kolonel Vl. Evert Cuppens, Claude Meersseman, Jan Lycke, Fred Boudt, Billy Vandamme, 
beheerder Marc Supeley, Caje Casier en Bernard Haentjens.



Multimove en Jeugdsportacademie

1. Multimove: voor kinderen van het 2de kleuter 
tot het 3de leerjaar
Een gevarieerd bewegingsprogramma, met 
de focus op algemene ontwikkeling van 
bewegingsvaardigheden. Onder het motto “als je 
niet kan springen, landen, lopen, vangen,... kan je 
later niet voetballen, zwemmen, tennissen …”.
Eerste les in de week van 5 januari tot de 
paasvakantie (18 euro, maandag OF dinsdag OF 
woensdag). Duur 12 weken, geen activiteiten op 11 
februari en tijdens de krokusvakantie.
-  2de en 3de kleuter op maandag van 16.30 tot 

17.15 u., sporthal Koksijde-Dorp
-  2de en 3de kleuter op dinsdag van 16.30 tot 

17.15 u., sporthal Hazebeek Oostduinkerke
- 1ste tot 3de leerjaar op woensdag van 14.30 tot 

15.30 u., sporthal Hazebeek Oostduinkerke-Dorp

2. Jeugdsportacademie: voor kinderen van het 
4de tot en met 6de leerjaarr
Kennismaking met tal van sporten op woensdag 
van 15.30 tot 16.30 u., sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke.
- op 7, 14, 21 en 28 januari omnisport (kinbal, 

frisbee, hockey, baseball / 6 euro)
- op 4 en 25 februari, en 4 maart tafeltennis (4,50 

euro)
- op 11, 18 en 25 maart en 1 april atletiek (6 euro)
Men kan inschrijven voor één of meer reeksen. In 
de prijzen zijn verzekering en gebruik sportmateriaal 
inbegrepen.
Inschrijven via sportdienst@koksijde.be, of aan de 
sportbalie, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 
058 53 20 01, alle info op www.sport.koksijde.be. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Inschrijving enkel geldig 
na betaling.

Voor jongens en meisjes uit het kleuter- en lager onderwijs organiseert de sportdienst Multimove en 
Jeugdsportacademie in Koksijde en Oostduinkerke.

Uitleendienst volksspelen
Bent u op zoek naar een leuke activiteit om uw feest of evenement compleet 
te maken? Bij de gemeentelijke sportdienst kunt u terecht voor het lenen van 
volksspelen. Volgende spelen zijn beschikbaar: krulbol, pierbol, trou-madame, 
tonspel, toptafel, tafelkegel, sjoelbak en schuiftafel.
Via www.sport.koksijde.be kunt u de spelen digitaal reserveren. U vindt er 
ook een scoreblad en een overzicht van de spelregels. Gratis uitlening aan 
inwoners van Koksijde, een waarborg van 50 euro dient betaald bij afhaling 
van het materiaal. Vraag de spelen tijdig aan!

Golf ter Hille triatlon: tweede editie
Op pinksterzondag 24 mei organiseert de vzw Golf ter Hille Triatlon (opgericht in de schoot van Wave 
Health & Fitness) de tweede editie van de Golf ter Hille Triatlon.

Dit jaar kunnen net iets meer dan 
400 atleten aan de start verschijnen, 
als individuele atleet of als trio. De 
inschrijvingen starten op 1 februari. 
Inwoners van Koksijde krijgen twee weken 
voorinschrijvingsrecht. Het wordt dus 
opnieuw haasten om erbij te zijn.
Wie als vrijwilliger aan deze organisatie wil 
meewerken is zeker welkom.
Info: www.golfterhilletriatlon.be



Weer leergang tablet voor senioren in De Brug

Goedkope leningen voor iedereen!

Deze cursussen zijn bedoeld voor mensen die dus al een bepaalde basiskennis hebben.
Omwille van de vele technische verschillen tussen de tablets Android van Google en 
de iPads van Apple worden deze cursussen (net als bij de begincursus) gesplitst. Beide 
cursussen, telkens 13 sessies van 2,5 uur, worden gegeven door een ervaren docent.
iPad - In deze vervolgcursus wordt er intensiever gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van filmen en het maken van foto’s. Zo wordt o.m. aan de hand 
van diverse apps aangetoond hoe je het digitaal 
materiaal ook kan bewerken. Er wordt ook dieper 
ingegaan op de vele mogelijkheden van de apps die 
standaard op het toestel staan. Er worden ook heel 
wat apps uit de App Store onder de loep genomen. 
Op woensdag van 9 tot 11.30 u., start op 21 januari, 
einde op 6 mei.
Android - In deze vervolgcursus worden diverse 
thema’s verder uitgediept, zoals educatieve apps, 
dekstopapps voor Chrome, muziek, lezen, navigatie, 
fotografie. Ook kantoortoepassingen (Office, Prezi, 
WinZip, PDF, Dropbox, Google Drive…) komen 
uitgebreid aan bod. Alle nieuwigheden passeren de 
revue. Op maandag van 9 tot 11.30 u., start op 19 
januari, einde op 4 mei.

Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld en 2,5 euro voor het 
cursusmateriaal. Inschrijven kan enkel rechtstreeks bij CVO Cervo-Go: www.cervogo.be of 058 41 51 61. 
Cervo-Go heeft geen Android-tablets of iPads ter beschikking, breng dus je eigen toestel mee.
In september volgen weer begincursussen.

Iedereen, zonder inkomensbeperking, kan een FRGE-
lening tot 10.000 euro krijgen voor de woning die hij/
zij verhuurt of bewoont, aan max. 2% intrest, looptijd 
max. 5 jaar.
Enkel voor renovatie - Dak-, zolder-, 
buitenmuur- spouwmuur en vloerisolatie / 
hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels) / 
vervangen van oude verwarmingsketels / gaskachel 
– gasconvector (HR+) / inbouwcassettes
Voor renovatie als nieuwbouw - Zonneboiler / 
warmtepompen / driedubbele beglazing / pellet- 
en speksteenkachel
Lening aan 0% - Wie voldoet aan een van volgende 
voorwaarden kan zelfs een renteloze lening 
(0%) verkrijgen en een beroep doen op extra 
ondersteuning (hulp bij het bepalen van de beste 
energiebesparende investeringen, het kiezen van 
een aannemer, het opvolgen van de werken en het 
aanvragen van premies):
- Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij 

het ziekenfonds (klevertje ziekenfonds eindigt op 1).
- Jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer 
dan 16.965,47 euro verhoogd met 3.140,77 euro per 
persoon ten laste (Omnio-statuut).
- U doet een beroep op schuldbemiddeling of op 
budgetbegeleiding bij het OCMW.
Ook 0% via SVK - Al sinds 19 oktober 2012 kunnen 
ook particuliere verhuurders die verhuren aan 
doelgroeppersonen via een sociaal verhuurkantoor 
een renteloze lening (0%) afsluiten. De eigenaar 
moet er zich toe verbinden zijn woning minstens 
gedurende de looptijd van de lening via een SVK te 
verhuren.
Contact:
Woonloket: Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 in 
Koksijde-Bad, dinsdag, donderdag en vrijdag 
telkens van 13.30 tot 16 u. / of na afspraak met het 
Woonhuis NieKo, Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, 058 53 
34 90, wonen@koksijde.be
Info: www.frge-westhoek.be

In januari organiseert het Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo-Go in samenwerking met het 
Sociaal Huis een tweede reeks cursussen tablet in zaal De Brug van het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 36. De 
eerste reeks kende veel succes. Om tegemoet te komen aan de blijvende interesse en de vraag van vele 
huidige cursisten start half januari dus een vervolgcursus.

De Westhoekgemeenten bieden via het Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost (FRGE) de mogelijkheid om een goedkope lening aan te gaan om 
energiebesparende maatregelen te financieren.



Een groep enthousiaste vrijwilligers bezocht de alleenstaande 80+ers, vroeg naar hun noden en behoeften 
en informeerde de alleenstaande senioren over bijeenkomsten voor ouderen en de thuiszorgdiensten. Tegelijk 
kreeg Koksijde zo ook zicht op de behoeften van de senioren.

Vaststellingen
Begin november 2013 telde Koksijde 824 alleenstaande 80+ers. Gedurende het afgelopen jaar brachten een 
25-tal vrijwilligers bezoekjes bij hen aan huis. Door middel van een gezellige babbel polsten de vrijwilligers naar 
de noden en behoeften van deze doelgroep. Uiteindelijk konden 467 antwoorden verzameld worden. Deze zijn 
nu geanalyseerd met volgende vaststellingen.
-  95% van de alleenstaande 80+ers hebben wel nog sociale contacten; 54% zegt iemand als mantelzorger te 

hebben.
-  Naast de lichamelijke beperkingen (56%) zijn er ook 19% mensen die materiële beperkingen hebben. Dat 

verhaalt zich vooral in financiële problemen.
-  De 80+er zegt zich vooral bezig te houden met lezen, tv-kijken, knutselen of handwerk, en zelf tuinieren. 25% 

heeft geen vrijetijdsbesteding. Deze groep maakt meer kans om sociaal geïsoleerd te raken.

25% vragen om hulp
De bezoekjes en het verstrekken van inlichtingen van thuiszorg- en andere diensten heeft ook geleid tot een 
zekere doorbreking van isolement. Immers, een vierde van de ondervraagde personen diende een hulpvraag 
in. Al die vragen werden behandeld, doorverwezen en verholpen.
Het Sociaal Huis ondervindt dagdagelijks de noden en behoeften van de senioren en wil de ingeslagen 
weg verder bewandelen. Door diverse projecten op te starten, wil het Sociaal Huis het sociale netwerk en 
de cohesie in de gemeente versterken. Het Sociaal Huis wil het luisterend oor zijn voor iedere senior en hulp 
bieden waar mogelijk.
Info: www.sociaalhuiskoksijde.be, seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be en annesophie.
dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, Ter Duinenlaan 34.

Sociaal Huis blikt tevreden
terug op onderzoek Samen 80
Naar aanleiding van de sterke vergrijzing, de vele alleenstaanden en vaak ook het gebrek aan sociaal 
netwerk ziet het Sociaal Huis eenzaamheid en sociaal isolement als belangrijke uitdagingen. Koksijde zocht 
en vond een innovatieve aanpak om vereenzaming bij senioren aan te pakken.

V.l.n.r. achteraan: OCMW-raadslid Greta Cambier, dan de vrijwilligers Jan Vanden Berghe, Herman Bourgeois, Maaike 
Van Craen, Hugo Van Eecke, Redgy Lambersy, Marcel Gysel, Kamiel De Saeger, Rudy Balcaen en Luc Liefhooge, OCMW-
secretaris Pascale Feys, financieel beheerder Rita Driesse. Vooraan: seniorenconsulent Katleen Calcoen, de vrijwilligers 
Oswald Persyn, Caroline Popieul, Fien Rigole, Francine Debandt, Jetty Van Hyfte, Simone Goovaerts, OCMW-voorzitter en 
schepen van Seniorenzaken Greta Suber-Delie, vrijwillger Mie Van Marcke, coördinator vrijwilligers Anne-Sophie De Deckker 
en diensthoofd Thuiszorg Carine Desaever.



Kinderyogalessen

Tehuis Kompani zoekt steungezinnen

D-actie wil in België voor een positief vlindereffect 
zorgen dat het leven van honderdduizenden 
mensen in haar projectlanden zal verbeteren. De 
term “vlindereffect” ontstond begin jaren zeventig 
en komt uit het vakgebied van de meteorologie. 
Volgens de theorie van het vlindereffect kan 
een vleugelslag van een vlinder in Brazilië een 
tornado in Texas veroorzaken. Het vlindereffect is 
ondertussen ook een begrip in onze taal geworden.
Damiaanactie zorgt al 50 jaar voor een positief 
vlindereffect. In 1964 werd Damiaanactie opgericht 
en sindsdien zorgt ze voor haar zieken, eerst alleen 
leprapatiënten, niet veel later ook tbc-patiënten. 
Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden 
dankzij Damiaanactie weer gezond, vonden hun 
waardigheid terug en kregen hoop op een betere 
toekomst.

Vlindereffect voor 40 euro
Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen 
nieuwe zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden 
(één om de 20 seconden). Elk jaar maakt lepra 

meer dan 230.000 nieuwe 
slachtoffers, die het risico lopen verminkt te geraken 
of in een sociaal isolement terecht dreigen te 
komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld 
worden. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar 
vleugels uit. In 2013 hebben de medische teams 
die Damiaanactie ondersteunt, 329.592 lepra-, 
tbc- en leishmaniasispatiënten opgespoord en 
behandeld. 329.592 mensen werden weer gezond 
en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen 
die in België Damiaanactie steunt door 40 euro in 
te zamelen of te storten.

Stiften en giften
De actie bestaat concreet uit de verkoop van 
pakjes stiften (6 euro voor een pakje van 4 
stiften). Men kan ook giften storten op rek. nr. BE05 
0000 0000 7575. Een gift vanaf 40 euro is fiscaal 
aftrekbaar.
Info: Damiaanactie, Leopold II-laan, 263 in 1081 
Brussel, www.damiaanactie.be.

Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk jaar sinds 1964 een 
solidariteitscampagne. Van vrijdag 23 tot zondag 25 januari zal D-actie weer fondsen 
inzamelen in de strijd tegen lepra en tbc en leishmaniasis.

Als erkend begeleidingstehuis staat het tehuis Kompani vzw (Guldenzandstraat 43a in Oostduinkerke) in 
voor de opvang van 15 kinderen tussen de 2,5 en 18 jaar. Binnen deze organisatie is Kompani op zoek 
naar vrijwilligers die zich als “steungezinnen” willen inzetten.

Er vinden weer yogalessen voor kinderen plaats in de kleuterturnzaal van de 
gemeenteschool in Oostduinkerke. Kinderen kunnen meedoen aan een les of 
een reeks. Telkens van 16 tot 17 u., eventueel een tweede uur erna.
Reeks 1 (6 lessen) van 7 januari tot 4 februari. Prijs 42 euro voor de reeks, 8 euro 
per les indien aparte lessen.
Reeks 2 (5 lessen) van 25 februari tot 25 maart. Prijs 35 euro, 8 euro per les indien 
aparte lessen.
Lesgeefster is Rebecca Rommelaere. Inschrijven: rrommelaere@gmail.com, 
0478/21 89 03

Sommige van de toevertrouwde kinderen kunnen, om 
uiteenlopende redenen, weinig of niet terugvallen op 
hun natuurlijk milieu. Voor hen is het echter ook belangrijk 
iemand te hebben buiten de voorziening waar ze 
terechtkunnen voor bezoek, weekends, vakanties, enz. 
Frequentie en type contact is allemaal te bepalen in 
wederzijds overleg met alle betrokken partijen (jongere, 
steungezin, consulent, ouders, voorziening).
Voelt u zich geroepen of wenst u meer uitleg, neem dan 
vrijblijvend contact met Kompani vzw, T 058 52 08 15, 
info@kompani.be, vragen naar de contextbegeleidster, 
pedagogisch coördinator of directeur.

Damiaanactie van 23 tot 25 januari



Startmoment tweede Levensloop

Wachtdienst apotheken:
nieuw nationaal oproepnummer

Gratis naar Sunparks op 24 januari

Omdat de strijd tegen kanker nog lang niet gestreden is, organiseert het team van Levensloop in 2015 de 
tweede editie op 30 en 31 mei op de luchtmachtbasis.

Het nationaal oproepnummer om op elk ogenblik de dichtstbijzijnde 
apotheek met wachtdienst te kennen, wordt gewijzigd.
Momenteel, tot 4 januari 2015, is dit nog 0900-10.500.

Vanaf maandag 5 januari 2015 geldt een nieuw nummer:

0903-99.000
U kunt ook op de website www.apotheek.be terecht voor alle info over 

de Belgische apotheken met wachtdienst.

Sunparks stelt zijn nieuwe 
omgevings-pas voor. Elke 
Koksijdenaar kan deze pas 
eenvoudig aanvragen bij de 
sportbalie van Sunparks. Deze pas 
is één jaar geldig en geeft toegang 
tot de Aquafun aan de helft van de 
prijs. Ook voor de Kidsworld kan de 
omgevingspas gebruikt worden. Op 
de toegangsprijs per kind geniet 
u een korting van 20%. Sunparks 
organiseert ook verjaardagsfeestjes 
in diverse formules, met gebruik 
van Aqua en/of Kidsworld, 
pannenkoeken, spaghetti, alles kan. 
Verder ook communie- of lentefeesten.

Het vakantiepark Sunparks Oostduinkerke nodigt op zaterdag 24 januari vanaf 14 u. alle inwoners van 
Koksijde uit voor een namiddagje gratis genieten! Dat geldt ook voor de Nieuwpoortenaars. Aquafun, 
diverse sporten, Kids World zijn dan allemaal gratis toegankelijk. Er wordt animatie voorzien, er zijn 
proevertjes, kortom van alles wat een leuke dag verzekert.

Net als vorig jaar zijn de voortrekkers op zoek naar 
enthousiaste teams die gedurende 24 uur bewegen tegen 
kanker. Bedoeling is uiteraard de successtory van vorig jaar 
evenaren, en wie weet, misschien wel overtreffen. De start vindt 
plaats op vrijdag 23 januari om 19.30 u. in ’t Oud Schooltje, 
Kerkstraat in Koksijde-Dorp. Schrijf in als team en steun mee de 
strijd tegen kanker! 

Zo steunt u Levensloop
Deelnemen in een team - Als u inschrijft als deelnemer, gaat 
uw inschrijvingsgeld (10 euro) direct naar de rekening ten voordele van Levensloop.
Doe een gift - Doe een gift aan Levensloop, een team of een specifieke deelnemer. Elke gift van 40 euro of 
meer geeft recht op een fiscaal attest en dus een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.
Een geldinzameling organiseren - U organiseert een activiteit voor of tijdens Levensloop en stort het 
ingezamelde bedrag aan Levensloop.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Cardinael-Becelaere
Zestig jaar geleden, in Wulpen op 20 november 1954, stapten André Cardinael (°Koksijde) en Maria 
Becelaere (°Wulpen) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft kregen ze op 
zaterdag 22 november ten huize het bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en 
schepenen. De jubilarissen waren uitbaters van een landbouwbedrijf aan de Torreele in Wulpen. Ze hebben 
een zoon en een dochter, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Gille-Puttemans
Zaterdag 22 november was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Michel Gille 
(°Brussel) en Anita Puttemans (°Vilvoorde) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest 
(Machelen, 14 november 1964). Michel werkte als aankoper van materialen voor diverse bedrijven die 
machines maakten, o.a. voor Caterpillar en Pégard. Anita ontfermde zich over het huishouden. Ze hebben 
drie kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Luca-Dieusaert
Op zaterdag 29 november waren er gouden palmen voor de echtgenoten Wilfried Luca (°Veurne) en 
Bernadette Dieusaert (°Koksijde) die huwden op 2 oktober 1964 in Koksijde. Wilfried was en is de bekende 
huisarts in Oostduinkerke, Bernadette hielp/helpt haar man in zijn praktijk en bereddert de huishouding. Ze 
hebben twee zonen, twee dochters en acht kleinkinderen.



Echtpaar Delrue-Dedessus-les-Moustier
Op zaterdag 13 december was het de beurt aan het echtpaar Richard Delrue (°Mourcourt) en Bernadette 
Dedessus-les-Moustier (°Leuze) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 23 
december 1964 in Thulin. Richard was directeur van de basisschool in Hornu, Bernadette was apothekeres. 
De jubilarissen hebben een dochter, een zoon en vier kleinkinderen.

Echtpaar Van Eyck-Steensels
Een gouden feest was er op zaterdag 29 november ook voor de echtelingen Ghislain Van Eyck 
(°Huldenberg) en Jeanne Steensels (°Balen). Ze huwden op 5 december 1964 in Overijse. Ghislain was 
elektrotechnicus hoogspanning in Waterloo, Jeanne teelde druiven, bij haar ouders, schoonouders en als 
zelfstandige. Ze hebben een dochter, een zoon en negen kleinkinderen.

AED opleiding voor senioren
De seniorenadviesraad, het Sociaal Huis en Rode Kruis-Koksijde organiseren 
speciaal voor senioren een opleiding gebruik van een AED-toestel 
(Automatische Externe Defibrillator). In Koksijde staan in de verschillende 
kernen zeven AED-toestellen.

Getroffen door een hartstilstand heeft een persoon nog een kans op overleven 
als iemand snel de hulpdiensten alarmeert en hartmassage met mond-op-
mondbeademing start. Dit moet meestal door voorbijgangers of huisgenoten 
gebeuren. Bij reanimatie zonder AED-toestel is de overlevingskans 8%. Met zo’n 
toestel stijgen de kansen tot 60%.
De opleiding vindt plaats op vrijdag 16 januari van 14 tot 17 u. in zaal De Brug in 
het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32. Toegang 2 euro.
Vooraf inschrijven met naam, adres, geboortedatum, T en/of GSM-nummer bij 
Vicky Tachel via vorming@koksijde.rodekruis.be of GSM 0494 49 38 62.
Info: info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be



Ter gelegenheid van de 
opendeurdagen in Kledingbank 
Camino in het oc Noordduinen 
kwamen burgemeester en schepenen 
de Caminoploeg op zaterdag 15 
november hartelijk feliciteren met 
de prachtige herinrichting van de 
kledingbank. Camino bestaat 17 jaar 
en heeft tot doel minderbegoede 
mensen te helpen aan goedkope 
maar volwaardige kledij. De 
kledingbank heeft overigens een 
regionale functie: de klanten wonen 
in zowat heel de Westhoek. Camino 
wordt gerund door een dynamisch 
bestuur en 20 enthousiaste vrijwilligers.

Tijdens de seniorenweek bezorgde het Sociaal Huis een 500-tal inwoners op 19 en 20 november een 
gezellige namiddag. Zanger, entertainer en stemmenimitator Steve Ryckier kroop in de huid van meer dan 
40 sterren van vroeger en nu. Mayke Vanes bracht bekende schlagerliedjes en eigen nummers. Tussenin 
konden de senioren dansjes draaien op de tonen van orgelist Luc Acke. De groep Talent van Eigen bodem 
sloot de namiddag af met een adembenemende vertolking van de musical Sister Act in regie van Annick 
Casselman. Op de foto rechts bovenaan v.l.n.r. Moeder Overste (Sonia Vercaemer), monseigneur (Philip 
Persyn), zuster Patricia (Jan Morel), zuster Lazarus (Evelien Lepla), zuster Roberta (Fien Vandooren) en zuster 
Clarissa (Annick Casselman).

De schoolparking van de 
vrije basisschool De Ark in de 
Helvetiastraat werd in het najaar 
2014 vernieuwd. De belangrijkste 
wijziging is de verplaatsing van het 
voetpad dat nu breder is en voor 
de parkeerplaatsen ligt. Voor de 
schoolpoort kwam daardoor ook 
veel meer ruimte vrij. Dat maakt het 
de ouders aangenamer en veiliger 
om hun kinderen aan de school 
op te wachten. De aanpassingen 
werden door het gemeentebestuur 
uitgevoerd en bekostigd. Op 
de foto dd. 24 november v.l.n.r. 
schepen Dirk Dawyndt, OCMW-
voorzitter Greta Delie, schepen 
Albert Serpieters, schooldirecteur 
Jan Andries, penningmeester 
schoolbestuur Dirk Beukeleirs, 
schepen Lander Van Hove, juffrouw 
Daisy en vooraan blije kinderen.

De voorbije maand in woord en beeld

(Foto’s Flor Van Rie en Lambert Derenette)



Enkele weken lang heeft de ploeg van de 
dienst technieken o.l.v. Neal Baelen weer 
alles in het werk gesteld om de centra 
van onze gemeente in deze donkerste 
winterdagen met schitterend kerstlicht een 
knusse stemming te geven. De resultaten 
liegen er niet om: de nieuwe palen in 
Strand- & Zeelaan, de ijsbaan in Koksijde-
Bad, het Astridplein in Oostduinkerke-Bad en 
het Grardplein in Sint-Idesbald zijn eens te 
meer pareltjes van intieme sfeerschepping. 
Andere opvallende decoratieve 
meesterstukken zijn o.a. de schaatsende 
ijsberen aan de rotonde de Poort (Zeelaan), 
de lichtsluier in het gemeentehuis, de 
kerstman met slede (O.L.V. ter Duinenkerk) 
en de golfende kerstman (Oostduinkerke-
Dorp). Proficiat ook aan alle andere 
mannen van dienst Logistiek en van de 
Groendienst die de vele kerstbomen 
plaatsten en versierden.

Donderdag 27 november beleefde het initiatief budgetkoken van het Sociaal Huis een bijzondere editie 
dankzij de unieke accommodatie en de gastvrijheid van de hotelschool Ter Duinen en de chefs Marc 
Meersseman en Philippe Crahay. Onder hun leiding mochten 17 koks een heerlijk viergangenmenu 
bereiden voor een groep van 40 mensen. De kaart vermeldde o.a. mousse van gerookte rivierpaling en 
tartaar van tonijn met gember en soja, aangeboden door de hotelschool, verder een pastinaaksoepje, 
lekkers uit de Noordzee, varkensgebraad met champignonsaus en als toetje een frambozentiramisu. Dit 
smaakt naar meer, dat vonden ook de vrijwilligers.
Info: info@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10, Ter Duinenlaan 34

Van de hand van gemeentegenoot 
Paul Tanghe (rechts) verscheen 
recent bij Witsand Uitgevers het 
nieuw boek GETIJDEN. Mijmeringen 
over de tijd. Aan drie inwoners die 
zich per e-mail het eerst meldden bij 
de dienst Communicatie schonk Paul 
Tanghe een gesigneerd exemplaar. 
Die gingen naar drie dames: v.l.n.r. 
Hil Spook, Anne-Marie Sacré en Josée 
Coussement. Burgemeester Marc 
Vanden Bussche en de schepenen 
Stefanie Anseeuw en Lander Van 
Hove woonden de overhandiging bij.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Farah Coutteau
Veurne, 31 juli
dochter van Aaron en van Leen 
Meheus uit Oostduinkerke

Leon Veranneman
Veurne, 3 november
zoon van Gilles en van Kirke 
Hillewaere uit Oostduinkerke

Cedric Coutteau
Veurne, 17 november
zoon van Jurgen en van Emily 
Peperstraete uit Wulpen

Jade De Leener
Oostende, 21 december
dochter van Jonathan en van 
Liesbet Lingy uit Koksijde

Camille Claeys
Menen, 4 december
dochter van Bart Claeys en 
van Anne-Sophie Hervent uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Amine Mahboub en Anouchka 
Geerardyn, beiden uit Koksijde 
(12 november)

Michel Sottiaux en Giuseppina 
Marchionni, beiden uit Koksijde 
(15 november)

Malin Mironov en Yulia 
Yosifova, beiden uit Koksijde  
(21 november)

Philippe Houssiau uit Koksijde en 
Christel Marien uit Schoten  
(22 november)

Bruno Erard uit Koksijde en 
Barbara Deconinck uit Ieper  
(22 november)

Andries Van Holsbeeck uit 
Koksijde en Annemarie Degroote 
uit Leuven (6 december)

OVERLIJDENS

Georgette Supeley - 88 jaar
weduwe van André Plaetevoet

André Thoma - 80 jaar
echtgenoot van Marcella Vanheste

Eleonora Heremans - 95 jaar
weduwe van René Rousseau

Josephine Segers - 81 jaar
weduwe van Henri Weerts

Elie Theismann - 85 jaar

Robert Vandenberghe - 92 jaar
weduwnaar van Celina Wackenier

De Goeyse Susanna - 91 jaar
echtgenote van Jozef Verschoore

Dirk Rens - 53 jaar - ongehuwd

Rita Carroen - 55 jaar
echtgenoot van Johny Torney

Agnes Pottelancie - 83 jaar
weduwe van Alois Mostrey

Couckhuyt Marc - 75 jaar

Eugénie Pauly - 82 jaar
weduwe van Charles Matterne

Joan Vankemmel - 54 jaar

William Wallaert - 64 jaar

René Pasteleurs - 85 jaar
echtgenoot van Marie Doudelet

Chrispeels Alice - 103 jaar
weduwe van François Desmet

Edouard Deval - 79 jaar

Christiane Lambillon - 66 jaar

Paul Verdickt - 65 jaar

Suzy Demery - 67 jaar
echtgenote van Pierre Noël

Gabriël Hesschentier - 67 jaar

Hubert Dierckx - 69 jaar

Licht in het Duister-Rwanda
organiseert maxi-kaasbuffet
De vzw Licht in het Duister-Rwanda organiseert op vrijdag 6 februari om 20 u. in zaal Witte Burg in 
Oostduinkerke zijn jaarlijks maxi-kaasbuffet ten voordele van zijn blinde beschermelingen in de heuvels en 
de scholen van Rwanda. De opbrengst wordt 
gedeeld met de Rode Kruis-vakantiekampen 
voor kwetsbare kinderen in Vlaanderen.
Meedoen aan het kaasbuffet kost 15 euro 
voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen. 
Inschrijven tot uiterlijk 1 februari door storting 
van het correcte bedrag op rek. nr. BE17 
0013 6334 6821 (GEBABEBB) van vzw-Licht in 
het Duister-Rwanda, Guldenzandstraat 49 in 
8670 Koksijde. Gelieve het aantal personen te 
vermelden en met wie u eventueel wenst te 
tafelen. Deuren open om 18.30 u.
Organisatoren zijn 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



Bos van Commerce in het zand

Wedstrijden sledehonden op het strand

Kerstboomverbranding

Dagelijks – Vanaf 11 u., lekkere streekproducten uit de provincie 
Namen (van de Bison Ranch en de Boucherie du Fumet)
Maandag 29 december
- 11 u., heksje Stienemienetje
- 14-17 u., notenslingers maken voor de vogels (org. Comité Koksijde in 

de Bloemen)
Dinsdag 30 december
- 11 u., heksje Stienemienetje
- 16 u., Sylvestervuren met afgedankte kerstbomen, verder gluhwein,
geroosterde sprotjes met aardappel in de pel, warme choco…
- 17.30 u., fakkeltocht (2 euro per fakkel, ter plaatse), en om 18 u. 
vuurwerk
Woensdag 31 december
- 11 u., heksje Stienemienetje
- 17- … u., “Het wilde jagersbos”, viering jaarovergang
Donderdag 1 januari - 14–18 u., Happy New Year met de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad
Vrijdag 2 januari - 11 u., aperitiefconcert van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer
Zaterdag 3 januari - 14 u., Driekoningenfeest in het bos met Driekoningenworp voor alle verklede 
Driekoningen, leuke prijzen
Zondag 4 januari - 11–18 u., afscheid van het Bos van Commerce

Nog tot zondag 4 januari kan men een gezellig bezoek brengen aan het Bos van Commerce op het 
strand van Oostduinkerke. Er staan een bos van kerstbomen, twee chalets en de strandcabine Club 
Crevette die tot peperkoekenhuisje omgetoverd werd. Het bos, met kerstbar, is elke dag open van 11 u. Een 
en ander is een initiatief van de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad i.s.m. het feestcomité.

Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag 24 en zondag 25 januari voor de derde keer 
sledehondenrennen plaats. Het betreft een internationale manifestatie, 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.

Er worden vijftig hondenteams verwacht die in 
verschillende categorieën zullen lopen. Het gaat om 
Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds en 
Groenlanders. De wedstrijden tellen voor het Belgisch 
Kampioenschap Dryland.
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 24 januari: 10 u. mushermeeting / 11 u. eerste 
start / 15 u. aankomst laatste deelnemer
Zondag 25 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

In Sint-Idesbald worden de kerstbomen op zaterdag 3 januari traditiegetrouw op de Zeedijk verbrand. Men 
kan er genieten van drankjes en hapjes en kijken naar de brandende kerstbomen. Aanvang om 18.30 u. De 
dag zelf kunnen de afgedankte bomen tot 15 u. naar de Zeedijk gebracht worden.



Vijfde romantische Knuffelduik
Op zaterdagnamiddag 14 februari vindt in het strandwater van Oostduinkerke voor de 5de keer de 
adembenemende maar hartverwarmende Knuffelduik plaats. Vier samen met uw partner Valentijn en daag 
elkaar uit om een romantische duik te nemen in winters zeewater. Misschien ontdekt u wel een nieuwe 
vriend of vriendin tijdens de knuffelduik..!? Meer gedetailleerde info in de volgende Tij-dingen. 
Inschrijven via danny.vanparys@hotmail.com

Academie Muziek Woord en Dans
een hele week op de planken

Doe mee aan de carnavalstoet

Van 3 tot en met 7 februari is het opnieuw feest bij het Deeltijds KunstOnderwijs (DKO). Tijdens deze week kan 
men genieten van allerhande optredens in c.c. CasinoKoksijde en in Furnevent in Veurne. Honderden kinderen 
en jongeren zetten hun beste beentje voor op het podium. Muziek, Woord, Dans, het komt allemaal aan bod.
Iedereen is welkom. Een weekpasje kost slechts 5 euro en geeft toegang tot alle activiteiten. Alle leerlingen 
van de academie krijgen gratis toegang. Details over de gebrachte programma’s en het verkrijgen van een 
weekpasje zijn te vinden op www.academie-veurne.be.
Wie het daarna voelt kriebelen om zelf het podium te beklimmen, kan nader kennismaken met de lessen 
Muziek, Woord en Dans tijdens de Open-Academieweek van 9 tot en met 14 maart. 
Alle info op www.academie-veurne.be. 

Op zondagnamiddag 15 februari gaat in Oostduinkerke de 61ste 
carnavalstoet uit. De VVV richt een warme oproep aan gemeentelijke 
verenigingen of vriendenkringen om met een wagen of met een voetgroep 
aan de stoet deel te nemen. Behalve de verzekerde carnavalsleute wordt 
onder de deelnemende lokale groepen ook een prijzenpot van liefst 5.000 
euro verdeeld.
De verenigingen die een creatieve wagen bouwen, krijgen 350 euro startgeld 
en logistieke steun. Voor groepen te voet is 150 euro startgeld voorzien.
De VVV betaalt de factuur voor het huren of aankopen van kostuums terug 
tot een maximum van 250 euro.
Inschrijvingsformulieren bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10 of 
via toerisme@koksijde.be.



Buikpijn van het lachen

Gilles de Schryver schittert
in herwerking van klassieker

Tij-dingen: “Je schreef deze versie samen met 
Yahya Terryn. De tekst handelt in essentie over 
relaties en al de drama’s die ermee gepaard 
kunnen gaan. Toch is dit een grappig stuk. Hoe 
doe je dat?”
Gilles De Schryver: “Er zijn geen trucs. In het licht 
van de dood is humor noodzakelijk. Humor hangt 
heel hard samen met de moeilijke momenten in 
het leven, het maakt die momenten net draaglijk. Ik 
ben in m’n hele carrière eigenlijk nog geen enkele 
thematiek tegengekomen waar humor niet bij past. 
Dat typeert ook een beetje ons gezelschap. We 
brengen humor, maar nooit lichtzinnig. We gaan 
moeilijke thema’s niet uit de weg. Met alles kan, 
mag en moet misschien zelfs gelachen worden. Ten 
gepaste tijde natuurlijk, humor kan ook misplaatst 
zijn.”
T-d: “Je helpt bij Het KIP de artistieke lijnen 
uitstippelen. Je bent bovendien in alle stilte 
bezig met tv-werk voor één? Wat zit er nog in de 
pijpleiding?”
Gilles: “Het meest in het oog springende is de 
nieuwe fictiereeks Tom en Harry die in februari op 
één komt. Daar spelen ikzelf en Robrecht Vanden 

Thoren (die ook een rol speelt in Qui a peur de 
Régina Louf) twee hoofdrollen. Een serie waar ik 
heel erg naar uitkijk. Daarnaast is er nog werk van 
Het KIP natuurlijk. We hebben recent twee premières 
achter de rug. Ik werk achter de schermen ook 
mee aan diverse producties waar ikzelf niet op de 
planken sta. Daarvoor is het wachten tot oktober 
2015. Dan ben ik te zien in een nieuw stuk De 
vrouwen van de zolder, samen met Ineke Nijssen. 
Yahya Terryn regisseert.”
T-d: “Waarom moet elke Koksijdenaar een ticket 
voor jullie voorstelling bestellen?”
Gilles: “We doen waar we goed in zijn: een 
oerdegelijk stuk aanpassen, met snedige teksten en 
dito tempo. De dramatiek en humor gaan in dit stuk 
perfect hand in hand. Als ik even onbescheiden 
mag zijn: het stuk swingt! De voorstelling duurt ca. 
100 minuten. Maar heel wat mensen komen ons 
nadien zeggen dat de tijd voorbijvloog. Het is een 
stuk met een lach en een traan. Voor iedereen dus.”
Het Kip & KC De Werf brengen Qui a peur de 
Regina Louf in het c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 
10 januari om 20 u. Tickets 14 / 12,50 / 11 euro op 
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Theatergezelschap Het KIP brengt een moderne, frisse versie van 
de klassieker Who’s afraid of Virginia Woolf van Edward Albee. De 
hedendaagse versie wordt opgehangen aan de zaak Regina Louf maar 
de grote plotlijn van het origineel is behouden: een ouder koppel nodigt op een feestje een jonger koppel 
bij hen thuis uit. Wat volgt is verbaal vuurwerk en verrukkelijk acteertalent. We hingen aan de telefoon met 
Gilles De Schryver (Code 37, Hasta La Vista…).

Lady Linn and her Magnificent Seven treden op vrijdag 16 januari om 20 u. op in 
c.c. CasinoKoksijde. Op haar nieuwste plaat slaat Lady Linn een andere weg in. Ze 
goochelt complexloos met elektronische danspop en disco beats, maar ook met 
akoestische gitaren. De vertrouwde jazzritmes klinken nog steeds door de muziek 
heen, maar dan elektronisch gearrangeerd. Haar fantastische begeleidingsband 
Her Magnificent Seven gaat nog steeds mee op tournee en swingt nog steeds 
dat het kraakt. Een citaat uit Focus Knack: “Lien De Greef is niet alleen een prima 
zangeres, ze is er bovendien eentje van het goedlachse type, dat onmogelijk kan 
verbergen met hoeveel plezier ze op het podium staat.”
Tickets:20 euro / 16 euro (-26 j.) op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Driekoningenstoet op 3 januari

Op zaterdag 3 januari trekt de jaarlijkse driekoningenstoet door de 
straten van Koksijde-Dorp. Vertrek om 14 u. aan ’t Oud Schooltje. Na de 
stoet is er driekoningenfeest in ’t Oud Schooltje, met kinderanimatie, 
driekoningentaart en een drankje. Er zijn leuke prijzen voor de koning 
met de boon, alsook voor de mooist verklede Driekoningen.

Dé soulstem van Vlaanderen

Lady Linn, anders maar vertrouwd



Agenda JANUARI

Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde  elke woensdag om 20 uur

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u. 
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke-Bad, strand centrum
Zaterdag 20 december 2014 – zondag 4 januari 2015

Bos van Commerce
Zie blz 35

Koksijde-Bad, Duinenhuis
Cursus Kosmologie: basiskennis sterrenkunde is aanbevolen
Woe 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari telkens 20u-21.30 u.
50 euro / max 25 deelnemers
Inschr: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Vrij 2 januari 2015

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket)  (Ned)
info@navigomuseum.be 

Zat 3 januari 2015

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket)  (Ned)
info@navigomuseum.be 

Vanaf 14 u.
Koksijde-Dorp
Driekoningenoptocht gevolgd door 
Driekoningentaart en animatie 
in ’t Oud schooltje
Info: dienst Toerisme

18.30 u.
Sint-Idesbald, strand
Kerstboomverbranding met gratis hapje 
en drankje
Info: dienst Toerisme

Zon 4 januari 2015

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO /Nationaal 
Visserijmuseum
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr)
info@navigomuseum.be 

14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
info@tenduinen.be 

woe 7 januari 2015

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

vrij 9 januari 2015

19.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café Foyer om 21u. met De Garre van 
Kornee
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

zat 10 januari 2015

13.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Dansnamiddag - 25 jaar De Golfbrekers
Gratis toegang
Dansprogramma met afwisselend 2 okra 
koppeldansen, 2 lijndansen en 2 vrije 
dansen
Infoseniorendansgroep de golfbrekers 
T 058 51 23 97

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Hilarisch én bijtend stuk met bitterzoet 
einde
Qui à peur de Regina Louf?
Het kip & KC De Werf
www.hetkip.be
info Koksijde, T 058 53 29 99

21-22.30 u.
Koksijde, de Pit, Kursaallaan
House party
Gratis toegang
www.depit.be 

Ma 12 januari 2015

11.30 u.
Koksijde-Dorp, ‘t Oud Schooltje
Nieuwjaarsfeest feestmaaltijd en 
grimmige verhalen door Frank Degruyter
Leden Neos: €55, Niet-leden: €60
Vooraf inschrijven Neos Koksijde voor 
5 januari 2015 op BE 27-0682 1805 0973 

woe 14 januari 2015

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

do 15 januari 2015

14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel – Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
Lezing ‘Religiositeit en het kosmisch 
denken’
Spreker Prof Dr. Gustaaf Cornelis, vakgroep 
Moraalwetenschappen, VUB
Toegang: €3 leden; €4: niet-leden
Info & org.: Marc Mortier, T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be, Vermeylenfonds 
i.s.m. UPV-Westkust

vrij 16 januari 2015

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Quiz namiddag
Er worden tripletten gevormd en de inleg is 
€2 pp
Inschrijven voor 13 januari
Info en org SOW, eric.caeyzeele@telenet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Prachtige soulvolle stem – Lady Linn
www.ladylinn.be, info Koksijde, 
T 058 53 29 99, www.casinokoksijde.be

zat 17 januari 2015

14.30 – 16.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Workshop voor kinderen: voederen van 
wintervogels en maken van nestkastje
Doelgroep: kids 8-12 j
Deelname: €10 (incl nestkastje en setje 
vogelvoer) max 25 kinderen
Inschr. duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17. Lichte hamer meebrengen

20 u. 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde
Gratis toegang
www.kghk.be, T 058 51 97 73

Koksijde-Bad, Theaterplein
Tot zondag 4 januari 

IJsbaan
Zie blz 22



20.30 u.
Oostduinkerke, het Bedrijf
Nikolas Lestaeghe – loopgravenoperette, 
muziektheater
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

zon 18 januari 2015

8.30 u.
Sint-Idesbald, ‘t Oud Klooster
Toast literair: het mooiste uit de Ned. 
Poëzie, Luc Decorte
www.davidsfonds.be 

vrij 23 januari 2015

14 u.
Oostduinkerke, Sunparks
Op vertoon van …. Kan vanaf 14 u gratis 
genoten worden van het Aquafun
Vanaf 17 uur is er gratis danssessie in het 
hoofdgebouw.
Info: Sunparks Oostduinkerke, T 058 23 73 11, 
r.spod@groupepvcp.com 

zat 24 januari 2015

Sint-Idesbald, Ster der zee strand tot 
Sint-André
Sledenhondenshow – zie blz 35
Mushing Belgium

zon 25 januari 2015

Witte Burg
Greyhounds in Nood Belgium

Sint-Idesbald, Ster der Zee strand tot 
Sint-André
Sledenhondenshow – zie blz 35
Mushing Belgium

11 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee – Nieuwjaarsmatinee
Met een orgelversie van de beroemde 
Radetzkymars van Johann Strauss senior
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be , 
www.janvermeire.be, 
carlo.wouters@skynet.be 

Di 27 januari 2015

13.30 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Dansnamiddag voor senioren en anderen
Toegang: €5
Info en org. SOW, eric.caeyzeele@telenet.be 

woe 28 januari 2015

14.30 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Causerie
Toegang leden: €3; niet-leden: €5
Org: Vl@s Vlaamse Actieve Senioren Koksijde
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
www.vlas.koksijde.be 

Do 29 januari 2015

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Brei- en ontmoetingsnamidag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

vrij 30 januari 2015

19.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie junior journalist wedstrijd
www.davidsfonds.be 

zat 31 januari 2015

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Swingende Gypsiejazz - Alexandre 
Cavaliere Manouche quintet
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
www.casinoKoksijde.be 

Koksijde, de pit
Dj contest 
www.depit.be 

zon 1 februari 2015

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Magische familietheater – The Wood (6+)
The Primitives
www.primitives.be
info Koksijde, t 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

vrij 6 februari 2015

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Hardcore humor met een soft kantje – 
man van de wereld
Steven Goegebeur
www.stevengoegebeur.be 

zat 7 februari 2015

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muzikaal figurentheater over de liefde die 
niet slijt – Nerf
Ultima Thule & Zefiro Torna
www.ultima-thule.be / www.zefirotorna.be 
info Koksijde, T 058 53 29 99

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

tot 19/04/2015
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Tentoonstelling Dieren onder dak
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be  www.iwva.be  

05/12 – 04/01/2015
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery,  
strandlaan 239c
Tentoonstelling Nathalie Coussée, 
Monika Macken
Info: www.yesartgallery.com 



Een must voor iedereen 
die houdt van onze gemeente 
en al dan niet liefhebber van het golfspel is!

Het boek Koksijde Golf ter Hille: van 
abdijhoeve tot golf vertelt het boeiende 
verhaal van de vroegste sporen van 
bewoning tot de huidige invulling met een 
hedendaags golfcentrum. Het boek telt 192 
bladzijden en is rijk geïllustreerd met 150 
foto’s. Voorinschrijving aan de gunstprijs van 
25 euro, is mogelijk tot en met 31 januari bij 
de dienst Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde.


