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FASCINEREND 2016!
Geluk en gezondheid!



Getijden januari
dag hoogwater laagwater

vr 1 05.29 en 18.00 12.17
za 2 06.22 en 18.55 00.30 en 13.07
zo 3 07.19 en 19.53 01.25 en 14.02
ma 4 08.18 en 20.55 02.24 en 15.00
di 5 09.20 en 21.58 03.28 en 16.01
wo 6 10.20 en 22.56 04.39 en 17.03
do 7 11.13 en 23.43 05.41 en 17.55
vr 8 11.55 06.26 en 18.36
za 9 00.20 en 12.32 07.03 en 19.15
zo 10 00.53 en 13.07 07.41 en 19.54
ma 11 01.27 en 13.45 08.21 en 20.36
di 12 02.04 en 14.25 09.02 en 21.18
wo 13 02.44 en 15.07 09.46 en 22.03
do 14 03.27 en 15.53 10.31 en 22.49
vr 15 04.14 en 16.44 11.18 en 23.37
za 16 05.08 en 17.46 12.09
zo 17 06.13 en 18.56 00.29 en 13.04
ma 18 07.23 en 20.04 01.28 en 14.05
di 19 08.32 en 21.15 02.35 en 15.16
wo 20 09.44 en 22.30 04.00 en 16.40
do 21 10.56 en 23.35 05.22 en 17.48
vr 22 11.54 06.18 en 18.39
za 23 00.22 en 12.38 07.04 en 19.23
zo 24 01.00 en 13.17 07.45 en 20.02
ma 25 01.36 en 13.54 08.25 en 20.40
di 26 02.13 en 14.33 09.03 en 21.17
wo 27 02.51 en 15.12 09.42 en 21.54
do 28 03.29 en 15.52 10.20 en 22.30
vr 29 04.07 en 16.31 10.58 en 23.04
za 30 04.45 en 17.10 11.35 en 23.39
zo 31 05.24 en 17.53 12.16

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

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
Nieuwe regeling
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 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
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 2016) 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 2016”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

Merci Koksijde voor dit supertof 
projectje!! Samen met 
nog veel leuke werkjes van 
verschillende mensen !
#strandkabientje #fun #foodart 
#cabinart #cabinart2015
#sint idesbald #tbaaltje #koksijde 
#beachlife



Calvarie Wulpenkerk
Aan de zuidgevel van de Sint-
Willibrorduskerk in Wulpen is het 
monumentale Christusbeeld 
grondig gerestaureerd. Dankzij deze 
restauratie, in opdracht van de 
gemeente, is weer een mooi stukje 
funerair erfgoed voor de toekomst 
bewaard. De plechtige inhuldiging 
van het vernieuwde beeld vond 
plaats op zaterdag 28 november.

Sociale Media in beeld
Onze gemeente is erg actief op de 
sociale media (SoMe): Facebook, 
Twitter, Instagram en Pinterest. 
Zowel inwoners, tweederesidenten 
als toeristen springen enthousiast 
mee op de SoMe-kar. Ze fleuren 
onze SoMe-pagina’s keer op keer 
op met fantastische foto’s en fijne 
berichtjes..! Een selectie daaruit 
delen we in dit nieuwjaarsnummer.

Koksijde en de Klimaattop
Van 30 november tot 12 december 
vond in Parijs de internationale 
klimaattop van de Verenigde 
Naties plaats. Ook onze gemeente 
doet flink zijn duit in het zakje 
om de schadelijke uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. Zo is er 
o.m. het klimaatplan EnergieK2020. 
Ook de burgemeester heeft het 
erover in zijn maandelijks woordje 
(bl. 5).

Surinamers op milieustage
In het kader van de stedenband 
met Galibi in Suriname verbleven 
twee Surinaamse ambtenaren uit 
de Zuid-Amerikaanse partnerplaats 
van 6 tot en 13 december in onze 
gemeente. Ze wisselden een week 
kennis en ervaring met onze dienst 
Milieu & Duurzame Ontwikkeling.
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Snippers uit de raad van 23 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 wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven 
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

Ereschepenen –.Aan de hh. Elie Depotter en Daniël Van Herck heeft de raad 
unaniem de titel van ereschepen verleend. Elie Depotter was schepen van 3 
januari 1983 tot 9 januari 1995. Daniël Van Herck was schepen van 31 mei 2006 tot 
2 januari 2013.

Ereburgemeester – De raad ging met 23 ja-stemmen en 1 onthouding akkoord om bij 
de Vlaamse Regering een verzoek in te dienen om de h. Henri Dewulf de titel van ereburgemeester te 
verlenen. Henri Dewulf was burgemeester van 10 december 1982 tot 31 januari 1990 en van 27 februari 
1992 tot 27 december 1994.

Wallecanlaan – In de Fred Wallacanlaan in Sint-Idesbald 
steken de wortels van de bomen de wegenis en zijbermen 
op. De gemeente besloot de bomen te kappen. Daardoor 
zal ook het wegdek nog verder beschadigd raken. Er is 
ook waterstagnatie aan diverse kruispunten. Om aan de 
toestand te remediëren wordt voorgesteld om het wegdek 
op te breken, nieuwe infiltrerende slikputten en aansluiting 
op bezinkputten in de wegenis te plaatsen, de weg volledig 
her aan te leggen en zijbermen weer in te zaaien. Zo zal 
de wegenis voor de komende 20 jaar opgewaardeerd 
worden. Het lastenboek voor dit project (255.362 euro) werd 
eenparig goedgekeurd.

Kerkfabrieken – De gemeentelijke toelagen voor de budgetten 2016 van de kerkfabrieken bedragen: 
244.121 euro voor O.L.V. ter Duinen, 67.237 euro voor Sint-Idesbald, 41.753 euro voor Sint-Pieter, 57.021 voor 
Sint-Niklaas en 80.000 euro voor Sint-Willibrordus.

Hovenierstraat 13 – De raad ging eenparig akkoord 
om het recht van voorkoop uit te oefenen voor de 
woning aan de Hovenierstraat 13 in Koksijde-Dorp. 
De prijs bedraagt 152.000 euro. De woning ligt naast 
de gemeentelijke werkplaatsen. Het is opportuun dit 
voorkooprecht te benutten om op die plaats in de 
toekomst een betaalbaar huisvestingsproject te realiseren.

Dorpsplaats Wulpen – Eenparig akkoord was 
er ook voor de verkoop (200.000 euro) van de 
oude gemeenteschool van Wulpen aan de 
woonmaatschappij IJzer en Zee die er vijf woningen zal 
bouwen. Op een klein deeltje (22 m²) van het perceel 
zal een lokaaltje voor de groendienst gebouwd 
worden. Het plan om op de plaats van de oude 
gemeenteschool een gemeenschapszaal te voorzien, 
wordt dus verlaten. Er wordt overwogen om de kerk 
van Wulpen in het kader van het kerkenplan een 
nevenbestemming als polyvalente ruimte te geven.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!



De burgemeester aan het woord
Bij de aanvang van dit nieuwe jaar 2016 start Tij-dingen zijn 21ste jaargang. De redactie houdt eraan al zijn 
trouwe lezers een voorspoedig nieuwjaar te wensen met veel geluk, creativiteit en een goeie gezondheid. 
Op 1 januari start meteen ook de tweede helft van de lopende legislatuur 2013-2018. De voltooiing van de 
restauratie van de grote schuur van Ten Bogaerde, kunstencentrum inbegrepen, wordt alvast een belangrijke 
verwezenlijking.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Een dikke pluim aan 
de medewerkers die naar de Klimaattop in Parijs fietsten.”

T-d: “Er was veel te doen rond de klimaattop in Parijs. 
Koksijde levert op dat vlak ook inspanningen?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad, 
enkele van onze medewerkers fietsten zelfs 
naar Parijs om het belang van de klimaattop te 
onderstrepen (nvdr: zie blz. 19). Een dikke pluim 
daarvoor. Koksijde ondertekende al in 2015 een 
burgemeestersconvenant, een initiatief van 
de Europese Commissie om de CO²-uitstoot te 
verminderen. We wachtten niet op een globaal 
klimaatakkoord. Met een weldoordacht klimaatplan 
EnergieK2020 tekenden we samen met schepen 
Albert Serpieters de krijtlijnen uit om onze eigen CO2-
uitstoot met 20% te beperken tegen het jaar 2020.”

T-d: “Welke maatregelen werden al genomen?”
Burgemeester: “De stookruimte van het Hoge 
Blekkerzwembad werd omgevormd waardoor we 
jaarlijks 34.000 m3 aardgas hopen te besparen. 
We zijn voorlopers op vlak van het dimmen van de 
openbare verlichting tussen 23 en 06 u. Dat valt 
nauwelijks op maar het zorgt per paal wel voor 
een forse reductie van het elektriciteitsverbruik. 
Elk jaar worden ook tientallen lichtpunten door 
energiezuiniger exemplaren vervangen. Bij 
nieuwbouw of verbouw wordt naar energiezuinig 
(ver)bouwen gestreefd. Voorbeelden zijn het laag-
energie stationsgebouw en de passief kleuterschool 
in Oostduinkerke,... De gemeente heeft ook besloten 
om de monumentverlichting vroeger uit te schakelen, 
namelijk om 23 u.  Voor kerstverlichting wordt enkel 
nog LED-verlichting aangekocht.”

T-d: “Wat wordt in 2016 beoogd?”
Burgemeester: “Ik denk o.a. aan de wagens op 
cng, compressed natural gas. Echt duurzaam is cng 
nog niet, het is immers nog steeds fossiel, maar toch 
beter dan diesel en benzine. Een andere ingreep 
is het optimaliseren van de zonnewering aan het 
gemeentehuis waardoor de koellast fors beperkt kan 
worden. De optimalisatie van de zonnewering wordt 
weldra aan de gemeenteraad voorgelegd en na 
goedkeuring in 2016 uitgevoerd.”

T-d: “Waar mogen we in het komende jaar ook naar 
uitkijken?”
Burgemeester: “Een van de belangrijkste realisaties 
wordt de opening van het nieuwe kunstencentrum, 
met name de restauratie van de grote schuur, van 
de Abdijsite Ten Bogaerde met de prestigieuze 
tentoonstelling Les Pierres Sauvages, FRAC Nord-Pas 
de Calais in Koksijde. Een realisatie van schepen Jan 
Loones van Cultuur en Erfgoed, die inmiddels zijn 
mandaat als eerste schepen van onze gemeente 
beëindigd heeft. Bij deze een grote bedanking voor 
de samenwerking gedurende 21 jaar. Hij heeft onze 
gemeente heel sterk op de culturele kaart gezet.”

T-d: “Nog een boodschap?
Burgemeester: “Ik wens iedereen een fantastisch 
2016 met dromen die mogen uitkomen en een goeie 
gezondheid!”

“De stookruimte van het Hoge 
Blekkerzwembad werd omgevormd 
waardoor we jaarlijks 34.000 m3 aardgas 
hopen te besparen.”

“Een grote dank aan eerste schepen Jan 
Loones voor de uitstekende samenwerking 
gedurende 21 jaar!”



Vorming voor 
verenigingen

In deze cursus leer je hoe je 
activiteiten online bekendmaakt. 
Je krijgt inzicht in de basisprincipes 
van een goede promotiestrategie 
en handvatten voor de opmaak 
van een communicatieplan. Verder 
ook praktische tips over de inzet van 
promotiemiddelen en de opmaak van 
aantrekkelijke publicaties. Door de 
concrete opdrachten en de interactie 
met elkaar, ontdek je de geschikte 
aanpak om succesvol (online) 
promotie te voeren.
Op woensdag 24 februari, 2 
maart en 23 maart om 20 u. in 
de Willem Elsschotzaal van de 
bibliotheek, Casinoplein 10 in 
Koksijde. Prijs 9 u. voor deelnemers 
uit Achthoekgemeenten, anderen 18 
euro.
Inschrijven op www.vormingplusow.be 
of 058 31 14 94.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-
dingen dat met dit januari-nummer aan zijn 21ste jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van 
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de 
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de 
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal 
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het 
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement 
voor 2016 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.

Tij-dingen

infoblad voorde inwoners vanKoksijde
OostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen
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In het voorjaar 2016 organiseren 
VormingPlus en het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Achthoek een 
cursus “Wervend online promo voeren” 
voor (bestuurs)vrijwilligers.

In Trefpunt op Focus:
Op stap met de burgemeester

In de eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV 
blikt burgemeester Marc Vanden Bussche terug op enkele 
mooie verwezenlijkingen van het voorbije jaar en overloopt 
hij enkele toekomstprojecten. De precieze uitzenddatum van 
deze uitzending ligt nog niet vast, volg het op via de website 
en sociale media. Trefpunt valt maandelijks op woensdag 
na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook (her)
bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-
koksijde.



Poëzieweek: dicht mee!

Leeslinialen in de bib

De digidokters

Cursussen in de bib

Op donderdag 28 januari is het Gedichtendag, het startsein van 
de poëzieweek die loopt tot 3 februari. Al jaren krijgt de poëzie op 
de laatste donderdag van januari een speciale plaats krijgt in de 
bibliotheek.
Dit jaar is het motto Jaren die druppelend versmelten… De poëzieweek staat dus in het teken van 
herinneringen.
Herinneringen voeren ons terug naar een ver of nabij verleden. Maar leiden ze ons soms ook niet om de 
tuin? Herinneringen kunnen ons op een roze wolk parkeren, maar kunnen ons evenzeer doen verdwalen 
in de minder aangename momenten van ons verleden. Poëzie is het genre bij uitstek om het verleden in 
woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, kortom, te herinneren.
Dicht mee, stuur voor dinsdag 26 januari uw eigen gedicht naar bibliotheek@koksijde.be. Ontdek en deel je 
dichtwerk met anderen.

Zie je minder goed of heb je dyslexie? Dan is een 
leesliniaal een uitstekend hulpmiddel om vlotter te 
lezen.
Leg deze leesliniaal op een stukje tekst en hij vergroot 
1,5 keer de letters in de hoogte. De leesliniaal is 25 
cm lang en heeft een klein vergrootglas dat drie keer 
vergroot. Zeer geschikt voor het lezen van kleine letters 
in een krant, tijdschrift of boek. Ook voor personen 
met dyslexie is de leesliniaal een nuttig instrument. De 
liniaal isoleert de te lezen regel duidelijk van de andere 
door de rode geleidelijn.
Sinds kort beschikt de bib over enkele leeslinialen. 
Beschikbaar bij de balie.

Bij de digidokter kan je terecht met vragen over computers, tablets, 
smartphones, software… Problemen met de lay-out van een tekst in 
Word? Of twijfel over welke pc of tablet je zal kopen? De digidokters 
weten raad. Elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 12 u., 
houden ze spreekuur in de bibliotheek. Vragen kan je vooraf zenden via 
het e-loket van de bib. Zo kunnen de digidokters zich voorbereiden.
Het eerste spreekuur van de digidokters is op zaterdag 6 februari. Zend 
je mogelijke vraag nu al via http://koksijde.bibliotheek.be/portaal/
eloket-van-de-bib.

Cursus iPad - Dagelijks gebruik van de iPad. Maandag 18 en dinsdag 19 januari, van 9.30 tot 12 u. 
Prijs 10 euro. Eigen iPad meebrengen.
Cursus Excel – Alle basisaspecten van dit rekenprogramma. Maandag 25 en dinsdag 26 januari, 
van 13.30 tot 16 u. Prijs 10 euro. Er wordt geoefend op de computers van de bib.

Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven vanaf donderdag 7 januari aan de balie. Je moet wel lid 
zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met de betaalautomaat 
(geen biljetten hoger dan 10 euro). Info over andere cursussen van de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.



Marilou, het bellenblazend meisje

Eretekens en brevetten bij de brandweer

Oscar Louis en Tod Strax zijn al jaren boezemvrienden. Dat zijn hun 
artiestennamen. In het werkelijke leven heten ze Dimi Reniers en Axel 
Storms. Samen hebben ze nu een levende vers boekje klaar met de 
sprookjesachtige titel Marilou, het bellendblazend meisje. Alvast een tip 
voor een nieuwjaarsgeschenkje.

Dimi Reniers staat al bijna tien jaar aan het roer van restaurant de 
Spelleplekke in Oostduinkerke, Axel Storms is een gevestigde waarde in de 
professionele zeilwereld en vaart de wereld af.
“Een paar keer per jaar komen we als Tod Strax en Oscar Louis samen 
om artistiek te brainstormen”, vertelt Dimi. Ons verhaal Marilou ontstond 
enkele jaren geleden. Het was een omvangrijk boek dat mettertijd 
compacter en abstracter werd. Ik schreef het verhaal en Axel bracht 
Marilou op een nacht tot leven met papier, potlood en penseel.”
Het is eigenlijk een bizar sprookje over Marilou die zó groot is dat ze nooit 
buiten mocht, veel te gevaarlijk. De mensen hadden nog nooit zo’n reuzin 
ontmoet en omdat zij hen zo verschrikkelijk zou doen schrikken, zouden 
ze haar pijn willen doen. Misschien zelfs doden. Lang geleden, nog vòòr 
Marilou geboren was, had haar vader onder de mensen gewoond. Maar 
omdat ze zo wreed waren, had hij zich in zijn huisje aan de rand van het 
dorp teruggetrokken... 
Axel: “Mede dankzij het enthousiasme van Sofie Vereecke van Gallery34 in Nieuwpoort hebben we het 
boekje in eigen beheer gedrukt. Sofie heeft ook de vormgeving en de cover voor haar rekening genomen. 
We zijn echt blij met het resultaat.”
Marilou, het bellendblazend meisje is te koop (18,90 euro) in Standaard Boekhandel, De Karavaan 
Oostduinkerke, De Spelleplekke, Gallery 34, Storms en De Zandvoetjes.

Op het jaarlijks patroonfeest van de brandweer werden gewoontegetrouw eretekens verleend (foto 
links) aan verdienstelijke brandweermannen: sergeant Ronny Ghysel (burgerlijke medaille 1ste klasse), 
luitenant Marc Villé en majoor Kristof Dorné (burgerlijk kruis 2de klasse), korporaal Marc Ryckewaert 
(zilveren medaille in de Kroonorde), sergeanten Frank Geerts en Danny Durivault (gouden medaille in de 
Kroonorde), adjudant Stefaan Pladys (gouden medaille in de Kroonorde), luitenant Rudy Baelen, kapitein 
Michel Willaert en majoor Kristof Dorné (ridder in de Orde van Leopold II).
Er werden ook brevetten overhandigd (foto rechts) aan adjudant Stefaan Pladys, aan 1ste sergeant 
Danny Durivault, aan sergeanten Vincent Vanneste, Ronny Ghysel, Frank Dejonghe en Johan Maesen, 
aan korporaals Sarah Dejonghe, Stefaan Van Erkel en Terry Grzesiak, aan de brandweermannen Ruben 
Winnock, Mathijs Masset, Mathias Polley en Robby Legein.



Calvarie bij kerk Wulpen gerestaureerd

Ereburger Klaus Herrig overleden

De restauratie gebeurde tussen eind juni en eind september 2015 
door het Melbroekse bedrijf IPARC (voluit International Platform for Art 
Research & Conservation).
Zaakvoerder-restaurateur Leen Gysen van IPARC gaf een interessante 
toelichting over het restauratieproces: “Het was een multidisciplinaire 
opdracht. Aan de calvarie werkten dan ook niet minder dan vijf 
restaurateurs, elk vanuit hun specifieke discipline: Peter Taeymans voor 
het hout, Linda Temmink voor de stenen van de nis, Justine Marchal voor 
de polychromie, schilderijenrestaurator Obrecht De Boer voor de finale 
retouches en David Lainé voor de röntgen-opnames.”
Nis en altaartafel - Alle vroegere lagen van de nis (beschilderd met 
een landschap) en van de altaartafel (beletterd) werden verwijderd en 
afgewassen. Daarop kwamen dan enkele nieuwe lagen kalkmortel en 
na twee maanden droogtijd drie lagen beige silicaatverf gebaseerd op 
de eerste verflaag die op het bezetsel aangetroffen werd.
Hout - Het beeld is vervaardigd uit verschillende blokken kerselaarhout, tegen elkaar verlijmd en genageld. 
De spleten en barsten tussen de verschillende blokken werden ingevuld met een houtvulling en daarop een 
flexibele kurklaag.
Spijkers en doken beeld – Uit röntgenfoto’s bleek dat spijkers en doken (ankerstaven) geen corrosie 
vertoonden. Ze kunnen hun stabiliteitsfunctie nog perfect uitvoeren.
Polychromie – De originele oude verflagen op het beeld en op het kruis werden behouden. Het hele beeld 
kreeg wel een volledig nieuwe polychromie, bepaald aan de hand van een foto uit 1983. De baard en de 
haren werden met gebrande omber uitgevoerd.
Prijs - 11.860 euro.

Toen Klaus Herrig in 1961 voor het eerst naar Koksijde kwam, had 
hij net zo goed voor een andere Vlaamse kustgemeente kunnen 
kiezen. Om z’n bestemming te bepalen had hij een passer genomen, 
en vanuit Trier een cirkel getrokken die onze kust raakte. Blijkbaar 
leverde die proef Koksijde als dichtste badplaats op, voor hem totaal 
onbekend, maar toch was z’n keuze voor vele decennia gemaakt.
Gaandeweg bracht hij het Duits toerisme naar Koksijde op gang, ook 
al dankzij zijn goeie relaties met toenmalig toeristisch diensthoofd 
Bernard Lust. Twintig opeenvolgende jaren organiseerde Herrig tijdens 
het weekend van Pinksteren aldus de Flandernfahrt naar Koksijde. Dan 
kwamen elke jaar twee afgeladen bussen Duitse toeristen naar onze 
gemeente. Uiteindelijk lag hij ook aan de basis van de jumelage met 
Konz. Alle brochures over Koksijdse wandelpaden en fietsroutes werden 
door hem naar het Duits vertaald en nagezien.
Klaus had dus noch min noch meer zijn hart aan onze gemeente 
verpand. Tot op hoge leeftijd kwam hij met blij gemoed naar onze 
badplaats, in de villa Prutske. Beroepshalve was hij postinstructeur in 
Trier.
Bij het heengaan van zijn ereburger biedt het gemeentebestuur van 
Koksijde zijn familie zijn oprechte gevoelens van deelneming aan.

Op zaterdag 28 november werd na de avondlijke eredienst het 
gerestaureerde Christusbeeld aan de zuidgevel van de Sint-
Willibrorduskerk in Wulpen plechtig ingehuldigd. Dankzij deze 
restauratie, in opdracht van de gemeente, is weer een mooi stukje 
funerair erfgoed voor de toekomst bewaard.

Klaus Herrig, ereburger van Koksijde, is eind november op 92-jarige leeftijd in Trier overleden. Herrig was de 
man die in 1972 de jumelage tussen Koksijde en Konz bewerkstelligde. Omwille van zijn vele verdiensten 
werd hij in hetzelfde jaar door de gemeenteraad van Koksijde tot ereburger benoemd.

Wijlen ereburger Klaus Herrig.



’t Krekelhof opnieuw geopend!

Manneke Pis weer thuis…

Beveilig uw draadloos netwerk

Als verwoede verzamelaars van al wat maar enigszins 
naar ambacht ruikt, wist de familie Vandamme van Hotel 
Soll Cress in de loop der jaren een enorme verzameling 
met vele unieke objecten en volledige kabinetten aan te 
leggen. In 1998 opende dit museum zijn deuren met een 
uniek praatcafé en kindertuin in de stijl anno 1900. Het 
museum brengt in 19 thema’s en aanverwante beroepen 
hulde aan de vroegere keuterboer. 

Vorig jaar onderging het museum een complete gedaanteverwisseling. Het praatcafé maakte plaats voor 
de tattoo-praktijk van de conservator (Beautiful Freak Tattoo & Mixed Art), de speeltuin werd een wandel- 
en belevingstuin, ontworpen door Bartel Van Riet. Er worden voortaan ook voordrachten en lezingen 
georganiseerd. Voor een drankje kunnen de bezoekers vanaf nu terecht in de brasserie van Hotel Soll Cress, 
of in het nabijgelegen Cinéma K-Fé. 

’t Krekelhof is open van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 17 u. De toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen, 3 euro voor kinderen (≤12 jaar) en groepstickets. Groepen enkel op reservatie.
Info: Snuistermuseum met ambachten-en rariteitenkabinet ’t Krekelhof, Koninklijke Baan 237 in Koksijde, 
058 51 12 38, info@museumkrekelhof.be, www.museumkrekelhof.be.

Koksijde was de badplaats bij uitstek van de welgestelde Brusselaars. In 
1923 kwam een kolonel (de eigenaar van de villa Ma Tocade) op het 
idee om achteraan zijn tuin - bij de Oasisstraat - een Manneke Pis te 
plaatsen. Op de sokkel stond te lezen: Le Nouveau Bourgeois de Coxyde. 
Het hoekje met Manneke Pis werd al gauw de ontmoetingsplaats van 
de eigenaars uit de buurt, onder wie de grote brouwer Wielemans. 
Na verloop van tijd ging Manneke Pis - door een verschuiving van de 
perceelgrenzen – toebehoren aan de villa L’Ermitage. De toenmalige 
eigenaar, een dokter, kon niet lachen met Manneke Pis en verving het 
beeldje. Op 21 juni 2008 werd er een nieuw exemplaar van het manneke 
geplaatst op het Bad Schallerbachplein. Vorige zomer werd Manneke Pis 
vernield en verdween hij even uit het straatbeeld, maar ondertussen is hij 
weer thuis…

Nog te weinig mensen beveiligen hun draadloos netwerk. Politie Westkust richt een warme oproep om 
dit wel te doen. Een onbeveiligd draadloos netwerk kan grote problemen met zich meebrengen. Zo kan 
iedereen gratis gebruik maken van uw netwerk, inclusief persoonlijke info.
Het komt in onze zone steeds vaker voor dat onbekenden op straat op zoek 
zijn naar een niet-beveiligd netwerk om gratis te surfen. Als het gaat om illegale 
zaken, kan de abonnee van het netwerk daarvoor verantwoordelijk gesteld 
worden en dit kan uiteraard de bedoeling niet zijn.
Als u niet zeker bent of uw draadloos netwerk al dan niet beveiligd is, neem dan 
contact op met uw provider.

Op zondag 15 november opende het vernieuwde 
Krekelhof weer zijn deuren met meteen ook lancering 
van de nieuwe naam Snuistermuseum met ambachten-
en rariteitenkabinet ’t Krekelhof. Initiatiefnemer van dit 
project is de vzw HaSoLy, conservator is Vincent Hocquet.

Peter Dalle en Marc Debergh 
plaatsten Manneke Pis weer in zijn 
nis op vrijdag 13 november.



Duizend foto’s op Koksijde Verbeeldt!

Artiest zoekt Feestneus
Feestneus zoekt Artiest

Nieuwe vakantiebrochure

De regionale beeldbank voor particulier 
beeldmateriaal verzamelt met vrijwilligers foto’s, 
prentbriefkaarten, affiches enz. van dagdagelijkse 
gebeurtenissen, evenementen en straatbeelden uit 
het verleden van de vroegere gemeenten Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen. Van deze beelden, die 
verloren dreigen te gaan, maakt de beeldbank een 
digitale kopie en noteert de verhalen of anekdotes. 
Sinds kort kun je op deze website ook artikels Uit historische kranten raadplegen.
Zin om mee te helpen? Je doet wat je zelf het leukste vindt: foto’s opsporen, foto’s beschrijven, informatie 
opzoeken of foto’s online zetten. Waar, wanneer en hoeveel tijd je eraan wil spenderen beslis je ook zelf. 
Contacteer daarvoor de gemeentelijke archiefdienst, Zeelaan 303, T 058 53 34 30, archief@koksijde.be of kom 
een kijkje nemen.

Organiseer je met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? En ben je ervan 
overtuigd dat samen feesten het leven van iedereen in je omgeving een stuk 
aangenamer maakt? Dan ben je bij Artiest zoekt Feestneus aan het juiste adres.
Anderzijds, ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een 
act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 1 maart 2016 kan je dan inschrijven als kandidaat voor 
Artiest zoekt Feestneus. Een jury selecteert in april die artiesten die ze voor dit soort feesten geschikt acht. 
Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt Feestneus staat 
open voor alle talent en genres. Geïnteresseerde solisten en groepen dienen hun inschrijvingsformulier en 
demo tot 1 maart in te dienen. Organiseer je een straat- of buurtfeest? Bezorg het projectbeheer dan je 
inschrijvingsformulier en kies je artiest.
Info: www.artiestzoektfeestneus.be.

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.
Voorts 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.

In de regionale Beeldbank Westhoek Verbeeldt  
(www.westhoekverbeeldt.be) is onlangs het 
duizendste beeld uit Koksijde online gezet. Het 
betreft bijgaande foto van de carnavalstoet in 
Oostduinkerke eind jaren ’50.

Het project Artiest zoekt Feestneus geeft lokaal en regionaal artistiek talent 
speelplekken en speelkansen door hen gratis ter beschikking te stellen aan straat-, 
wijk- of buurtfeesten. Artiest zoekt Feestneus betaalt immers het optreden.

De dienst Toerisme heeft zijn nieuwe vakantiebrochure 2016 klaar. In deze 
viertalige brochure wil onze gemeente bezoekers inspireren voor een verblijf 
in onze fascinerende badplaats.

vakantievacancesFerien
holidays

Fascinerend KoksijdeOostduinkerke

2016

Koksijde | Oostduinkerke | Sint-Idesbald | Wulpen

N F D E



Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang geen geheim meer. Wie op de 
hoogte wil zijn van de laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht op onze 

Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest. 
Maar het is ook ontzettend hartverwarmend 
hoeveel return Tij-dingen van zowel inwoners, 
tweederesidenten als toeristen terugkrijgt. Ze 
fleuren onze SoMe-pagina’s keer op keer op 

met fantastische foto’s en fijne berichtjes..! Een 
selectie daaruit delen we in dit nieuwjaarsnummer 

graag eens offline, anders gezegd op papier!

Koksijde in beeld op Sociale Media

VOLG 

ONS!



Ziekenzorg zoekt vrijwilligers

Ziekenzorg richt zich enerzijds naar de thuisgebonden chronisch zieke mensen, bij wie vrijwilligers regelmatig 
op huisbezoek gaan. Daarnaast biedt Ziekenzorg CM activiteiten aan zodat chronisch zieke mensen ook 
eens een activiteit (een uitstap met liftbus, een streepje cultuur, enz.) op maat kunnen meemaken.
De groep vrijwilligers van ZZ Koksijde telde een 20-tal vrijwilligers. Dit lijkt een grote groep, maar voor een 
grote gemeente als Koksijde, met veel chronisch zieke en vereenzaamde mensen, is dit zeker een must. 
Ondertussen is een van de actieve vrijwilligers, Nadine Vanmeteren, overleden. Twee andere vrijwilligers 
moesten recent hun engagement omwille van ziekte stopzetten.
Vandaar deze oproep voor mogelijk nieuwe vrijwilligers. Sla je graag een babbeltje met zieken? 
Steek je graag een handje toe op een ontmoetingsnamiddag? Heb je wat tijd voor de maandelijkse 
kernbijeenkomsten (4de maandagavond) en voor huisbezoeken, op jouw tempo?
ZZ CM biedt ook interessante bezoeken regelmatige vorming over huisbezoeken, over bepaalde 
ziektebeelden of –thema’s, . Elk jaar is er ook een leuke verrassingsuitstap, een gezellig samenzijn met de 
groep en partners.
Info: voorzitter Nancy Soetaert, 058 52 24 12 na 19 u. of nancy.soet@skynet.be / of bij medevoorzitter 
Rita Vandepoele, 058 51 40 63.

Bezinningsruimte op kerkhof
in Koksijde-Dorp heringericht

Begraafplaatsen en kerkhoven hadden vroeger 
vaak een “baarhuis”, waar nabestaanden in 
afwachting van de begrafenis met hun overledene 
terecht konden voor het geval die niet thuis werd 
opgebaard of slachtoffer van een besmettelijke 
ziekte was.
Ook op de begraafplaats van Koksijde staat zo’n 
lijkenhuisje waarvoor bij de bouw kosten noch 
moeite werden gespaard. Het werd echter nooit 
gebruikt omdat begrafenisondernemers zelf 
investeerden in funeraria voor het begroeten en 
tijdelijk bewaren van overledenen tot de dag van 
de uitvaart. Zo veranderde de functie van het 
lijkenhuisje als vanzelf naar opslagruimte voor 
tuingereedschap.

Herwaardering
Tijdens de binnenrenovatie van de Sint-Pieterskerk 
anderhalf jaar geleden werd het lijkenhuisje tijdelijk opengesteld als kapel omdat kerkhofbezoekers op dat 
ogenblik niet in de kerk terecht konden voor een moment van bezinning. Het kerkbestuur had het lijkenhuisje 
toen voorzien van enkele stoelen, een heiligenbeeld en kaarsen.
Na de renovatiewerken werd die plaats weer gesloten. Toen bleek dat veel mensen dit jammer vonden 
besliste het gemeentebestuur om het lokaal weer open te stellen. Er werden kerkstoelen en een 
muziekinstallatie aangekocht. Kaat Vandenberghe zorgde voor een natuurstenen plaat met uitgekapte 
bezinningstekst.
De scheiding tussen het lijkenhuisje en de overige infrastructuur (bureautje, berging en toiletten) bestaat uit 
een prachtig glasraam. De afsluitdeurtjes van de zes aanwezige nissen werden afgewerkt met decoratieve 
koperen kunstwerkjes.

De bezinningsruimte op de begraafplaats in Koksijde-Dorp werd in het najaar helemaal heringericht. 
Deze ruimte is nu toegankelijk voor het publiek op alle werkdagen (van 8 tot 17 u.) en tijdens de officiële 
herdenkingsdagen.

De vrijwilligersorganisatie Ziekenzorg CM richt een oproep 
tot belangstellenden om vrijwilliger te worden. Wie vooral 
een groot hart voor zieke en vereenzaamde mensen heeft, 
en daarnaast ook over de nodige vrije tijd beschikt is zeker 
welkom als vrijwilliger (m/v).

Hoofd Groendienst Ides Leys, schepenen Albert Serpieters 
en Dorine Geersens, burgemeester Marc Vanden 
Bussche en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie brachten 
een bezoek aan de bezinningsruimte.



Maxi-kaasbuffet voor
Licht in het Duister-Rwanda

Twee onderwijsthema’s op infoavond:

School- en studiekeuze na 6de leerjaar
en “Slim omgaan met sociale media”

Licht in het Duister-Rwanda organiseert op vrijdag 5 februari om 20 u. in zaal Witte 
Burg zijn jaarlijks maxi-kaasbuffet ten voordele van hun blinde beschermelingen 
in de heuvels en de scholen van Rwanda. Een deel van de opbrengst gaat ook 
naar de Rode Kruis vakantiekampen voor kwetsbare kinderen in Vlaanderen.
Deelname aan het kaasbuffet kost 15 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor 
kinderen.
Inschrijven tot uiterlijk 1 februari.door storting van het correcte bedrag op 
rekening BE17 0013 6334 6821 (GEBABEBB) van de vzw Licht in het Duister-
Rwanda Guldenzandstraat 49 in Koksijde met mededeling: kaasbuffet, aantal 
personen en tafelen met...
Deuren open om 18.30 u. Het LihD-team bestaat uit Annie Ververken, Claudine 
Moerman, Florent Ryckaert, Ignace Dehondt, Judith Ranson, Lieve Haelewyn,  
Luc Vandenbussche en Marcel Henderickx.
Info: lidsecr@scarlet.be, T 058 59 39 54, gsm 0476 85 79 48

School- en studiekeuze
Als uw kind in het 6de leerjaar zit dient dit schooljaar een belangrijke keuze 
gemaakt over de overstap naar het middelbaar: welke nieuwe school, welke 
studierichting, onderwijsaanbod, beroepskansen? Na een boeiende presentatie 
van het secundair onderwijs in onze regio is er ook tijd om vragen te stellen. De 
infosessie loopt in samenwerking met de centra voor leerlingenbegeleiding van 
het gemeenschaps- en het vrij onderwijs. Dinsdag 26 januari om 19 u. in c.c. 
CasinoKoksijde. Inschrijven via patricia.beddeleem@koksijde.be tot 23 januari.

Mediawijs Online
Dezelfde avond vanaf 19.45 u. verzorgt Koksijdenaar-professor 
Communicatiewetenschappen Michel Walrave van de Universiteit Antwerpen een 
infovoorstelling “Mediawijs Online. Slim omgaan met sociale media”. De professor 
is o.m. auteur van het handboek Mediawijs Online (LannooCampus) dat naar 
jongeren, ouders en leerkrachten advies geeft over het veilig gebruik van sociale 
media.
Facebook, Snapchat, Instagram en andere online communicatiemedia bieden 
jongeren veel nieuwe mogelijkheden om contacten te leggen, informatie op te 
zoeken en uit te wisselen.
In zijn presentatie focust Michel Walrave eerst op de kansen van sociale media. 
Maar hij staat ook stil bij risico’s zoals cyberpesten en andere relationele 
problemen online. Andere aandacht gaat naar reclame op sociale media, 
gericht tot jonge consumenten. Ook benadrukt hij hoe kinderen, jongeren en 
ouders hun privacy beter kunnen beschermen op sociale media. Hij biedt veel 
handige tips. Dinsdag 26 januari om 19.45 u. in c.c. CasinoKoksijde. Inschrijven via 
patricia.beddeleem@koksijde.be tot 23 januari.

De gemeente organiseert op dinsdag 26 januari in in c.c. CasinoKoksijde 
twee infosessies die met onderwijs verband houden. Om 19 u. komt het thema 
“keuze van een nieuwe school en studierichting” aan bod bij de overgang van 
lager naar middelbaar onderwijs. Vervolgens, om 19.45 u., zal professor Michel 
Walrave een infovoorstelling “Mediawijs Online. Slim omgaan met sociale media” 
verzorgen.

Gemeentegenoot-
professor Michel Walrave.



Meer speelruimte in ‘t Kakkernestje

Ons gemeentebestuur besliste in het voorjaar 2015 
om ’t Kakkernestje, opvang voor baby’s en peuters, 
te verbouwen om de kinderen meer speelruimte te 
geven. In september vorig jaar werd een veranda 
tussen de twee vleugels van het originele gebouw 
geplaatst die nu dienst doet als inkom voor 
de kindjes en hun ouders. In de herfstvakantie 
maakten stielmannen van de technische dienst 
een nieuwe opening in een bestaande muur, die 
vroeger de leefruimte van de inkomhal scheidde. 
Ook de afwerking werd door hen verzorgd. De 
onthaalouders zelf tekenden voor het schilderen van 
de muren.
Dankzij deze werken hebben de kindjes nu meer 
plaats om te spelen en op ontdekking te gaan.
Burgemeester Marc Vandenbussche, de leiding 
van de dienst Onthaalouders (Nathalie Leleu, Miet 
Loones en An Meersman), (toekomstige) ouders en 
kinderen kwamen allen een kijkje nemen en zagen 
dat het goed was.

Carmen De Ridder studeerde verpleegkunde aan het Sint-Augustinusinstituut 
in Aalst. Beroepshalve was ze thuisverpleegkundige van 1965 tot eind 2004 in 
de Denderstreek (Aalst/Dendermonde). Sinds 2011 woont ze in Sint-Idesbald.
Carmen De Ridder: “Als verpleegkundige mocht ik dagelijks mensen 
ontmoeten, aanwezig zijn bij hun vreugden, maar ook bij hun diepe verdriet. 
Mijn werk is geen uiteenzetting van medische of verpleegkundige kennis. 
Centraal staat de benadering van de zieke als mens. Als je patiënten verzorgt, 
beginnen ze ook hun leven te vertellen. Soms betreft het bizarre, hilarische, 
onvoorstelbare toestanden. Huisverpleegkundigen leren ook de omgeving 
van patiënten kennen, met wie ze samenwonen, hun familie, vrienden of 
buren. Niet zelden stel je vast dat er al dan niet verborgen conflictueuze 
situaties zijn. Hoe ga je daar als verpleegkundige mee om? Maar er staan in 
het boek ook veel plezante zaken, humor als medicijn.”
Mevrouw De Ridder doet meer dan enkel verhalen weergeven. Ze 
interpreteert ook. Vanuit haar jarenlange ervaring biedt ze tips en 
raadgevingen op het vlak van verpleging en (meer tijd voor) palliatieve 
zorgen.
Op vleugels van hoop wordt volgens het systeem van print-on-demand 
uitgegeven door het Nederlandse bedrijf Boekscout (www.boekscout.nl). Het 
werk telt 108 bladzijden en kost 16,15 euro. Te bestellen via www.boekscout.
nl of http://boekscout.nl/shop. Het boek is ook te verkrijgen op bestelling bij 
elke erkende boekhandel.

Op vleugels van hoop:
boek over thuisverpleging

Na verbouwing vierde de gemeentelijke dienst 
Onthaalouders op zaterdag 14 november de 
feestelijke heropening van de kinderopvang  
‘t Kakkernestje (Toekomstlaan 1 in Oostduinkerke).

Van de hand van mevrouw Carmen De Ridder uit Sint-Idesbald verscheen 
eind december het boek Op vleugels van hoop over thuisverpleging. Het werk 
handelt niet zozeer over medische behandelingen en zorgverstrekking, wel is 
het een verzameling van waargebeurde verhalen waarin de beleving van de 
zieke mens centraal staat. Een ode aan de thuiszorg.

Volwassenen van links naar rechts: Caroline Roets, 
Evy Debruyne, burgemeester Marc Vandenbussche 
en Ann Spaenjers. Kinderen v.l.n.r. Yaro Plaetinck, 
Mamady en Amadou Diarisso en Pep Dejonckheere.

Carmen De Ridder 
schreef een boek over 
thuisverpleging.

De cover van het boek.



Digitale cursussen voor 55-plussers

Android Tablet/Smartphone (deel 2) 
Tablets en smartphones duiken overal op in het straatbeeld. De 
compactheid en de haast onbeperkte digitale mogelijkheden 
liggen aan de basis van het succes. Het tweede deel van 
deze reeks besteedt aandacht aan de verborgen functies, de 
synchronisatie, apps, enz. Voorkennis is vereist.
Start op maandag 1 februari, einde op 23 mei (13 weken), telkens van 9 tot 11.30 u. (geen les op 
pinkstermaandag 16 mei) in zaal De Brug van het Sociaal Huis, Koksijde.
Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld, cursusmateriaal inbegrepen.
iPad/iPhone workshop
De haast onbegrensde mogelijkheden van iPad of Iphone leer je in deze workshop. Hoe integreer je 
apparaat perfect in je dagelijks leven, welke apps zijn onontbeerlijk, welke toepassingen mogen we in de 
toekomst verwachten? Voorkennis is vereist.
Start op woensdag 3 februari, einde op 18 mei (13 weken), telkens van 9 tot 11.30 u. in zaal De Brug van het 
Sociaal Huis, Koksijde. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld, cursusmateriaal inbegrepen.
CVO Cervo-Go heeft geen Androids of iPads ter beschikking, breng dus je eigen toestel mee.

Inschrijven enkel bij cvo Cervo-Go: www.cervogo.be of 058 41 51 61.

De seniorenadviesraad (SAR) vindt het belangrijk dat ook de  
Koksijdse 55-plussers de kans krijgen om zich op digitaal vlak  
bij te benen. Daarom heeft de SAR al twee jaar een samen-
werkingsverband lopen met het centrum voor volwassenen- 
onderwijs Cervo-Go. In dat kader bieden het Sociaal Huis 
Koksijde en CVO Cervo-Go weer twee computercursussen aan.

KWB zamelt oude gsm’s in

Infonamiddag: ouder worden  
en het bewegingsstelsel

Van maandag 18 tot zondag 31 januari organiseert KWB voor de tweede keer haar grote gsm-inzamelactie. 
KWB verzamelt dan overal in Vlaanderen oude gsm-toestellen en -laders. Dat gebeurt in samenwerking met 
Recupel dat instaat voor een optimale recyclage. Op diverse plaatsen staan speciale inzamelboxen.
Gsm-toestellen bevatten heel wat kostbare en zeer zeldzame grondstoffen zoals indium, kobalt, galladium, 
goud, palladium en platina. Na verblijf in de huisvuilzak belanden ze 
onvermijdelijk in de verbrandingsoven. Zo komen schadelijke stoffen in het milieu 
terecht en gaan tegelijk herbruikbare grondstoffen verloren.
Breng ze daarom tussen 18 januari en 31 januari naar één van de 
inzamelboxen: CM-lokaal (Zeelaan 29 in Koksijde), aan de Thuiszorgwinkel 
(Zeelaan 89), en aan Bakkerij Vandamme (Dorpsstraat 26 in Oostduinkerke). 
Naar het containerpark brengen is ook goed.
Info: Freddy Vanlerberghe, 058 51 66 51

Het behouden van een gezond bewegingsstelsel (beenderen en spieren) is van 
groot belang wanneer we verouderen. Het vermindert de kans op vallen waarbij 
eventueel breuken zouden kunnen ontstaan. Die breuken kunnen op hun beurt 
aanleiding geven tot verminderde zelfredzaamheid en tot een verhoogde kans 
om te sterven. Naast bewegen is ook een gezonde gevarieerde voeding van groot belang.
Toegang 2 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven aangeraden bij seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

De seniorenadviesraad organiseert op donderdag 14 januari om 14 u. in cc 
CasinoKoksijde een infonamiddag over de gevolgen van het ouder worden op 
het bewegingsstelsel. Sprekers zijn hoofdgeneesheer dr. Monbailliu en diëtiste 
Sofie Dochy, allebei van de KEI.



Pizza-activiteiten en fietsen voor
het Smartfonds van Think Pink

Nergens ter wereld wordt zoveel borstkanker 
vastgesteld als in ons land. Bijna 1 op 5 overleeft 
deze vorm van kanker niet: jaar na jaar sterven 2.300 
lotgenoten aan borstkanker.
Hoe sneller borstkanker wordt opgespoord, hoe groter 
de kans op genezing. Vandaag is de mammografie 
de enige goede methode om de ziekte op te sporen. 
De methode is evenwel niet echt comfortabel en er 
moet door de schadelijke röntgenstralen voorzichtig 
mee omgesprongen worden. Er is dringend een 
veiligere en goedkopere screeningsmethode nodig 
om borstkanker verder terug te dringen.
In het ziekenhuis ZOL in Genk is met de steun van het 
Smartfonds van Think Pink een revolutionair onderzoek 
gestart voor een nieuwe screeningsmethode 
op basis van een ademtest. Er wordt daarvoor 
samengewerkt met een Nederlands ziekenhuis en 
twee onderzoekscentra in de USA. Met die nieuwe 
methode wordt in 2016 een 2.000-tal vrouwen 
gescreend. De ademtest kost echter een heus bedrag.

Activiteiten
• Pizzaverkoop (Carillon) op vrijdag 29 januari, vers gebakken de dag zelf, af te halen bij de deelnemers, 15 

euro per pizza (3 à 4 personen), 4 soorten, ook veggie.
• Pizza-avond (Carillon) op zaterdag 16 april van 18.30 tot 20.30 u. in de Kerkepannezaal, 4 soorten à 

volonté, ter plaatse vers gemaakt, 16 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen <12 jaar, gratis ≤3 jaar.
Contact: Hilde Werbrouck, Oudstrijdersstraat 31 Koksijde, dutootje@gmail.com, 0478 38 60 28 / Mariska 
Delheye, Leopold II laan 48 Oostduinkerke, mariska.delheye@telenet.be, 0475 64 37 27 / Claire Bellengé, 
Calonnegracht 11 Veurne, bellengeclaire@gmail.com, 0476 31 24 65
Info: www.think-pink.be

Om fondsen te verzamelen voor de nationale borstkankercampagne 
Think Pink organiseren Hilde Werbrouck uit Koksijde, Mariska Delheye uit 
Oostduinkerke en Claire Bellengé uit Veurne op 29 januari en 16 april 
twee pizza-activiteiten. Eind mei en eind juni zullen de Think Pink-ladies 
van de Westkust samen 2.000 km door België fietsen en 3.500 euro 
sponsorgeld proberen te verzamelen.

Nederlandstalige praatnamiddagen in de bib

De klemtoon van de praatnamiddagen ligt volledig op het communicatieve 
aspect van de Nederlandse taal. Er wordt niet gewerkt met niveaus en 
evenmin wordt er op een schoolse manier lesgegeven. De cursus kunt 
u dan ook het best omschrijven als een babbelgroep om vlot te leren 
communiceren. Kortom, een cursus met een hoog spreek-gehalte. Enige 
basiskennis van het Nederlands is wel vereist.
Op maandag van 13.30 tot 15.45 u. van 18 januari tot 23 mei.
Prijs: 24 euro inschrijvingsgeld en 5 euro voor het cursusmateriaal.
Inschrijven rechtstreeks bij Cervo-Go, www.cervogo.be of 058 41 51 61
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, Sociaal 
Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Hilde Werbrouck, Mariska Delheye en Claire Bellengé 
pakken uit met pizza-activiteiten voor Think Pink.

De seniorenadviesraad organiseert in samenwerking met cvo Cervo-Go van 18 januari tot 23 mei in de 
gemeentelijke bibliotheek de lessenreeks conversatie Nederlands (deel 2) voor 55-plussers. De cursus is 
niet alleen bedoeld voor anderstaligen, maar is voor iedereen toegankelijk. Zo krijgt iedereen de kans om 
zijn kennis van het Nederlands uit te breiden.



Openbare werken: stand van zaken
Fietspaden Albert I-laan-
Kinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan 
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de 
Kinderlaan (N34z). De definitieve goedkeuring van 
de Administratie Wegen en Verkeer is binnen en de 
aannemer is aangesteld. Start van de werken in 
januari 2016.
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.
Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. 
Eerste fase van januari tot 1 juli 2016: werken aan de 
noordkant tussen de Astridlaan in Oostduinkerke-Bad 
en de Dewittelaan (Groenendijk) met verkeer in één 
richting op de zuidkant (richting Oostduinkerke). Het 
zal altijd mogelijk zijn om vanuit Nieuwpoort-Bad naar 
Oostduinkerke-Bad te rijden. Van Oostduinkerke-Bad 
naar Nieuwpoort(-Bad) wordt het verkeer omgeleid 
via Oostduinkerke-Dorp.

Heraanleg Zeelaan
Het gedeelte tussen de Jorisstraat en de Kursaallaan 
(kruispunt inbegrepen) wordt na de kerstvakantie 
opnieuw afgesloten voor het verkeer tijdens de 
werkuren (ma 8 u. tot vr 15.30 u.) om de nog 
resterende delen voetpaden te kunnen aanleggen. 
Vervolgens worden de signalisatieborden geplaatst. 
Doel is om dit deel vanaf de krokusvakantie open te 
stellen voor het verkeer, evenwel zonder toplaag die 
eind maart zal gegoten worden.
In het gedeelte tussen de Kursaallaan en rotonde 
de Poort wordt begin januari begonnen met de 
opbraak van de rijweg (voetpaden blijven nog 
liggen), voor de aanleg van de nieuwe RWA-riool met 
aankoppelingen naar de gebouwen.
Vervolgens worden ook de voetpaden uitgehaald 
voor aanleg van de nieuwe fundering en nieuwe 
voetpaden. Eind maart wordt dan in dit deel ook 
asfalt gelegd, en over het geheel van de werken 
(vanaf Jorisstraat de toplaag.

Voor beide projecten
Planning via nieuwsbrief - Ga op de gemeentelijke 
webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. Daar kunt u 
zich inschrijven op de nieuwsbrief “Werken Albert 
I-laan” en/of “Werken Zeelaan”. U ontvangt dan een 
mail met actuele info. Bent u al geabonneerd op de 
nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink de gewenste 
nieuwsbrief aan.
Rentetoelage – Deze toelage steunt zelfstandigen en 
kmo’s die een nieuw overbruggingskrediet moeten 
aangaan wegens minder inkomsten als gevolg van 
verstoorde bereikbaarheid door werken. Info via de 
link tinyurl.com/q3zmrav. Het aanvraagformulier vindt 
u terug via de link op de site van Koksijde. Richt deze 
aanvraag bij de aanvang van de werken.
Inkomenscompensatievergoeding - Zelfstandigen 
die hinder ondervinden van openbare werken die 
de toegang tot hun onderneming belemmeren, 
verhinderen of ernstig bemoeilijken, kunnen van de 
overheid een inkomenscompensatie bekomen. Wie 
aan de voorwaarden voldoet, krijgt 76,30 euro per 
kalenderdag. De hinder moet van die aard zijn dat 
het openen van de handelszaak gedurende minstens 
7 opeenvolgende kalenderdagen nutteloos is. De 
zaak moet dus gesloten zijn. Info via de link tinyurl.
com/p23rwoo.
Aanvraagformulier via deze link op de gemeentelijke 
site.



Van 30 november tot 12 december vond in Parijs de internationale klimaattop van de Verenigde Naties 
plaats met als doel een globaal akkoord te vinden om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te 
beperken. Uit onze gemeente trok een delegatie per fiets naar Parijs.

De dapperen waren diensthoofd Milieu & DO Jan 
Vandromme, zijn medewerker Carlos Beele en 
gewezen diensthoofd Internationale Samenwerking 
Cyriel Caudron.
De klimaatverandering is de voorbije jaren 
niet meer uit de actualiteit weg te denken. De 
temperatuur stijgt, extreme weerfenomenen komen 
steeds vaker voor. De verbranding van fossiele 
brandstoffen is een belangrijke oorzaak: CO2 is het 
zwerfvuil van ons energieverbruik.
De wereldwijde gevolgen zijn ernstig. Het aantal 
dodelijke slachtoffers door droogte, overstromingen, 
hittegolven enz. loopt nu al stevig op. De gevolgen 
in West-Europa treden eerder geleidelijk op, maar 
kunnen ons op een bepaald moment toch voor 
voldongen feiten plaatsen. De uitdagingen zijn 
gigantisch.
Met een weldoordacht klimaatplan EnergieK2020 
tekende Koksijde al eerder de krijtlijnen uit om de  
eigen CO2-uitstoot in eerste instantie met 20% 
te beperken tegen 2020. Stap voor stap is de 
gemeente daarin aan het slagen, al is er nog veel 
werk voor de boeg om de klimaatverandering echt 
te kunnen tegengaan. Hoog tijd dus dat ook uw fiets 
weer de ereplaats krijgt die ze verdient..?

Dat bleek meteen een schot in de roos. Schepen 
Albert Serpieters van Milieu wenste alle cursisten 
alvast een bijzonder boeiend jaar boordevol 
natuurbeleving toe bij aanvang van de eerste 
lesdag. Ann D’heedene (Natuurpunt CVN) en 
Nathalie Haentjens (dienst Mil&DO Koksijde) waken 
over het goed verloop van de lang lopende cursus.

Deelnemers
De personen die aan de aangename maar 
daarom niet eenvoudige lessenreeks deelnemen 
zijn (alfabetisch): Rudy Balcaen, Kris Boydens, Hilde 
Busschaert, Erna De Baenst, Thomas De Visscher, 
Sabine Deschoolmeester, Michel Devleeschouwer, 
Benny Devriendt, Nancy Dondeyne, Aäron Fabrice 
de Kisangani, Karel Famaey, Stefaan Feys (niet op 
de foto), Christine Goessens, Jens Goudeseune, Nicole Hamers, Ingrid Huysmans, Ingrid Jonckheere, Dirk 
Kesteloot, Sharon Kesteloot, Annemarie Maes, Geert Martens, Hilda Plasman, Catherine Sergooris, Dominique 
Temmerman, Sylviane Van Lierde, Luc Vandamme en Lut Vanholme. En nu maar hopen dat ze allen het 
diploma verwerven…

Koksijde op Klimaattop in Parijs

Zij gaan voor het diploma natuurgids..!
Natuurgidsen zijn de beste ambassadeurs om de natuur te promoten. De cursus Natuurgids vormt sinds 
1966 de ruggengraat van de werking van Natuurpunt CVN. Intussen ontvingen in Vlaanderen maar liefst 
achtduizend cursisten het natuurgidsdiploma. De cursus vindt nu voor het eerst plaats in het Duinenhuis.

V.l.n.r. Carlos Beele, Jan Vandromme en Cyriel Caudron 
even voor de start van hun driedaagse fietsreis naar de 
Klimaattop in Parijs, aangemoedigd door een twintigtal 
collega’s.

Carlos, Cyriel en Jan met de K-vlag bij de Belgische 
paal in de conferentiezaal…



Tuinvogels herkennen – Op 
donderdag 14 januari om 
19.30 u. gratis basiscursus 
door Koen Verschoore om 
tuinvogels te herkennen. 
De merel en de koolmees 
kent iedereen. Maar wat 
zeggen jou de putter, keep 
en sijs? Schaaf je kennis bij 
(geen voorkennis vereist) 
en kom als een volleerd 
vogelaar aan de start van 
het Grote Vogel-telweekend 
op 16 en 17 januari. Dit 
telweekend is een groots 

burgeronderzoek naar de toestand van onze 
tuinvogels. Inschrijven op duinenhuis@koksijde.be, 
organisatie i.s.m. Natuurpunt Westkust.

Cursus fotografie Lightroom - Op woensdag 
13, 20, 27 januari en 3, 17 en 24 februari van 19 
tot 22 u. Adobe Photoshop Lightroom, kortweg 
Lightroom: programma voor het beheren, 
bewerken en afdrukken van foto’s, de digitale 
donkere kamer en het fotoarchief van de (natuur)
fotograaf. Lightroom breit een slot aan de 
basiscursus natuurfotografie. Lesgever is Walter 
Carels. Deelnemers basiscursus (max. 15) hebben 
voorrang bij inschrijving. Org., info en voorwaarden: 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Einstein@the movies – “100 jaar relativiteitstheorie” 
lezing op vrijdag 5 februari van 19.30 tot 22 u. door 
theoretisch fysicus Karel Van Acolyene. Een eeuw 
geleden voltooide Einstein zijn relativiteitstheorie 
die cruciaal was voor ons begrip van de natuur. 
Zonder Einstein geen kosmologie, geen elementaire 
deeltjesfysica, en geen GPS-technologie. De spreker 
legt de essentie van deze wondermooie theorie 
uit aan de hand van filmfragmenten over zowel 
de science als de fiction van gewichtloosheid, 
tijdreizen, zwarte gaten, wormgaten enz. Toegang 
5 euro (incl. drankje), 4 euro leden Sterrenjutters, 
inwoners Koksijde en gidsen Duinenhuis. 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be.

Huid- en milieuvriendelijke zepen voor kids – 
Workshop voor kinderen van 7 tot 14 jaar op 
dinsdag 9 februari van 14 tot 16 u. Met natuurlijke 
ingrediënten (vb. kleurstoffen van klei, mineralen 
en planten, kokosnootolie van biologische 
landbouw) op een eenvoudige manier huid– en 
milieuverantwoorde zepen maken. Je kids vertellen 
er alles over na deze workshop! Lesgever: Erika 
Leuridan. Prijs 8 euro (incl. 3 zeepjes), inschrijven 
(max. 10 deelnemers) tot 1 februari via  
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 0499 69 17 15.

Meeuwengeheimen - Voordracht op donderdag 
18 februari om 19.30 u. Spreker Eric Stienen 
doctoreerde over het foerageergedrag en de 
populatieontwikkelingen van grote sternen. Sinds 
2000 bestudeert hij bij het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) zeevogels in het Belgisch 
deel van de Noordzee. Hij heeft de opkomst en de 
teloorgang van de grote meeuwen te Zeebrugge 
op de voet gevolgd en ook de overlast van 
meeuwen aan onze kust. De laatste jaren gebruikt 
hij daarvoor hoogtechnologische GPS-zenders. Dat 
leverde spectaculaire nieuwe inzichten op. Toegang 
5 euro (incl. drankje), 4 euro leden NWG De Kerkuil, 
inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten. 
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 
0499 69 17 15 (org. Natuurwerkgroep De Kerkuil).

Sterrenwacht De Sterrenjutter - Bij helder weer 
opent de Vereniging voor Sterrenkunde elke tweede 
donderdag van de maand de sterrenwacht op het 
dak van het Duinenhuis. De eerstvolgende keer is 
dat op 14 januari van 19 tot 21 u.

Vormingsaanbod Duinenhuis
Duurzame ontwikkeling lijkt een nieuw begrip maar dat is het helemaal niet. Vijfentwintig jaar geleden 
werd de term boven de doopvont gehouden. Ook bij ons gaan we stap na stap, met steeds meer mensen, 
op weg naar een duurzamer Koksijde. Het Duinenhuis vormt het hart en zorgt met het vormingsaanbod 
voor tonnen inspiratie.

Het containerpark is gesloten van 
donderdagnamiddag 31 december tot en met 
maandag 4 januari. Terug open vanaf dinsdag 5 
januari.

Containerpark



Unesco-projectkantoor aan onze kust

Grote zwerfvuilactie op zaterdag 19 maart

De oceanen zijn samen met de bossen de belangrijkste 
leveranciers van zuurstof op aarde. Daarnaast zijn ze 
essentieel voor ons weer en klimaat. Idealiter moet 
het zeebeleid afgestemd zijn op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling en het beperken van de impact 
van klimaatverandering. Dat kan enkel als beleidsvoerders 
over voldoende kennis beschikken. Een centrum dat 
daarbij een grote rol speelt, is het UNESCO IOC Project 
Office for IODE in Oostende.
Bij de tiende verjaardag van dat projectkantoor 
publiceerde Unesco Platform Vlaanderen de brochure 
De oceaan ontsluiten. Deze brochure geeft uitleg over 
de verschillende functies van het projectkantoor en 
over zijn bijdrage aan talrijke wetenschappelijke studies 
over de oceanen. Het projectkantoor is vooral een 
opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders 
uit voornamelijk ontwikkelingslanden kennis en 
vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de 
zeewetenschappen. Het is ook een ontmoetingsplaats 
voor onderzoekers om projecten uit te werken en nieuwe technologieën uit te testen.
Het centrum in Oostende is wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen.
Sinds 2012 is ook het secretariaat van het Ocean Biogeographic Information System (OBIS) gehuisvest in het 
projectkantoor. De biodiversiteitsgegevens van meer dan 500 instituten komen hier samen in een centrale 
databank. Met de meer dan 40 miljoen verspreidingsgegevens van alle in zee levende soorten is het OBIS 
de referentiedatabank voor natuurevaluatie.
De opleidingen die het projectkantoor aanbiedt en de technologieën die het ontwikkelt zijn uitgegroeid 
tot een schoolvoorbeeld in de wereld van de zeewetenschappen. In die mate dat er de komende jaren 
wereldwijd een tiental centra zullen worden geopend naar het voorbeeld van het projectkantoor in 
Oostende.
De brochure De oceaan ontsluiten – 10 jaar UNESCO IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende is gratis 
verkrijgbaar in Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, elke weekdag open van  
13 tot 16 u. Ook te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be. Info: www.unesco-vlaanderen.be.

Zwerfvuil hoort niet thuis in de bermen, de duinen of op 
het strand. De afvalintercommunale IVVO en de dienst 
Milieu & Duurzame Ontwikkeling nodigen daarom alle 
Koksijdse verenigingen uit om op zaterdag 19 maart 
samen voor een zwerfvuilvrij Koksijde te gaan. Dat is 
meteen ook het ideale moment om de kas van je 
vereniging te spijzen.
Lokale verenigingen met minstens tien deelnemers 
krijgen het nodige opruimmateriaal ter beschikking, zoals 
restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen. In ruil 
voor het zwerfvuilvrij maken van een vooraf afgesproken 
traject (ong. 10 km) ontvangt de vereniging van de IVVO 
een subsidie. Om 17 u. is er voor alle deelnemers een 
mooi en aangenaam slotmoment.
Inschrijven bij de dienst dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling, 058 53 30 97. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Wie een beurt weet die dringend een opruimbeurt nodig 
heeft mag dat gerust laten weten aan de dienst Mil&DO.

Wist je dat er aan onze kust in Oostende een centrum is dat van onschatbaar belang is voor het 
wereldwijd beheer van de zeeën? Dit zeeprojectkantoor heeft zijn zetel aan de Wandelaarkaai 7/61 in 
Oostende. Een nieuwe brochure vertelt er alles over.



Afschakelplan elektriciteit

Tips voor minder verbruik
Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor 
elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat 
automatisch geactiveerd kan worden in geval van incident 
op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van 
schaarste. Koksijde valt met het gehele grondgebied onder 
schijf 2.

Bij een afschakeling moeten een aantal 
hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Deze 
operatie gebeurt per groep. Sinds de aanpassing 
van het afschakelplan in 2015 bestaan er in België 
8 geografische schijven. De ministers van Energie 
en Economie beslissen op de vooravond van een 
eventueel tekort welke schijf afgeschakeld wordt.
In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, 
maar als het tekort te groot wordt, kunnen 
er meerdere schijven betrokken zijn. De 
stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 
uur duren, a priori tussen 17 en 20 u. tijdens de 
piekperiode in de winter. Onze gemeente valt 
met zijn volledige grondgebied onder schijf 2, de 
voorlaatste schijf. De kans op een stroomtekort is 
heel miniem.

Verbruik minder elektriciteit
-  Doof de lichten als je een ruimte of gang verlaat
-  Beperk het aantal lampen waar je bent, pas ze 

aan de uit te voeren taak aan (koken, lezen, ….)
-  Gebruik spaarlampen, ze verbruiken minder en 

hebben een hogere lichtsterkte
-  Gebruik geen energievreters zoals halogeenlampen, 

vermijd decoratieve verlichting
-  Zorg voor zoveel mogelijk natuurlijk licht

Elektrische verwarming
-  Verwarm de leefruimten tot maximaal 19 à 20°C
-  Sluit ’s avonds de rolluiken en gordijnen. Ze 

houden de koude buiten.
-  Zet de temperatuur ’s nachts en als je niet thuis 

bent op max 15 à 16°C
-  Stel de temperatuur op max 12°C in als je lang 

afwezig bent.

Elektrische apparaten
-  Gebruik je wasmachine, droogkast en vaatwas 

na 21 u. of tussen 22 en 6 u.
-  Was zoveel mogelijk op lage temperaturen.
-  Gebruik een laptop in plaats van een vaste pc.
-  Schakel al je apparaten volledig uit, zet ze niet in 

waakstand.
-  Trek de lader van je GSM of laptop uit het 

stopcontact wanneer die opgeladen is.
-  Steek de apparaten zonder schakelaar in een 

contactdoos met schakelaar. Zet die schakelaar 
uit als je de apparaten niet gebruikt.

Is jouw verwarming er klaar voor?

Keuring - Noodzakelijk (onafhankelijk van het vermogen) vóór 
ingebruikname en verplicht bij elk nieuw toestel  en moet ook gebeuren 
na het vervangen van de brander of de ketel in een bestaand toestel of 
na het verbouwen of verplaatsen van een bestaand toestel.
Periodiek onderhoud – Wordt aanbevolen voor elk toestel maar is 
verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW en voor alle 
toestellen op vaste brandstof ongeacht het vermogen. Afhankelijk van de 
aard van de brandstof (gas, vloeibaar, vast) varieert de frequentie van het 
onderhoud.
Verwarmingsaudit – Wordt aanbevolen voor elk toestel maar is verplicht 
voor toestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Afhankelijk van de aard 
van de brandstof (gas, vloeibaar, vast) varieert de frequentie van de audit.
Eigen opslag van brandstoffen (bv. mazout op propaangas) – 
Opslagtanks moeten door erkende deskundigen geplaatst en/of periodiek gecontroleerd worden. Een 
vergunning kan noodzakelijk zijn.
Houtkachel - Zorg er voor dat de schoorsteen minstens één keer per jaar wordt geveegd, stook alleen zuiver 
en droog hout en zorg voor voldoende luchttoevoer om een koolstofmonoxidevergiftiging te vermijden.
Info: www.veiligverwarmen.be

Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is zuinig, veilig en 
milieuvriendelijk. Voor centrale stooktoestellen gelden daarom drie 
gouden regels.



Koksijde bouwde de voorbije jaren een stevige band op 
met het district Marowijne in Suriname. Die stedenband 
staat voor een duurzaam samenwerkingsproces waarbij 
tussen beide lokale besturen rond gemeenschappelijke 
thema’s kennis uitgewisseld wordt.
“Dat lukt bijzonder vlot”, beaamt schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking. “Ook in Suriname spreekt 
men Nederlands. En er zijn nog andere raakvlakken. Het 
district grenst ook aan zee, leeft van (eco)toerisme en 
visvangst, kent nog een rijke traditionele cultuur en werd 
met de legstranden voor o.a. de lederschildpad erkend 
als Unesco Werelderfgoed. Amper vier maanden geleden 
nam de Westhoekacademie er deel aan het grootse 
kunstenfestival in Moengo, een cultureel hoogtepunt van 
onze jarenlange samenwerking.”

Milieu
De stedenband focust ook op milieu. Zo kreeg de 
delegatie tijdens zijn werkbezoek een rijkgevuld 
milieuprogramma voor de kiezen.
Schepen Albert Serpieters van Leefmilieu: “Deze keer 
staat het beheer van afval centraal. Terwijl afval bij ons steeds vaker een belangrijke bron van nieuwe 
grondstoffen wordt, belandt afval in Suriname nog al te vaak als zwerfvuil langs de openbare weg of in de 
plaatselijke stortplaatsen. Maar het besef groeit snel dat het anders moet. De delegatie volgde een stuk 
van onze kringloop vanaf de inzameling tot bij een aantal afvalverwerkers. Zo maakten ze kennis met onze 
zwerfvuilvrijwilligers op het strand, met het containerpark, volgden ze een huisvuilwagen, bezochten ze de 
verwerkingsinstallaties van o.a. pmd, oude metalen, autowrakken en afgedankte elektro”, aldus schepen 
Albert Serpieters.
De procesmatige stedenband wordt mee ondersteund door de Vlaamse overheid. Daarnaast zorgt de  
vzw Koksijde-Marowijne voor een projectmatige aanvulling hierop.

Delegatie Surinaamse
ambtenaren op milieustage
In het kader van de stedenband die al jaren loopt tussen Koksijde en Galibi in Suriname verbleef 
een delegatie ambtenaren uit de Zuid-Amerikaanse partnerplaats van 6 tot en 13 december in onze 
gemeente. Maya Dorinnie (secretaris van de minister 
Regionale Ontwikkeling) en Benito Aloema (ambtenaar 
regionale ontwikkeling uit Galibi) wisselden een week 
kennis en ervaring uit met de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling.

Staande beleidsmedewerker Ina Van Thienen van 
Internationale Samenwerking, eerste schepen Jan 
Loones, secretaris Maya Dorinnie van de minister 
van Regionale Ontwikkeling (Suriname), ambtenaar 
Benito Aloema van Regionale Ontwikkeling in 
Galibi (Suriname), schepen Albert Serpieters en 
diensthoofd Jan Vandromme van Milieu & DO. 
Gehurkt het containerparkteam met Dialungana 
Dikumbua, Benny Goeminne, Oger Persyn en 
teamverantwoordelijke Danny Saelens.

Nieuw: Volkstuingroep Zeevette
In onze gemeente zag een volkstuingroep het levenslicht. De groep kreeg 
meteen een beeldrijke streekgebonden naam: Zeevette, verwijzend naar 
de meststof van zeesterren, algen, wieren enz. die de duinenboertjes 
vroeger op hun akkers strooiden.

Zeevette heeft dus het plan opgevat om op een vruchtbaar perceel in 
Oostduinkerke volkstuintjes aan te bieden aan liefhebbers die houden van 
eigen verse groenten maar die niet kunnen kweken bij hun appartement of 
woning.
Zeevette houdt thans zijn eerste algemene vergadering op donderdag 
14 januari om 19.30 u. in afspanning Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 
33 in Wulpen. Daar zal de volkstuingroep zijn project uit de doeken doen. 
Zeevette zoekt mensen die een tuintje willen, zowel groenten-, fruit- of 
bloementuin. Zeevette wil ook samenwerken met imkers, met mindervaliden, 
leerlingen met beperkingen, enz.
Info: Adelheid Hancke, Dijk 33 in Wulpen, Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, 0474 40 99 69



Uitleendienst volksspelen

Promenade Run

Sportdienst zoekt sportmonitoren

Volgende spelen zijn beschikbaar: krulbol, pierbol, trou-madame, tonspel, toptafel, tafelkegel, sjoelbak en 
schuiftafel. Via www.sport.koksijde.be kan men de spelen digitaal reserveren, een scoreblad en een overzicht 
van de spelregels inbegrepen.  Gratis uitlening aan inwoners van Koksijde, een waarborg van 50 euro dient 
betaald bij afhaling van het materiaal. Vraag de spelen tijdig aan.

Op zaterdag 2 januari vindt in Koksijde-
Bad de eerste Promenaderun plaats, een 
avondloop op de zeedijk van Koksijde tot 
Sint-Idesbald, over een afstand van 5 of 
10 km. Er wordt gelopen ten voordele van 
de vzw Move to Improve, een organisatie 
ter ondersteuning van kinderen met 
neuromotorische problemen. Start voor beide 
afstanden om 19 u. t.h.v. het Theaterplein in 
Koksijde (gemeentehuis). Inschrijven de avond zelf: 10 euro voor 5 km, 12 euro voor 10 km.
Info: promenaderun@telenet.be

In de zomer van 2016 breidt de sportdienst het bestaande sportkampenaanbod verder uit. Daarom is 
de dienst op zoek naar leerkrachten kleuteronderwijs om de kleutersportkampen te begeleiden, en naar 
leerkrachten LO voor de sportkampen lager onderwijs. Bent u al als kleuter- of LO-leerkracht aan het werk,  
of nog in opleiding, dan is dit misschien iets voor u?
Data sportkampen kleuter- en lager onderwijs:
- juli: 4-8 / 12-15 / 18-20 / 25-29
- augustus: 1-5 / 16-19 / 22-26 / 29-31
U kunt kiezen om één of meer kampen te begeleiden, wel telkens een volledig kamp. 
Info en contact: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01

Sportelen voor 50-plussers

Tai chi - Maandag (gevorderden) van 9 tot 10 
u. in de sporthal in Koksijde-Dorp, op donderdag 
(beginners) van 9 tot 10 u. in de zaal voor 
vloersporten in Koksijde
Zumba Gold - Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Curling - Dinsdag van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u. in de 
sporthal in Oostduinkerke
Netbal - Woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of van 
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Badminton en tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot 
15.45 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp

Initiatiereeksen – Woensdag elke maand 
een andere sport, in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. In februari fitbal: methode om 
uithouding, kracht en motoriek te verbeteren. Buik- 
en rugspieren worden extra aan het werk gezet. De 
rug wordt bij elke oefening maximaal ondersteund 
door de bal. Op woensdag 3, 17 en 24 februari van 
9 tot 10 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, 
vooraf inschrijven bij de sportdienst.

Info en inschrijven bij de sportdienst, 058 53 20 01 
of via sportdienst@koksijde.be. De brochure met 
het volledige Sportelaanbod is te verkrijgen bij de 
dienst Toerisme en bij de sportdienst. Meer info op 
www.sport.koksijde.be.

Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn 
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te 
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!

Bent u op zoek naar een leuke activiteit om een feest of evenement compleet te maken? De sportdienst 
leent een grote set volksspelen uit.



De kampioenen van het afgelopen jaar werden in aanwezigheid van voorzitter burgemeester Marc Vanden 
Bussche door de sportieve commissie gehuldigd. Luc Goeminne en Caroline Devos werden tot Speler en 
Speelster van het jaar 2015 verkozen. Op de foto links de kampioenen met de burgemeester, captain Philippe 
Beauduin en vice-captain Steven Decock. De voorzitter bedankte de captain en zijn sportieve commissie voor 
hun enthousiaste inzet. In het bijzonder dankte hij de afscheidnemende ladies captain Katrien Plasman-Lagrou 
voor haar inzet voor de dames van de club in de voorbije drie jaar (foto rechts).

Met een tijd van 9 u. 21’ behaalde onze medeburger Christopher Loose op het 
Wereldkampioenschap Iron Man (triatlon) in Hawaï op zaterdag 10 oktober 
onder 2.800 deelnemers een 68ste plaats overall en 9de in zijn categorie. De 
zwemproef van 3,8 km in openwater tussen de dolfijnen legde hij af in 1 u. 01’. 
De volgende proef, 180 km fietsen was loodzwaar wegens de verschroeiende 
zon en de opkomende wind. Daarna volgde nog een marathon van 42 km 
lopen onder nog steeds toenemende warmte. De laatste twee kilometer 
genoot Christopher van het publiek en van zijn prestatie. Uiteindelijk werd hij de 
vierde landgenoot en tweede West-Vlaming na zijn trainer Frederik van Lierde. 
Na voltooiing van zijn Iron Man toonde Christopher trots dat hij van Koksijde 
was. Proficiat!

Eindeseizoenfeest Koksijde Golf Ter Hille

64ste op Iron Man in Hawaï

Het Eindeseizoenfeest van Koksijde Golf ter Hille werd ook dit jaar weer een groot succes. Het feest werd 
voorafgegaan door een cross country golfwedstrijd op de Hazebeekbaan. Niet minder dan 170 golfers woonden 
’s avonds het feest bij in het clubhuis met op het menu heerlijke Vlaamse hutsepot en Gentse waterzooi.

Zwemmen voor 60+
60-plussers van onze gemeente kunnen elke dinsdag 
(buiten de schoolvakanties) zwemmen in het Hoge-

Blekkerbad aan de gunstprijs van 1 euro! Aanmelden aan 
het onthaal tussen 15.45 en 16.15 u.

Onderwijscheques voor kinderen in  
het basis en secundair onderwijs
Met onderwijscheques kunnen ouders verplichte schoolkosten betalen. Ons gemeentebestuur en het 
Sociaal Huis willen met deze onderwijscheques de betaalbaarheid van het onderwijs garanderen en de 
gelijke schoolkansen vrijwaren.

De tussenkomst via deze onderwijscheques is bestemd voor leerlingen van het kleuter-, lager of secundair 
onderwijs, waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de schoolfactuur.
Aanvragen - De cheques kunt u aanvragen bij het Sociaal Huis Koksijde. Na het goedkeuren van uw 
aanvraag kunnen de cheques aan de balie van het Sociaal Huis afgehaald worden.
Aantal - Per schooljaar kan men een maximaal aantal cheques (waarde 8 euro) aanvragen: vier per 
leerling in het kleuter onderwijs / zes per leerling in het lager onderwijs / acht per leerling in het secundair 
onderwijs.
Info - Sociaal Huis bij sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be (diensthoofd algemeen welzijnswerk), 058 53 
43 54 / of bij het gemeentebestuur, patricia.beddeleem@koksijde. (beleidsmedewerker onderwijs), 058 53 21 08



De bar van de PIT wil jou…!

PleZand is plezant

Speelplein in de kijker: 
Zonneplein

De PIT-quiz

Jongeren die zelf eens achter de bar van de PIT willen staan, 

moeten nu hun kans grijpen. Zonder vrijwilligers is er geen 

jeugdhuis. Zij houden immers het café open, bemannen de 

bar, organiseren de activiteiten, staan aan de toegang, helpen 

de PA-firma, maken promo voor de activiteiten. Daarom zoekt 

het jeugdhuis altijd extra medewerkers. Wat verwacht de PIT? 

Eén keer per maand de bar runnen en één keer per maand 

aanwezig zijn op de vergadering voor de vrijwilligers. Veel is het 

dus niet. In ruil krijg je massa’s voordelen: gratis consumpties 

tijdens je shifts, zelf activiteiten organiseren = ervaring opdoen, 

elk jaar met de vrijwilligers op weekend, veel extra’s (bv. 

jaarlijkse bbq, etentje), nieuwe vrienden maken, veel leute, een 

schouderklopje of een aai over je bol, meer ontspanning dan 

inspanning…
Info: www.depit.be of spring eens binnen.

Koksijde organiseert veel activiteiten 

voor kinderen. Van Koksijde Kids 

tot kinderfilms. Niet simpel om jet 

overzicht te bewaren! Toch wel, want 

Koksijde heeft zijn eigen kinderkrant: 

PleZand! Daarin staat heel het 
aanbod. Alle Koksijdse kinderen 

krijgen die krant op school. Vier of 

vijf keer per jaar, vòòr elke vakantie. 

Elke editie is ook te lezen op www.

plezand.be. Of haal een PleZand bij 

de jeugddienst of aan de balie van 

het gemeentehuis.

Het Zonneplein, vlak aan zee in Oostduinkerke, is het meest 

bezochte speelplein van onze gemeente. Het is geschikt voor 

alle leeftijden: van kleuters tot tieners. Je vindt er alle soorten 

speeltoestellen: klimmen, glijden, veren, slingeren. Een ander 

extra voordeel is: zand à volonté. Na het spelen koel je gewoon 

af in zee… Meer speelterreinen op www.jeugd.koksijde.be.

Op zaterdag 9 januari is er in het 

jeugdhuis de PIT vanaf 20 u. weer 

PIT-quiz voor ploegen van max. vier 

deelnemers (5 euro per ploeg). 

Hele reeksen vragen worden op de 

ploegen afgevuurd, gemakkelijke 

en moeilijke, wistjes en datjes. Hard 

denken is de boodschap en tussenin 

een teusje drinken.
Snel inschrijven via jeugddienst@

koksijde.be of aan de balie van de 

jeugddienst.

Nieuwe bestemming voor voelaquarium
Het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke heeft zijn voelaquarium in 
de kelderverdieping van het museum noodgedwongen stopgezet. De 
bezoekers konden er roggen aaien. Het museum ontving bericht van 
het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) 
dat dit niet mag. In het voelaquarium moet elk direct fysiek contact 
tussen de dieren en het publiek vermeden worden. De museumleiding 
nam ondertussen de nodige maatregelen. De roggen werden 
verplaatst naar de grote aquaria. In het voelaquarium worden vanaf 
nu vissen getoond die via de strandvisserij worden gevangen, zoals 
tongen, scharren, wijting en steenbolk. Deze vissen kunnen niet geaaid 
worden. De aquariumtechnicus heeft ook de pracht van de zeeflora 
(zeeanemoontjes en –anjelieren) in dit aquarium geïntegreerd.



Hoog bezoek op woensdag 18 november 
in de vrije basisschool Oostduinkerke waar 
Vlaams minister Hilde Crevits van Onderwijs 
de gloednieuwe toiletten voor de kleuters 
kwam openen. Na toespraken door 
directeur Jürgen Lammens, voorzitter Marc 
Vandenameele van het schoolbestuur 
en burgemeester Marc Vanden Bussche 
plaatste ook minister Crevits haar woordje. 
Vervolgens knipte ze in aanwezigheid van 
de kinderen, het schoolteam, ouders en 
veel prominenten het door de kinderen 
gemaakte openingslint. Aan de muur 
bevestigde de minister een officiële 
tegel met opschrift dat herinnert aan dit 
plechtige moment.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse 
herdenking van de twee wereldoorlogen 
legde burgemeester Marc Vanden 
Bussche op woensdag 11 november 
bloemen neer aan het monument 
op de Britse militaire begraafplaats 
in de Robert Vandammestraat. De 
burgemeester werd daarin bijgestaan 
door brandweermajoor-postoverste 
Kristof Dorné, de Brit Ken Bolton die een 
krans legde voor zijn grootoom Bert 
Ridegalgh, en door kapitein vlieger Eline 
Leurs van de 1st wing basis Koksijde.

Het Sociaal Huis bezorgde een 500-tal 
inwoners op 18 en 19 november tijdens de 
seniorenweek naar goeie gewoonte een 
schitterende ontspanningsnamiddag. De 
burgemeester opende de namiddag met 
de voorstelling van zijn boek Leven en dood 
in Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens 
WO I. Entertainer Dirk Bauters en zangeres 
Vanessa Chinitor deden het casino op 
zijn grondvesten daveren met moppen 
en zang. Buikspreker Mr. Boullart en zijn 
sprekende aap verzorgden ook een prima 
optreden. Tussenin konden de senioren hun 
benen strekken op de muziek van Glenn 
Degeselle. Zoals elk jaar sloot het personeel 
Talent van Eigen Bodem af met 3 medleys 
in regie van Annick Casselman.

De voorbije maand in woord en beeld



De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde met erevoorzitter/oud-burgemeester Henri Dewulf vierde 
op zaterdag 21 november in het gemeentehuis zijn 65-jarig bestaan in aanwezigheid van burgemeester en 
schepenen. In al die jaren kan de harmonie bogen op een rijk palmares van vele optredens en concerten 
in eigen gemeente, in binnen- en buitenland. Dit is het resultaat van 65 jaar onverdroten inzet, werklust en 
initiatief van de opeenvolgende besturen, dirigenten en muzikanten die samen aan hetzelfde zeel hebben 
getrokken voor het heil van de harmonie. De toekomst is duidelijk verzekerd met ervaren ouderen en 
enthousiaste jongeren.

De ontvangst van de koninklijke Koksijdse harmonie op 21 
november was ook de gelegenheid om hulde te brengen aan 
Luc Note die zijn zilveren jubileum vierde als dirigent van het 
muzikaal ensemble. Met de familienaam Note kan het niet 
anders of muziek is voor Luc een echte passie. Nochtans komen 
bij het dirigeren niet alleen muzikale vaardigheden kijken, maar 
ook psychologische, pedagogische en sociale. Steeds opnieuw 
moet een dirigent zijn muzikanten motiveren, aanmoedigen en 
op een hoger niveau tillen. En om het met een muziekterm te 
zeggen, aldus de burgemeester,  
Luc slaagt daar con brio in..!

Aan de jaarlijkse Onthaaldag Nieuwe 
Inwoners (ONI) namen op zaterdag 
5 december in c.c. CasinoKoksijde 
bijna 300 nieuwe Koksijdenaars 
deel. Van 8 tot 10 u. werden ze in 
de feestzaal verwelkomd op een 
rijkelijk ontbijt, waarna burgemeester 
Marc Vanden Bussche, geflankeerd 
door zijn schepenen, hen in zijn 
onthaaltoespraak feliciteerde met hun 
keuze voor Koksijde als woonplaats. 
Tien gidsen verzorgden daarna voor 
evenveel groepen van 30 personen 
een rondleiding in het gemeentehuis. 
Rond het middaguur rondde een 
massale receptie met infostandjes de 
geslaagde ONI af.



Echtpaar Degraeuwe-Hiele
Het echtpaar Roger Degraeuwe (°Koksijde) en Simonne Hiele (°Koksijde) vierde met familie, vrienden en 
kennissen op zaterdag 28 november de diamanten bruiloft. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 
26 november 1955 in Koksijde. Roger was granito-bewerker en Simonne zorgde voor het huishouden. Ze 
hebben twee zonen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Depoortere-Santy
Het echtpaar Norbert Depoortere (°Roeselare) en Erna Santy (°Roeselare) beloofde elkaar 60 jaar geleden 
(Roeselare, 25 november 1955) eeuwige trouw! Op zaterdag 21 november werden ze een mooie ontvangst 
in het gemeentehuis aangeboden. Norbert werkte zijn loopbaan lang bij Electrabel en klom op van 
depanneur tot hoofd Logistiek van West-Vlaanderen. Erna ontfermde zich over het huishouden en de drie 
dochters en twee zonen. De jubilarissen hebben zes kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Bonte-Bots
Zaterdag 12 december was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Robert 
Bonte (°Veurne) en Micheline Bots (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Nieuwpoort, 4 december 1965). Roger was werkman bij de gemeentelijke dienst openbare 
werken en 33 jaar lid van de brandweer. De jubilarissen hebben twee dochters, een zoon en een kleinkind.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Corteel-Trève
Op zaterdag 12 december waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Bernard Corteel 
(°Oostduinkerke) en Solange Trève (°Oostduinkerke) die huwden op 11 december 1965 in Nieuwpoort. 
Bernard was metser bij aannemer Van Belleghem in Koksijde en Solange deed haar duit in het zakje als 
poetsvrouw van het NWK in voormalig Home Georges Theunis. Ze hebben en zoon en een kleinkind.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Luiz Geluck
Veurne, 29 oktober
zoon van Gaétan en van Valerie Van 
Renterghem uit Oostduinkerke

Ilyana Maaroufi
Veurne, 5 november
dochter van Mohamed en van Hela 
Ourabi uit Koksijde

Ibrahim Muhammad
Veurne, 6 november
zoon van Muhammad Rehman en 
van Rehman Aisha uit Oostduinkerke

Lilly-May Degrave
Roeselare, 13 november
dochter van Janeke Degrave uit 
Koksijde

Lewis Traisnel
Veurne, 14 november
zoon van Xavier en van Imke 
Germonpré uit Oostduinkerke

Ayden Beyens
Veurne, 16 november
zoon van Robrecht en Severine Nowé 
uit Oostduinkerke

Warre Hennebel
Veurne, 28 november
zoon van Mathias en van Gitta Roels 
uit Oostduinkerke

Noor Janah
Veurne, 2 december
dochter van Salah en van Loubna 
Ben Jelloun uit Koksijde

HUWELIJKEN

Paul Snijder en Karoline De 
Gryse, beiden uit Koksijde (21 
november)

Martin Mol en Marleen Raes, 
beiden uit Koksijde (21 november)

Danny Devriese en Lindsay 
Crunelle, beiden uit Koksijde  
(28 november)

OVERLIJDENS

Charles Le Nouvel -72 jaar
echtgenoot van Claudine Gandibleux

Jean Van Cauwenberghe - 73 jaar

Fernand Vansteenlandt - 70 jaar
echtgenoot van Diana Plaisir

Irène Rentmeesters- 92 jaar
weduwe van Camiel Vanalme

Yvonne Vangreveling - 99 jaar
weduwe van Marcel Coutereel

Jeanne Delcroix - 81 jaar
weduwe van Willy Vandendijck

Freddy Van Calster - 68 jaar

Martha Vansevenant - 89 jaar
weduwe van Emiel Gombert

Luc Boone - 57 jaar

Agnes Verhegge - 90 jaar
echtgenote van Albert Decorte

Arnold Dewulf - 55 jaar

Yvette Blondé - 83 jaar
weduwe van Ludovicus Marvellie

Martha Maelfait - 87 jaar
weduwe van Robrecht Halsberghe 

David Van Der Meulen - 93 jaar
echtgenoot van Lorenzo Salvacion 

Francis Truant - 83 jaar

Maria Becelaere - 88 jaar
echtgenote van André Cardinael

Arlette Demol -74 jaar
echtgenote van Taoufik Bouassida

André Demunck - 68 jaar
echtgenoot van Agnès Feys

Anny Vaes - 89 jaar
weduwe van Paul Artois

Freddy Van Calster - 68 jaar

Magdalena Van Torre – 91 jaar
weduwe van Rogier Tyberghein

Patrick Singer - 68 jaar

Irma Martin - 87 jaar
echtgenote van Pascal 
Deschoenmacker

Lucienne Gesquiere - 82 jaar
weduwe van Georges Sarrazyn

Frans Dekocker - 68 jaar
echtgenoot van Jeannine Vincke

Noël Vinquier - 78 jaar
echtgenoot van Georgette Desmet

André Maes - 81 jaar
echtgenoot van Marie-Claire 
Jacobs

Philip Taffeiren - 53 jaar

Ronny Weyne - 65 jaar
echtgenoot van Diane Verhelst

Hugo Callebert - 72 jaar
echtgenoot van Noëlla Plets

Jean Wibaut - 83 jaar
echtgenoot van Christiane Rogge



Wedstrijden sledehonden op het strand

Er worden ongeveer 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 
(wedstrijd buiten sneeuw). Start en aankomst op het strand aan 
Ster der Zee.
Mushing Belgium vzw is een Belgische federatie ter promotie 
van de sledehondensport. De vzw werkt samen met de Vlaamse 
overheid Leefmilieu, Natuur en Energie voor het respect en het 
welzijn van de dieren.
Programma
Zaterdag 16 januari: 10.30 u. mushermeeting / 11 u. eerste start 
/ 15 u. aankomst laatste deelnemer
Zondag 17 januari: 10.30 u. eerste start / 14.30 u. aankomst laatste deelnemer / 15.30 u. podiummoment
Info en org.: freddy.guillaume@elipse-technologie.com, Irisstraat 11 in Koksijde, www.mushingbelgium.com

Prachtige sledehonden op zaterdag 16 en 
zondag 17 januari op het strand tussen Ster der 

Zee en Sint-André.

Openingsuren:
- tot zondag 3 januari van 10 tot 21.30 u.
- op donderdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen 
 <16 j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart volwassenen / 15 euro voor een 
10-beurtenkaart <16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

Op zaterdagnamiddag 13 februari vindt 
in het strandwater van Oostduinkerke 
voor de 6de 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.

Nog schaatspret tot 3 januari

Zesde romantische Knuffelduik

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

Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag 16 en zondag 
17 januari voor de vierde keer sledehondenrennen plaats. 
Het betreft een internationale manifestatie, georganiseerd 
door de vzw Mushing Belgium in samenwerking met Brussels 
Mushing Club. Precieze plaats van het gebeuren is het strand 
van Ster der Zee tot Sint-André, heen en terug over een 
afstand van zes kilometer.



De reuzenkerstboom  
op “de platse”

Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde

Onze gemeente mag elk jaar prat gaan op zijn kerstverlichting. Elke 
winter zorgt de dienst Technieken (“de Werf”) voor een of ander nieuw, 
groot stuk dat bij het breder publiek in de smaak valt. Dat was in de 
voorbije maand december en begin januari niet minder het geval. 
Zo verrees op de platse in Oostduinkerke-Dorp, waar ’s zomers Flor 
Kos staat, een door onze technici gemaakte kegelvormige kerstboom 
van liefst 9,30 m hoog! De inspiratie voor de boom vonden ze op 
The Christmas World-beurs in Frankfurt. Omwikkeld met een witte 
band, voorzien van sterren van voet tot top, en besprenkeld met 
honderden oranjeblauwe led-lampjes lokt de boom talrijke kijkers met 
het fototoestel in aanslag. Burgemeester en schepenen kwamen de 
scheppers van de boom op maandag 7 december graag feliciteren.

Op zaterdag 16 januari speelt de Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie Koksijde haar jaarlijks 
nieuwjaarsconcert. Onder leiding van dirigent Luc Note 
hebben de muzikanten het hele jaar hard gerepeteerd 
om een hoogstaande muzikale avond te brengen. Zoals 
steeds brengen ze een gevarieerd programma met zowel 
aandacht voor de klassieke meesterwerken als voor 
het hedendaagse hafabra-repertoire. Deze keer treden 
bovendien verschillende solisten uit de eigen rangen in 
de spotlights.
Aanvang om 20 u. in de theaterzaal van het cc 
CasinoKoksijde. Gratis toegang.
Info: www.kghk.be, harmonie@kghk.be.

Zondag 27 december – 10.30 u., Highlandgames 
/ 18 u., after-games-party (org. VVV)
Maandag 28 december
- 11.30 u., meespeelverhaal met kabouter Knus en 

piñata slaan
- 14 u., notenslingers maken met het 

bloemencomité
Dinsdag 29 december
- 11 u. zumba in het bos
- 14.30 u., poppenkast in het kabouterbos
Woensdag 30 december
- 11 u., kabouterwensen met kabouter Knus en 

piñata slaan
-  16 u., sylvestervuren + stand Levensloop
Donderdag 31 december
-  11 u., oesterpassie in het bos

-  22.30-02 u., van 
oud naar nieuw 
met bubbels in 
het sprookjesbos

Zaterdag 2 januari
-  11 u., 

aperitiefconcert 
door de 
Koninklijke 
Harmonie 
Vrienden van 
de Brandweer 
Oostduinkerke

-  14 u., driekoningenfeest in het bos

Doorlopend: muziek en sfeer, nagelkloppen…

Nog tot zondag 3 januari organiseert de gemeentelijke VVV i.s.m. de handelaarsbond van Oostduinkerke-
Bad op het strand het Bos van Commerce. In dat bos staan zo’n 150 kerstbomen, chalets en de 
strandcabine Club Crevette die tot kabouterhuisje omgetoverd is. Het Bos van Commerce is elke dag om 
10 u. open, de kerstbar tot 17 u.

Bos van Commerce in het zand



Passioneel theater en een onstuimig recital

Als passie allesoverheersend wordt…

Aanstekelijke situatiehumor en kantoorballet

Nevski Prospekt: hilarische slapstick

Tom Van Landuyt en Angela Schijf brengen op zaterdag 30 januari om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het 
theaterstuk Kreutzersonate, als het verlangen maar stopt, gebaseerd op een novelle van Lev Tolstoj uit 
1891. Hierin schetst de Russische auteur hoe passionele liefde gedoemd is om op te branden. Na 120 jaar 
is dit thema nog even herkenbaar en beklijvend.

Op zondag 24 januari om 15 u. brengt het jonge Belgische gezelschap Nevski Prospekt in c.c. 
CasinoKoksijde de familievoorstelling Niets doen is geen optie, een woordeloze slapstickvoorstelling voor 
iedereen vanaf 5 jaar.

Twee kunstenaarskoppels kruipen onder uw huid.
Van Landuyt en Schijf vormen al 14 jaar een koppel in het dagelijkse 
leven, maar staan nu voor het eerst samen op het podium. “Met drie 
kinderen een hoop gedoe. Gelukkig deinzen onze babysitters niet terug 
voor nachtelijke overuren.”
Angela: “Kreutzersonate gaat over de verderfelijke invloed die muziek 
heeft op de psyche. Een goed huwelijk strandt wanneer de vrouw 
een muzikant leert kennen. De muziek zorgt voor een intimiteit die 
de man gek maakt van jaloezie. Een ideaal uitgangspunt om twee 
kunstvormen te versmelten.”
De acteurs worden op het podium begeleid door pianist Nikolaas 
Kende en viloliste Jolente De Maeyer die de sfeer mee helpen vormen. 
Hun muziek is meer dan een soundtrack. Het is een extra personage. 
De noten zwepen de jaloezie op. Soms is de muziek teder, dan weer 
bronstig.
Tickets 16 euro of 13 euro <26 jaar: www.casinokoksijde.be of 
058 53 29 99.

Herman, Herman, Herman en Herman doen alles volgens de regeltjes en op de wijzers van de klok: stipt 
beginnen met de dagtaak, de boterhammetjes verorberen wanneer het hoort, terug naar huis in een 
overvolle metro en bedje in voor alles weer opnieuw begint. Deze vier heren in maatpak houden van hun 
dagelijkse gewoontes: de metro nemen, werken, eten, slapen … Ze houden er van om dingen simpel en 
eenvoudig te doen. Ze houden van orde en regelmaat. Maar op een dag stapt één Herman uit zijn goed 
georganiseerde en vertrouwde leefwereld…
De vier dansers/acteurs van Nevski Prospekt, allen van middelbare leeftijd, staan zich zichtbaar te amuseren 
met deze milde parodie à la Jacques 
Tati. Tegelijk houden ze een pleidooi voor 
een meer eigengereide, avontuurlijke 
levenswandel. Als boodschap voor het nieuwe 
jaar kan dat tellen!
“Een verfijnde voorstelling met een gedurfde 
aandachtsboog die jong en oud eventjes 
uit de ratrace haalt. En aanmoedigt om in 
een grijze wereld vooral buiten de lijntjes te 
kleuren...” (uit De Standaard)
Na de voorstelling kunnen de kleuters gratis 
deelnemen aan een creatieve workshop van 
de Westhoek Academie.
Tickets 10 euro of 5 euro <26 jaar: 
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.



Agenda JANUARI

Zat 2 jan

14-18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
Oostduinkerke, Navigo
Open museumdag

19 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan t.h.v. het 
Gemeentehuis
Stratenloop – Promenade Run Koksijde – 
zie blz 24
www.midlontrailrunning.be 

Ma 4 jan

13.30 – 16.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcentrum Ligerius, Zeelaan 
29
FeMma Koksijde ‘Doe-mee-namiddag’ 
tot eind mei, hobby club terug open 
op elke maandagnamiddag, behalve 
schoolvakantie
Breien, borduren, haken, knutselen, 
wenskaarten zelf maken, scrabble
Deelname: FeMma lid: €1,5 – niet-lid: €2,5 
koffie en koekjes inbegrepen
Info: Yvette Hanset, T 0499 41 32 20, 
yvettehanset@telenet.be 

Di 5 jan

14 u.
Koksijde, parochiezaal Tulpenlaan 41
Gezellig samen zijn met de jaarlijkse KWIS 
namiddag
Gratis deelname
Info Paula Thijs, T 058 51 71 26
Org. Okra Koksijde - Oostduinkerke

Woe 6 jan

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

Vrij 8 jan

10 u.
Uitstap met ‘da’s TOF’ naar de Vlaamse 
Opera Gent
Programma: ‘Scènes de la vie bohème’, 
piano Jef Smits, sopraan Chia-Fen Wu en 
tenor Adam Smith
Deelname €30 (concert en lunch)
Info en inschr. Janine Jacquemyn, 
T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlas – Vlaamse Actieve Senioren 
– Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met Fourplay (welkom in de 
foyer vanaf 19.30 u.)
Info Koksijde, T 058 53 29 99,  
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Ma 11 jan

11 uur
Koksijde, resto De Normandie
Nieuwjaarsfeest 
Optreden Karel Declercq (imitator) om 
15.30 uur
Inlichting en reservering: Judith Ranson,  
T 058 51 40 60, org. NEOS- Koksijde

Woe 13 jan
14 uur
Zaal Witte Burg Oostduinkerke
Statutaire vergadering voor leden Vl@s ODK
Inkom gratis met receptie en koffietafel
Info: freddy.bockstael@skynet.be, 
T 058 51 27 20

Do 14 jan

14-16 .u
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,  
Ter Duinenlaan 34
Ontmoetingsnamiddag
€2 in ruil voor koffie, thee, water en cake
Info: sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

Vrij 15 jan

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater: De Spelerij: Oom Wanja
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 16 jan

14 u.
Oostduinkerke, De Bollaard,  
Hof Ter Hillestraat 1
Snoeiles
Lesgever Michel Vermeir
€2 leden; €4 niet-leden 
Org. Velt Westkust

Koksijde, Ster der zee
Sledenhondenrace – zie blz 31

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie 
zie blz. 32
Info: serge.saubain@gmail.com 

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a
Gedocumenteerde vertellingen Lieve 
Blancquaert – Wedding Day
Info Koksijde, T 058 53 29 99,  
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Zon 17 jan

Koksijde, Ster der zee
Sledenhondenshow – zie blz 31

11 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
Aperitiefconcert Les Croissants Belges
Info Koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

Di 19 jan

14 u.
Oostduinkerke-Bad, tramhalte
Wandelen
Info: Monique Coeckelberg, T 058 51 96 62
Org. Okra Koksijde - Oostduinkerke

Woe 20 jan

14.30 u.
Causerie “De regenboog van de Vlaamse 
dialecten” door Prof. dr. em. Magda Devos
Deelname leden: €3, niet-leden €5
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

Do 21 jan

14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel-Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
Lezing: ‘voorkomen en genezen van 
slapeloosheid’
Spreker: Dr. Frans Vanhee (AZ St.Jan, 
Brugge)
Toegang (koffie inbegrepen): €5; leden: €3
Info: marc Mortier, T 0475 97 21 98
Marc-mortier@telenet.be 
Org.: UPV Westkust ism Vermeylenfonds

Zon 24 jan

9-13 u.
Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster, Strandlaan
Toast Literair
Toegang leden €13/ DF-leden met 
programmakaart €10 en niet-leden: €16
Info: Davidsfonds Doornpanne Koksijde-
Oostduinkerke – Wulpen
Reservatie: Greta Leye, T 058 51 38 65 of 
leyegreta@hotmail.com 
www.doornpanne.davidsfonds.net, 
davidsfonds.doornpanne@gmail.com 

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

Nog tot 3 januari 
Oostduinkerke, strand centrum 
zie blz 32
Bos van Commerce

Nog tot 3 januari
Koksijde-Bad, IJsbaan
zie blz 31



11 u.
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter 
Duinenkerk
Orgelmatinee – Nieuwjaarsmatinee
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be, 
www.janvermeire.be,  
carlo.wouters@skynet.be 

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familietheater: Nevski Prospekt: Metro 
Boulot Dodo, 
zie blz 33
Info & tickets: Info Koksijde

Di 26 jan

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcenter Ligerius, Zeelaan 29
FeMma Koksijde ‘Puur natuurlijk vrouw’
Les over de belangrijkste vrouwenkruiden
Deelname lid: €6, niet-lid: €10, eventueel 
benodigdheden ter plaatse te betalen
Info: Geneviève Braem, T 0498 47 87 17, 
genevieve.braem@skynet.be 

Do 28 jan

14 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, t 
er Duinenlaan 34
Ontmoetingsnamiddag
€2 in ruil voor koffie, thee, water en cake
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

Vrij 29 jan

19.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie Junior journalist wedstrijd
Kindertheater Acaboe: het web van de 
suikerspin
Toegang: €4, kinderen tot 12 jaar :€2
Reservatie greta Leye, T 058 51 38 65, 
leyegreta@hotmail.com
www.doornpanne.davidsfonds.net, 
davidsfonds.doornpanne@gmail.com 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Les Blauw
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 30 jan

Oostduinkerke, Witte Burg
Kindercarnaval 
zie cover achteraan

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziektheater: Naast de Buren: 
Kreutzersonate, als het verlangen maar 
stopt
Zie blz. 33
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 31 jan

15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – ASV Geel

Do 4 febr

Oostduinkerke, Witte Burg
seniorencarnaval

19.30 u.
Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne  
(Strandlaan 128)
Voordracht “De Ronde leeft” door Geert 
Vandenbon t.g.v. de 100ste Ronde van 
Vlaanderen: over helden en heroïek, 
met sprekende beelden, interessante 
illustraties en pakkende weetjes.
Toegang 8 euro, org. FVV Vrouwenstemmen
Info: Greet.verhaeghe@sca

Vrij 5 febr

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Jan De Wilde: Dag meneer  
De Wilde
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 6 – zon 14/02
Krokusvakantie

Koksijde, ten Duinen en Oostduinkerke 
Navigo
Krokuskriebels

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen family@
tenduinen
Elke woensdag om 14.30 u. workshop Kids 
Oostduinkerke, Navigo
Elke vrijdag om 14.30 u. workshop Kids

Zat 6 febr

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen & 
Oostduinkerke, Navigo
Open museumdag

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Circus/familie: Casus: Knee Deep
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 7 febr

14.30 u.
Oostduinkerke-Bad – Dorp
Grote carnavalstoet

14.30-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Filmfestival van Videoclub Koksijde
Variërende kortfilm van de leden, ook over 
Koksijde
In de pauze een film over redding aan zee
Gratis toegang
Info Patrick Vanhooimissen, T 0488 20 44 14

TENTOONSTELLINGEN

Sint-Idesbald, Kapsolon Lievino, Strandlaan
Steensculpturen Jef Geerts, Olen
Info: lievino@lievino.be 

18/12 – 06/01
Sint-Idesbald, YesArtGallery, Strandlaan 239c
Expo Inge Dompas + genodigden: 
eindejaarsexpo
patrick@yesartgallery.com, www.
yesartgallery.com

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

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



Zaterdag 30/01/2016 - 14 uur 
Kindercarnavalfeest, Witte Burg - Oostduinkerke

Donderdag 04/02/2016 - 14 uur
Seniorencarnavalfeest, Witte Burg - Oostduinkerke

Zondag 07/02/2016 - 14.30 uur
Grote carnavalstoet, Oostduinkerke

Dinsdag 09/02/2016 - 20 uur
Vette Dinsdagmaskerade, Oostduinkerke-Dorp

Woensdag 10/02/2016 -14 uur
Kindercarnavalstoet en -feest, Koksijde

www.koksijde.be/carnaval


