13e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever: schepen voor
Communicatie Frederic Devos
Diensthoofd Communicatie, Onthaal & Protocol
Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove – tenzij anders
bij de foto vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar (niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. 091-0175000-41
van het gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670
Koksijde, met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”

Foto van de maand
Lambert Derenette zond ons deze foto van de abdijhoeve Ten Bogaerde in de prille sneeuw,
zoals kunstenaar Valerius De Saedeleer dat zicht ooit wel had kunnen schilderen!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via info@koksijde.be. Iedere maand wordt de mooiste foto van de gemeente
(een buitenbeeld) gekozen. Bekijk de andere inzendingen op www.koksijde.be/foto.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde - Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke - Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 ‘s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)

Gemeente info
Gemeentehuis

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.)
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
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Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke diensten,
openingsuren enz., belt u het algemeen
telefoonnummer. Daar helpen we u verder of
verbinden u door met de dienst die u verlangt.

Inhoud

Communicatie is troef!
De nadruk van het beleid ligt deze legislatuur op
communicatie. Een ploeg van acht gemotiveerde
personeelsleden die de professionele communicatie met de eigen collega’s, met inwoners, tweede
residenten en bezoekers hoog in het vaandel voeren
staat sinds 1 juni hier voor in!

7
Eerste spadesteek nadert!
De aanleg van de Golf ter Hille nadert met rasse
schreden. Eind 2008 wordt de bouwaanvraag ingediend. Wellicht kan de eerste spadesteek op het terrein in juni 2009 plaatsvinden. Een overzicht van de
vooruitzichten met een prachtig ontwerpplan.

12

8

Hogerop met Abdijmuseum!
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 heeft vanwege
de Vlaamse overheid de erkenning van regionaal
museum verkregen. Dat betekent voor het museum
méér werkingssubsidies en dus meer perspectieven!

En verder:
Bestuur

9
Jingle bells, jingle bells..!
Het jaar 2008 loopt op z’n laatste pootjes: Kerstmis
en Nieuwjaar kondigen zich weer aan. Een kerstconcert, een sylvestervuur, een vuurwerk? Trouw
aan zijn traditie vertelt Tij-dingen u wat, wanneer
en waar.

22 - 26
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Huisartsen screenen bevolking op osteoporose
Afval stoken in haard of kachel?
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De voorbije maand in beeld
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dan gepland
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Voorwoord

Onze burgemeester aan het woord!
vooral aan zee en in de buurt van het gemeentehuis, in feestelijke rep en roer. Niet alleen omdat
het Klaasdag was, maar nog méér omdat de
geheimzinnige schelpenman op die dag de langverwachte nieuwe huisstijl naar onze gemeente
bracht! Voortaan vaart ons Koksijdse schip zijn
trouwe rechte koers in een welbepaalde stijl, in
een huisstijl die constant en consequent vorm
zal geven aan de kwaliteitsvolle Koksijdse samenleving die wij zijn!

Beste Koksijdenaars,
U kijkt waarschijnlijk even op bij het ter hand
nemen van het laatste nummer-2008 van ons
alom geprezen gemeentelijk infoblad Tij-dingen… Het ziet er inderdaad helemaal anders
uit dan wat u gewoon bent. Wees gerust,
deze nieuwe vorm is géén gril, het is een bewuste keuze! Maar ik verklaar me nader.
Op zaterdag 6 december stond Koksijde,

Even verduidelijken. Onderzoek heeft uitgewezen
dat onze gemeente bij inwoners, tweede verblijvers en bezoekers een duidelijke identiteit heeft:
vrij, familiaal, klantvriendelijk, toekomstgericht,
groen, lekker, veilig! Ons bestuur opteerde er
voor om die identiteit, dat positieve imago, méér
uitstraling te geven, gebundeld, geconcentreerd
in een nieuwe huisstijl. Een moderne, vriendelijke huisstijl die zegt: wij zijn van Koksijde, wij
houden van Koksijde.
Opgelet! Een huisstijl is veel meer dan een nieuw
logo! Dat u overigens op de voorpagina van deze
Tij-dingen ziet. Het is meer dus. Want ook de
gemeentelijke website is vernieuwd en aan de
huisstijl aangepast, al het gemeentelijk briefpapier is voortaan uniform in de huisstijl, alle
gemeentelijke publicaties zullen in de huisstijl
uitgegeven worden. Ja, de huisstijl zal overal te
zien zijn: ook op de gemeentelijke voertuigen,

op de kledij van het personeel, tot en met op
de gadgets en de vuilnisvaten in de straten.
Een doorgedreven gemeentelijke uniformiteit
op het vlak van beeld…
Maar, het houdt natuurlijk niet op bij het
beeld, bij de vorm… Het doel is uiteraard ook
de inhoud, de kwaliteit van onze woon- en
leefomgeving, van ons toeristisch product
in al zijn facetten. “Koksijde” moet dus een
merknaam worden! Vorm en inhoud: één geheel, onlosmakelijk! Ik twijfel er niet aan: een
duidelijke lijn in de communicatie naar eigen
inwoners en bezoekers zal inderdaad een
gunstige invloed hebben op de naambekendheid van onze gemeente!
In die zin is, als één der eerste resultaten van
deze nieuwe strategie, ook ons gemeentelijk
informatieblad Tij-dingen vernieuwd!
De invoering van de nieuwe huisstijl was geen
sinecure! Het was een proces dat ongeveer
één jaar heeft geduurd. Daarom mijn oprechte dank aan allen die meegewerkt hebben om
dit project te doen slagen, en mijn dank aan
allen die erin geloven. Sinterklaas bestaat wel
degelijk…
Uw burgemeester
Marc Vanden Bussche

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. U hebt
momenteel het laatste nummer van 2008, dertiende jaargang, in uw handen. Heel anders dan
gewoonlijk, denkt u allicht… Inderdaad, samen met de vaste bewoners van onze gemeente bent
u vandaag, als abonnee van Tij-dingen, meteen getuige van een geboorte: de nieuwe huisstijl van
Koksijde.
Dit bericht is bedoeld als uitnodiging om uw jaarabonnement op Tij-dingen voor het jaar 2009 te
hernieuwen. Ons bestuur is er zeker van dat deze uitgave bij u in de smaak valt, en een vaste
maandelijkse vriend is aan uw prikbord, in uw krantenrekje of op uw salontafeltje. Want wij nemen
aan dat Koksijde werkelijk uw tweede ankerplaats is, en dat u dus vast en zeker geïnteresseerd
bent in het reilen en zeilen van uw tweede thuis… Tij-dingen, ook in zijn nieuwe vorm, bevat maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke
diensten. De Agenda (voortaan niet meer in het midden maar achteraan) biedt een maandelijks
overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Graag nodigen wij onze abonnees dan ook uit hun abonnement 2009 te willen vernieuwen, voor
dezelfde prijs als de vorige jaren: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek.
nr. 091-0175000-41 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303
in 8670 Koksijde. 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 belangstellenden die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.
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Actie huisnummers
Elk gebouw (behalve bijgebouwen) moet een
huisnummer dragen. Het gemeentebestuur stelt
gratis huisnummers ter beschikking. Het is vervaardigd uit plastic en bestaat uit zwarte cijfers
(en of letters) op een witte achtergrond. Aan
sommige huizen ontbreekt het huisnummer, aan
andere is het onleesbaar geworden. De symbolen op het plastieken huisnummerplaatje verdwijnen soms ingevolge slechte weersomstandigheden. Bewoners van huizen die in dat geval
verkeren, worden vriendelijk verzocht daarvan
mededeling te doen aan de dienst Bevolking in
het gemeentehuis (Zeelaan 303,
tel. 058 53 30 42, nancy.deprez@koksijde.be.).
Het huisnummer wordt door een preventieambtenaar aangebracht. Ook aan de gevel van
nieuwbouwwoningen, bevestigt het gemeentebestuur een gratis huisnummer. Dat nummer wordt
in de bouwvergunning vermeld. Na aanvraag
wordt het nummer zo spoedig mogelijk aangebracht. Wie het wenst kan ook zelf een huisnummer, model naar eigen keuze, aanbrengen.

Bestuur Gemeenteraad

De Koksijdse gemeenteraad. Zittend v.l.n.r. gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, schepen Daniël Van Herck, eerste schepen Jan Loones, OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, burgemeester Marc Vanden Bussche,
schepen Stephanie Anseeuw, schepen Frederic Devos en schepen Dirk Dawyndt. Staand v.l.n.r. gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, Freddy Beun, Elie Depotter, Jos Boons, Kurt Deman, Alain Saubain,
Charlotte Castelein, Bieke Dalle, Chris Vanheule, Dany Verlinden, Ivan Vancayseele, Rik Stekelorum, Christophe Bakeroot, Sophie Dewulf, Katrien D’Haveloose, Rik Dewulf, Rita Declerck-Gantois,
Albert Serpieters, Paul Casselman en Guido Decorte. Schepen Herwig Vollon kon niet aanwezig zijn. Het volledige verslag op www.koksijde.be.

Snippers uit de gemeenteraad van 20 oktober
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd
vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan
wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.
1. Aankopen
- Fietsenstalling en vloertegels
voor de brandweerkazerne
– Voor bekleding van de betonvloer in de kleedruimte, waardoor
zal voldaan zijn aan de huidige
normen in verband met comfort,
hygiëne en veiligheid. Raming:
8.000 euro. Unaniem.
- Draagzakken (en toebehoren)
voor ondergrondse molokcontainers - Noodzakelijke aankoop
omdat de huidige molokzakken
totaal versleten zijn. Raming:
18.000 euro. Unaniem.
- Werktuigen – De aankoop van
diverse werktuigen is
noodzakelijk voor de technici van
het depot Oostduinkerke. Raming:
14.000 euro. Unaniem.
- Twee aanhangwagens – Deze
aankoop is voor het depot
Koksijde. Raming: 20.000 euro.
- Palletstellingen en metalen
stellingen – Deze aankoop is
nodig voor halfzware opslag in de

Abdij Ten Duinen. Raming 9.000
euro. Unaniem.

2. Projecten
- Wassen ruiten en ramen - De
raming voor het wassen van alle
ruiten en raamwerk van alle
gemeentelijke gebouwen bedraagt
jaarlijks ca. 80.000 euro.
Unaniem.
- Straatnaamborden – De straatnaamborden zullen vernieuwd worden, te beginnen in Sint-Idesbald
en daarna in Koksijde. Raming:
200.000 euro. In Oostduinkerke
voorlopig niet, omdat specifieke
omstandigheden een nadere studie
van het eventueel vervangen van
deze straatnaamborden vergen.
Goedgekeurd met 16 stemmen
en 2 onthoudingen. De CD&V en
raadslid Rik Stekelorum (SP.a)
stemden tegen. De verwijdering
van de huidige straatnaamborden
achten zij een verlies van typerend
Koksijds erfgoed.
- Fietspaden N34 tussen
Kursaallaan en grens De

Panne – Dit dossier wordt geraamd op 4.107.079 euro waarvan
719.435 euro ten laste van de
Vlaamse overheid, en 3.387.644
euro ten laste van de gemeente.
Maar op dat gedeelte is 1.695.719
euro subsidie mogelijk. Blijft dus
virtueel ten laste van de gemeente: 1.691.925 euro. De inhoud van
deze belangrijk project werd uitvoerig toegelicht in het novembernummer van Tij-dingen. Unaniem.
- Vissershuisje Nys-Vermoote
– Raming CV en sanitair: 39.404
euro. Raming elektriciteit: 45.985
euro. Unaniem
- Restauratie Svinckxkapel Raming: 36.000 euro. Een onderhoudspremie van de Afdeling
Onroerend Erfgoed is mogelijk.
Unaniem.
- Pastorie - Voor de financiering
van de schilder- en garneringswerken aan de pastorie in de
Helvetiastraat krijgt de kerkfabriek
Sint-Pieter een doorgeeflening van
20.000 euro. Unaniem.

- OLV-ter-Duinenkerk – Het
portaal en de ingang van de kerk
dienen hersteld, alsook de panelen
van de Zalige Idesbald. De kerkfabriek krijgt een doorgeeflening
van 85.555 euro. Unaniem.
- Geen aankoop vakantiecentrum De Zeebries – De
gemeente ziet af van aankoop van
het vakantiecentrum De Zeebries.
Het bestuur had daarvoor een
PPS-overeenkomst gesloten met
Toerisme Vlaanderen, dat evenwel
geen investeerder vindt voor de
financiering van de projectvennootschap. Daardoor is het financiële risico voor de gemeente te
groot geworden en wordt er dus
van de aankoop afgezien. Goedgekeurd met 19 stemmen en 7
onthoudingen.
- Schilderwerken - Schilderen van
het buitenschrijnwerk van c.c.
CasinoKoksijde. Deze werken zijn
uiterst noodzakelijk omdat de
huidige verflagen op het schrijnwerk volledig afschilferen.
Raming: 75.000 euro. Unaniem.

Wrakvondsten en bidprentjes in Nationaal Visserijmuseum
In het Nationaal Visserijmuseum
loopt tot 30 april de tentoonstelling “Gewrakt en gewogen” van het
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE, www.vioe.be.).
De voorwerpen die er tentoongesteld worden zijn eigendom van de
vzw Nata (van Oostduinkerkenaar
Alain Bedeur). De vzw Nata duikt
al sinds 1996 op het “Nieuwpoortwrak”. Omwille van de grote ankers
op de bodem, dacht men eerst dat
het om een schip van de Spaanse
Armada ging. Algauw bleek dat het
om een zeilend koopvaardijschip

ging. Met veel moeite ging de vzw
Nata op zoek naar een manier om
het schip deskundig bloot te
leggen. Men besloot uiteindelijk
een maritiem archeoloog bij het
project te betrekken. Die zorgde
voor wetenschappelijke begeleiding
bij het naar boven halen van de
artefacten: een houten ton vol nagels, bladlood, tinnen serviesgoed,
munitietassen, flessen, porselein,
sabelhandvaten en een gouden
zakhorloge.
Daarnaast maakte de gemeentelijke
archiefdienst werk van een tentoon-

stelling bidprentjes over rampen in
drie sferen: oorlogsomstandigheden, werkomstandigheden en
vergaan op zee. De bijhorende
teksten komen uit de tijd waarin de
rampen zich voordeden. Het geheel
wordt voorgesteld op enkele panelen en wordt vergezeld van een verzameling bidprentjes van overleden
vissers uit Koksijde-Oostduinkerke.
Info: Nationaal Visserijmuseum,
P. Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke
(tel. 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be).
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Bestuur Nieuwe huisstijl

De nieuwe “stijl van het huis”?

tehuis. Het logo is bovendien een
stempel (BAM!) en wordt meestal
centraal op een blad of cover
geplaatst. Niet verdrukt in een
hoekje bovenaan het blad. We zijn
immers fier op onze gemeente!

Een verduidelijking!
U zag het in uw brievenbus met
de nieuwe Tij-dingen, u las het
in het voorwoord van de burgemeester. De gemeente Koksijde
heeft een nieuwe look. Een
nieuwe uitstraling die beter past
bij de moderne en bedrijvige
gemeente die Koksijde is. Een stijl
waarmee de gemeente Koksijde
als één duidelijk herkenbare
organisatie naar buiten kan
treden. Zowel naar inwoners,
tweede residenten als toeristen.
Hieronder een korte duiding bij
deze nieuwe huisstijl.

derheid Koksijde mee associeert
blauw is. Niet verwonderlijk voor
een gemeente waar lucht en zee
zo’n grote rol spelen. Er wordt 1
basiskleur gebruikt en 4 afgeleide
kleuren.

Label: Fascinerend Koksijde
Oostduinkerke
Het logo wordt meestal gebruikt
in combinatie met een label. Een
slogan. Zeker voor toeristische
doeleinden. Waarom “Fascinerend”?
Onze gemeente is meer dan “mooi”,

meer dan “interessant” maar blijft
prikkelen en boeien, er is altijd van
alles te doen. Fascinerend ook om
de verschillende facetten die de
gemeente te bieden heeft: 4
deelgemeentes, zee & strand,
cultuur, sport, natuur, infrastructuur...
Waarom “Koksijde-Oostduinkerke”?
Heel wat mensen van buiten de
gemeente weten niet dat Oostduinkerke bij Koksijde hoort. Ze denken
dat het 2 verschillende gemeenten
zijn. Beide entiteiten hebben
bovendien een eigen imago, eigen
kenmerken. Daarom werd gerekend
1+1 = meer dan 2! Zo staan beide
namen in het label en zal dat
toeristisch een belangrijke
meerwaarde zijn.

Nieuwe website
www.koksijde.be
Surf zeker eens naar de
nagelnieuwe webstek. Opgemaakt
in de nieuwe stijl en bovendien
dagelijks upgedatet met nieuwtjes!

Logo: K in O.

Kleurkeuze: blauw
Uit rondvraag in de gemeente bleek
dat de kleur waar de grote meer-

De letter K staat natuurlijk voor
Koksijde. Die letter staat als het
ware boven de zee en de horizon
(het horizontale blauwe deel). De O
staat voor Oostduinkerke. Het
geheel is ook een verwijzing naar
de “kokpit”, de bolvormige en
unieke raadzaal van het gemeen-

Een vollediger en technischer overzicht vindt u in het Koksijdse stijlboek, dat voor iedereen te vinden is
op www.koksijde.be/stijlboek.
De huisstijl werd ontworpen door
Rotorgroup nv uit Roeselare.

koksijde huisstijl | brief

koksijde huisstijl | meer toepassingen

Dienst Stedenbouw
Gemeente Koksijde

Uw kenmerk: geen
Mijn kenmerk: 123/MSM/GDK/1258
Contact

Pia Pomodori
Voorzitter
pia.pomodori@koksijde.be
T. 058 00 00 00
F. 058 00 00 00

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Brasserie De Fontein
Ramona Pellicula
Forelstraat 213
8870 Koksijde
België

Betreft

Aanleg van een tuinterras

www.koksijde.be
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Groetenkaart

Brief
Word-sjablonen en afspraken over te
gebruiken lettertypes zorgen er voor
dat de brieven er van iedereen uniform
uitzien.

Dossiermap

Nieuwe visuele identiteit
gemeente Koksijde
Persinformatie

Nieuwe vlag

koksijde huisstijl | stylo

Geachte mevrouw Pellicula,
Odolortio consendiate et nos ad eumsan ercilla feuisl exero od tatummy nostie feuis alissim del er iustin
heniam, quat vercidu iscipit lutpat, con ulputem do dit nummy nullums andigna augue dolor adit ip ex eu
facipsum inim vel dolorting ent nonsed dipsusto od te dolor ilis eugait do commolore dolorper iuscinim
iustion velit, cor sis aci blan ute feui tat ilis nim nulput luptat, qui tat utat aliquatie ming exeriusto consenim iustrud elit wisit, qui ea consenit, consecte mod tissecte delisissi.
Lamet volorer sed magna conumsan henit velis at doluptat nosto dolor sectet acipit la alit autpat, se
modiam, volor sed diamcoreet laor acil ipit ute vendio odipis do consequis nim eratuerostie ea aliquisl ullaoreet num ilis autpat ulput luptat exerilit lumsand rerat. Duis ex eummy nonsecte magnim et, quatem
vel ing erat. Duis nulla augiam veliquat iure veliquisi tem iriureet accummy nissim eugait ipissecte eugue
facin etum incipis cipisim irilism olorem at, veros alit at. Luptat.
Cum veliquis nonsed ea con utem quatie do dolore dolore min hent lor sum iure dignim ea consect etuero erciduis exer se euipisi. Andrer ip exercin velit prat ate et, consed dolore tetue magna faci tet velit la
faccum eugait augait er alisit adip eu feui bla adiam vullandiam dignit lum voloreetummy nullaor ercilit
lam vent num dolorpe rcilla faccum at essed ero er ad magna facidunt lut nit velestrud et.
Asis nulla conullum veratet, quipis accumsandiam doloborpero dolore magna augue feuiscilit numsandigna consecte do doleniat wismod mincill amcore mincidunt vel ea ad te dionsectet alit inim augiat, quat.
Ut lan volent vullum zzrit aut et, sim zzrit lor suscing esto core duisi tio del ipit nim verilla ndipisim nim
nim ip enim vullandre magnisl eliquam dolobor sum do core tio diam zzriure conse min ulput incil euisl
eu faccum dolore mod tie vullametue eumsan vent adit, quipit lorem duis dip er adit wissequ ipsusci lissi.
Met vriendelijke groet
Pia Pomodori
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Bestuur Communicatieteam

Communicatie Onthaal en Protocol:

“We vliegen erin!”
Het team Communicatie, Onthaal & Protocol vliegt erin! Nu de lancering van de huisstijl een feit is gaat alles in een stroomversnelling. Sinds 1 juni
2008 is er één centrale dienst die het communicatiebeleid, de huldigingen, openingen, ontvangsten en het onthaal aan de gemeente in goede
banen leidt. Het begon allemaal met het communicatiebeleidsplan van de hand van Ilse Chamon, dat eind 2007 werd goedgekeurd door de
voltallige gemeenteraad.

Het communicatiebeleidsplan reikt tot 2012 en staat voor een planmatige
en doelgerichte aanpak. De ultieme betrachting: inwoners en tweede residenten zo goed mogelijk informeren én Koksijde laten uitgroeien tot een
sterk merk! De vele facetten van Koksijde moeten ook gekend zijn. Zaken
die niet gecommuniceerd worden bestaan niet. Daar wil het college van
burgemeester en schepenen samen met het communicatieteam verandering in brengen. Stap voor stap!
Met de steun van schepen van Communicatie Frederic Devos en secretaris
Joeri Stekelorum werd allereerst een communicatieteam opgericht. Acht
enthousiaste koppen (zie foto) die vanaf nu het communicatiebeleid uitstippelen (redactie Tij-dingen, webmaster, wekelijkse persmailings met tientallen berichten, organisatie persconferenties, interne communicatie, grafisch
ontwerp, fotografie, opmaak speeches, ..) maar die ook het onthaal in het
gemeentehuis, de huldigingen, openingen en ontvangsten in goede banen
leiden.

De huisstijl zorgt voor een boost en wakkert de toekomstplannen van het
communicatieteam aan! Ondertussen wordt gewerkt aan een minderhinderbeleid bij wegenwerken (waarbij inwoners adequaat geïnformeerd worden),
een nieuwsbrief voor tweede residenten, een gemeentelijke infogids (A-Z),
een kinderkrant en zijn er heel wat plannen op het vlak van interne communicatie.
Het communicatiebeleidsplan, alle info over het nieuwe logo & de huisstijl
en alle nieuwtjes over de gemeente zijn te vinden op www.koksijde.be.
Op de foto boven (v.l.n.r.) gemeentesecretaris Joeri Stekelorum (in de
cockpit), schepen Frederic Devos, diensthoofd Ilse Chamon, webmaster
Maarten Vandenbroucke, verantwoordelijke interne communicatie Jadrana
Demoen, hoofdredacteur Tij-dingen Jan Huyghe, en rechtstaand persverantwoordelijke Isabelle Deshayes, fotograaf Dirk Van Hove, onthaal &
protocol Darleen Verhaeghe en onthaal & protocol Viviane Bailleul. (Foto
Lambert Derenette).

Tweede pijler is de nieuwe huisstijl. Koksijde kreeg op 6 december 2008
een nieuwe identiteit. Met deze nieuwe look-and-feel treedt de gemeente
vanaf nu stijlvol, uniform, herkenbaar en daardoor ook krachtig naar buiten. Vooral het nieuwe infomagazine Tij-dingen en de hervormde website
www.koksijde.be springen hierbij in het oog!
7

Bestuur Golf

Golf ter Hille:

start aanleg juni 2009?
Het is wellicht al tien jaar geleden dat de huidige bestuurscoalitie het dossier voor de realisatie van een droom op gang trok: een golfterrein in
Koksijde! Vandaag, eind 2008, is het duidelijk dat die droom werkelijkheid zal worden! De administratieve rompslomp is zover gevorderd dat de
eigenlijke werkzaamheden met rasse schreden naderen. Als de papiermolen verder goed maalt, is het niet denkbeeldig dat de eerste spadesteek in juni 2009 in de klei gaat. Dat worden hoe dan ook grootscheepse werken die ook hun tijd zullen vergen… Aldus is de streefdatum voor
het eerste balletje: juni 2011.
Het zou ons te ver leiden om in dit
artikel de embryonale groei van de
Golf Ter Hille volledig te herhalen.
Feit is dat het dossier thans zover
gevorderd is dat het voorontwerp
van de golf op 9 september 2008
principieel door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd. Normaliter
wordt de bouwaanvraag eind 2008
ingediend voor zowel de golf als het
clubhuis. Het is dan wachten op de
bevrijdende stedenbouwkundige
vergunning.
Vandaar dat de hoop gewettigd is
dat de werkzaamheden in juni 2009
moeten kunnen beginnen. Inmiddels zijn al de onteigeningen voor8

bij, en is de gemeente eigenaar van
de ca. 85 ha velden en weiden waar
de golf zal verrijzen. De betrokken zone is gelegen tussen de Hof
ter Hilleweg (oostelijk), het kanaal
Nieuwpoort-Veurne (zuidelijk), de
Toekomstlaan (westelijk) en de
Nieuwpoortsteenweg (noordelijk).
Alle landgebruikers werden verzocht
de gronden op 1 oktober 2008 vrij
te maken, ook al om reden van
archeologisch onderzoek. In het
noordoosten van het gebied ligt
immers het Hof ter Hille, eertijds
een uithoeve van de Duinenabdij.
Vooraleer de ondergrond onherroepelijk omwoeld wordt, krijgen

archeologen de gelegenheid er naar
sporen van het middeleeuwse verleden te graven. De resultaten van
dit onderzoek zullen zeker openbaar
gemaakt worden.
De aanleg van de golf (18 holes, 9
oefenholes en een driving range)
zal naar schatting 10 miljoen euro
kosten. De mogelijkheid bestaat dat
er privé investeerders aangetrokken
of toegelaten worden, maar de gemeente zal eigenaar blijven van de
gronden en in een erfpachtovereenkomst de voorwaarden vastleggen
die het openbaar karakter van de
golf moeten garanderen. Er wordt
gemikt op 800 à 900 leden.

De visie over het project is duidelijk: het wordt een “open” viersterrengolf, met speciale tarieven voor
inwoners en jeugd, en democratische toegangsprijzen. Het wordt
ook een groene golf, of ecogolf,
met wandel- en fietspaden, vijvers,
bosjes, struikgewas, moerasjes,
lichte glooiingen, enz. Uiteraard in
overleg met het bestuur voor Onroerend Erfgoed. Niet golfers zullen
ook baat hebben bij het golfterrein,
want het wordt een fantastische
groene gordel! Een nieuwe toeristische en sportieve topper voor de
Westkust in het algemeen en onze
gemeente in het bijzonder!

Bestuur Varia

Abdijmuseum Ten Duinen 1138

ingedeeld bij
regionaal niveau!

De Vlaamse overheid heeft het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 de
erkenning “regionaal niveau” toegekend. Deze indeling resulteert in
hogere jaarlijkse werkingssubsidies voor de periode 2009-2014. Deze
subsidies maken het mogelijk de ambitieuze, haalbare beleidsnota
te realiseren en de wetenschappelijke werking van het museum een
echte extra stimulans te geven.
Het abdijmuseum heeft de voorbije jaren gemiddeld 45.000 bezoekers per
jaar ontvangen. Een mooi resultaat voor het vernieuwde en dynamische
museum. De indeling bij het regionale niveau schept hoge verwachtingen.
Conservator Dirk Vanclooster is tevreden en enthousiast met het goede
nieuws uit Brussel: “Deze indeling bij het regionale niveau is voor het hele
museumteam een teken van waardering en erkenning voor het harde werk
van de voorbije vijf jaar. Sinds de heropening op 6 juni 2003 is een lange
weg afgelegd. Dat het museum vandaag bij dit hogere niveau wordt
ingedeeld, is het resultaat van de goede samenwerking tussen het
gemeentebestuur en het museumteam.” Het gemeentebestuur schonk de
voorbije jaren het vertrouwen aan een jonge, dynamische ploeg en maakte
de nodige middelen vrij voor de museale werking. Niet zo evident, want
veel van dit werk wordt door het brede publiek niet opgemerkt en gebeurt
voor een groot deel achter de schermen. Het museum kreeg al vrij vroeg
de nodige erkenning voor de inzet. In 2004 kende minister Van Grimbergen
het kwaliteitslabel van “erkend museum” toe. Naast de beperkte
werkingssubsidies van de voorbije jaren, gaf de erkenning het museum

Patrick Delanghe en Peter Dalle leggen op de werf Oostduinkerke de laatste hand aan de kerstverlichting.

Onze kerstverlichting:
altijd nieuw en mooier!

Het gemeentebestuur levert elk jaar opnieuw bijzondere
inspanningen om tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode een feeërieke
sfeer te scheppen. In de diverse centra van onze uitgestrekte
gemeente is het dan inderdaad gezellig wandelen en winkelen met
feestelijke muziek, onder het schijnsel van de lichtjes, tussen het groen
van de sparren. Voor de technische dienst is de kerstversiering steeds
opnieuw een uitdaging!

o.m. de kans om projectsubsidies aan te vragen. Dat kwaliteitslabel wijst
op een goede museale werking, waarbij de vier basisfuncties
(verzamelen, behoud en beheer, onderzoek en tentoonstelling) evenwichtig
worden uitgeoefend. Een museum is meer dan een tentoonstellingskast!
Dat het museum zover staat, is te danken aan de inzet van het hele
museumteam, schoonmaaksters, technici, baliemedewerkers,
administratieve medewerkers en stafmedewerkers, maar ook dankzij de
steun van verschillende gemeentelijke diensten. Nieuw is dat door het
erfgoeddecreet van 23 mei 2008, de ondersteuning van de regionale musea
deel uitmaakt van het provinciale cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse
Regering wil dit beleid ondersteunen door het ter beschikking stellen van
werkingssubsidies aan de provincies. De wijze waarop deze middelen ten
behoeve van de regionale musea worden ingezet, wordt in overleg met de
provincies binnen een cultureel-erfgoedconvenant vastgelegd.
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde (tel. 058 53 39 50,
fax 058 51 00 61, info@tenduinen.be, www.tenduinen.be).

Pierre Dalle, chef van de technici, is
al jaren de creatieve motor van de
Koksijdse kerstversiering. “Het is
moeilijk om de lat altijd maar hoger
te leggen”, getuigt Pierre “maar
toch zijn we erin geslaagd met
de nieuwe verlichting “Snowfall”
een nieuwe creatie te maken aan
de rotonde de Poort in Koksijdebad. Daar worden de rendieren en
slede in vlakke lijn geplaatst op
een sneeuwmat met daarboven
een hemel van lichtjes en snowfall.
Dat is een soort led die de val van
sneeuw nabootst. En een led is een
lichtgevende diode: zuinig, klein en
duurzaam. Heel de creatie aan de
Poort bevat liefst 22.000 leds, maar
verbruikt slechts 2000 watt.” Ook
de ijsbaan bij het gemeentehuis
zal met snowfall bewerkt worden.
Er zal van de winter dus zeker
“sneeuw vallen” in Koksijde!
Aan het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke zal het witte paradepaard Flor Kos niet meer als kerstversiering gebruikt worden. Flor Kos
verhuist immers een tijdje naar de
Oostenrijkse partnergemeente BadSchallerbach om nu ook daar furore
te maken! Hij wordt in Oostduinkerke vervangen door een nieuwe,
moderne creatie van onze eigen
technische dienst: twee rendieren
met kerstboom. Een gelijkaardige
creatie komt er ook op het Sint-

Pietersplein aan ’t Oud Schooltje in
Koksijde dorp.
De nieuwjaarswens in vier talen aan
de wieken van de Zuid-Abdijmolen
bestaat voortaan ook niet meer uit
lampen, maar uit leds.
Diensthoofd Patrimonium Stephan
Wydooghe deelde onze redactie
mee dat de kerstverlichting zal
branden vanaf woensdag 3 december tot en met zondag 11 januari.
De branduren zijn als volgt vastgesteld:
- elke dag van 16.30 tot en met
24 u. (ook op 25 december en 1
januari)
- elke ochtend van 7 tot en met
9 u. (ook op 25 december en 1
januari)
- de hele nacht van 24 op 25
december (dus vanaf 16 tot en met
7 u.)
- de hele nacht van 31 december op
1 januari (dus vanaf 16 tot en met
7 u.)
In totaal zal de Koksijdse kerstverlichting 47,5 uur branden.
De mannen van de technische
dienst doen dus flink hun best om
de centra in de kerst- en nieuwjaarsperiode echt sfeervol te maken. Maar dat neemt niet weg dat
privé-initiatieven (van handelaarsbonden, verenigingen, enz.) ten
zeerste toegejuicht worden.
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Bestuur Openbare werken & Milieu

Openbare werken:
een stand van zaken
Verfraaiing in de Fuchsialaan en
Capucijnenlaan
De geplande nieuwe asfaltlaag (half oktober)
wordt uitgesteld tot het voorjaar. Het volledig uitfrezen van de weg kon niet weerhouden
worden gezien de geringe dikte van het huidige
asfalt. De optie om de asfaltlaag er gewoon bovenop te leggen zonder bijkomende aanleg van
greppels en slikkers is ook onmogelijk. Vandaar
dat het lastenboek uitgebreid wordt met bijkomende aanleg van greppels en slikkers. Ondertussen is men ook aan het nagaan of het nog
haalbaar is om het bovengronds elektriciteitsnet
te slopen, en ondergronds aan te brengen.

Aanleg fietspaden Kon. Baan tss.
Kursaallaan en De Panne
Aansluitend op de toelichting in de editie van
november, kan meegedeeld worden dat de aanbesteding van dit groot project op 15 december
zal plaatsvinden.
Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en
Zouterweg (Oostduinkerke) – Op vraag van
de aangelanden wordt er achter de goot een rij

grasdallen gelegd.
* Wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 (Oostduinkerke) - Dit project behelst
het leggen van een nieuwe regenwaterriolering
in alle nog niet heraangelegde delen van deze
wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen gedeelte
van de Koningstraat, de Nonnenhofstraat, en
de zijstraten van de Ammanswallestraat. Ook
de verbindingswandelpaadjes en alle voetpaden
worden heraangelegd. De werken worden in 2
fasen uitgevooerd.
- Fase 1 behelst de aanleg van de zijstraten
Ammanswallestraat. Er is vertraging opgetreden
voor het plaatsen van de greppels en borduren
omdat Belgacom tijdens de werken vaststelde
dat hun kabels nodig aan vervanging toe zijn.
Niettemin is men ondertussen toch gestart met
de aanleg van greppels en borduren. Begin december, als het weer het toelaat, zal de onderlaag asfalt gelegd worden. Hierdoor worden alle
garages weer toegankelijk.
- Fase 2 (Koningstraat en Nonnenhofstraat)
werd vroeger gestart omdat vertraging was
opgetreden bij fase 1. Na de plaatsing van de
filters kan de aanleg van het regenwaterrioolstel-

Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de gemeentelijke website
(www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.
PMD = Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-Dorp

Ophaaldata PMD woensdagen 10 en 24 december. Ophaaldata papier en karton: woensdag 17
december

Zone 2: Koksijde-Bad

Ophaaldata PMD donderdag 11 en woensdag 24 december (!) Ophaaldata papier en karton:
donderdag 18 december

Zone 3: Oostduinkerke-Bad

Ophaaldata PMD vrijdagen 12 en 26 december. Ophaaldata papier en karton: dinsdag 19 december

Zone 4: Oostduinkerke-Dorp, Groendijk en Wulpen

Ophaaldata PMD vrijdagen 12 en 26 december. Ophaaldata papier en karton: dinsdag 16 december

Sluitingsdagen containerpark

Het containerpark zal gesloten zijn op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 december.
10

sel beginnen. De planning gebeurt nauwgezet
om het gedeelte straat (en de garages), waar
de riolering geplaatst is, tegen het winterreces
vanaf 20 december weer toegankelijk te maken.
Begin januari worden de werkzaamheden dan
hervat.
- Ontsluiting Acht-Septemberstraat: de
Acht-Septemberstraat is bereikbaar via de Alfred
Courtensstraat. De wandelweg die beide straten
met elkaar verbindt werd immers verbreed om
tijdens de duur van de werken toegankelijkheid
voor personenvoertuigen mogelijk te maken.
* Rioleringsdossier Strandjutterslaan,
Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan (Oostduinkerke)
– De aanbesteding kon half oktober niet plaatsvinden. Het is nog steeds wachten op de definitieve goedkeuring door de hogere overheid. In
elk geval blijft begin 2009 de voorziene periode
voorzien om de werkzaamheden te starten.
* Rioleringsdossier en heraanleg Pylyserlaan en Vanmaldeghemstraat – Het blijft
momenteel nog steeds wachten op de definitieve
goedkeuring van de subsidiëring van dit belangrijke project door de Vlaamse overheid, aleer tot
de aanbesteding en uitvoering te kunnen overgaan. Vermoedelijk zullen de werken toch kunnen aanvatten in het tweede kwartaal van 2009.
Uiteraard zal een fasering ingevoerd worden, die
in Tij-dingen zal meegedeeld worden.
Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden
met eventueel werkverlet door slecht weer.
De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
Info dienst patrimoniumbeheer: T 058 53 34 35

Tuinafvalcontainers
nu ook voor groenten en fruit

Tot op heden waren de 3.250 gemeentelijke
tuinafvalcontainers uitsluitend bestemd voor
de opvang van klein tuinafval zoals grasmaaisel, bladeren, haagscheersel, uitgebloeide
bloemen en planten. Vanaf 1 januari 2009
mag daar ook groenten- en fruitafval aan
worden toegevoegd wat tot een daling van
het aangeboden restafval in de groene zak
zou moeten leiden. Uiteraard blijft de gemeente het thuiscomposteren verder steunen
en promoten. Wie echter niet beschikt over
een compostvat of voldoende tuinruimte om
te composteren, zal dus z’n groenten- en
fruitafval kwijt kunnen op een ecologische
manier. Dat kan een mooie bijdrage zijn in
het streven naar minder terminaal restafval.

Leven Varia
Osteoporose, soms ook botontkalking genoemd, is een chronische aandoening van het skelet waarbij de botten steeds brozer worden. De aandoening begint als een stille sluimerende ziekte die zich ongemerkt voortzet tot
het bot zo fragiel is dat het gemakkelijk kan breken. De meest voorkomende
fracturen tengevolge van osteoporose zijn pols-, wervel-en heupfracturen. Eén jaar na een heupfractuur kan maar liefst 40% van de patiënten niet
meer stappen zonder stok of looprek en 80% is niet meer in staat zijn dagelijkse activiteiten te doen zoals boodschappen doen, koken, autorijden….

Meer vrouwen dan mannen

De screening omvat niet meer dan het plaatsen van de voet in het zogeheten LUNAR-toestel.

Huisartsen screenen
bevolking op
osteoporose
(botontkalking)
Op 17 januari 2009 organiseren de huisartsen van Koksijde, in
samenwerking met het gemeentebestuur, een screening van de
+ 50-jarigen op osteoporose of botontkalking. Het onderzoek is heel
eenvoudig: Men dient enkel de blote voet op een toestel te plaatsen.

Gratis graveren van autoruiten
De dienst Veiligheid en Preventie
organiseert in samenwerking met
de politiezone Westkust een autograveeractie voor de inwoners van
de zone. Via een digitaal systeem
wordt de letter B met de laatste zeven cijfers van het chassisnummer
op alle ruiten gegraveerd. De gravering is gratis en neemt een tiental
minuten in beslag. Het graveren zal
plaatsvinden in de gemeentelijke
werkplaats (Depot) in de Hovenierstraat te Koksijde-dorp, van vrijdag
12 tot en met zondag 14 december,
van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
Er dient vooraf schriftelijk ingeschreven te worden via het invullen
van onderstaande strook. Elke inge-

schrevene krijgt een persoonlijke
afspraak om lange wachttijden te
vermijden. Gelieve de strook terug
te zenden aan Politie Koksijde,
dienst Veiligheid en Preventiedienst, Zeelaan 48 in Koksijde of
af te geven op het politiecommissariaat, vóór 10 december.
U kan ook telefonisch inschrijven
via 058 53 38 96 op dinsdag 9,
woensdag 10 en donderdag 11
december tussen 10 en 12 u., en
tussen 14 en 16 u. Hou dan wel
het chassisnummer en alle gegevens van uw wagen bij de hand.
Na inschrijving krijgt u een brief
met juiste dag en tijdstip van het
graveren van uw wagen.

Naam:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voornaam:

Adres:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁
Inschrijvingsstrook autograveeractie
Tel :

 . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

Merk en type wagen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tijdens kantooruren)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volledig chassisnummer wagen:
Nummerplaat wagen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorstel afspraak aanduiden:
vrijdag 12 december / zaterdag 13 december / zondag 14 december

Osteoporose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen omdat er een
versneld botverlies optreedt na de menopauze. Voor beide geslachten
geldt dat je meer kans hebt op osteoporose als je mager bent , weinig
buiten komt in de zon, weinig fysieke beweging hebt, weinig melk
en melkproducten gebruikt (calcium), veel rookt of veel alcohol
gebruikt. Niet enkel oudere mensen lijden aan osteoporose. De ziekte kan
ook op relatief jonge leeftijd optreden, maar dan is ze meestal veroorzaakt
door bepaalde ziektes of geneesmiddelen zoals corticosteroïden.

Vaststelling
Hier geldt uiteraard het spreekwoord: “voorkomen is beter dan genezen”.
Dit kan op verwijzing van de huisarts bij een radioloog met een botdensitometrie. Dit onderzoek kost ca. 40-50 euro en wordt niet door de
ziekenkas terugbetaald. De huisartsen van Koksijde organiseren daarom
in samenwerking met het gemeentebestuur een gratis screening met het
LUNAR toestel (ter beschikking gesteld door de firma MSD) op zaterdagvoormiddag 17 januari 2009 op drie locaties in de gemeente. Het onderzoek is heel eenvoudig. De persoon moet alleen de blote voet op een
toestel plaatsen en na één minuut krijg je al een heel betrouwbaar resultaat. Dit is echter geen echte botdensitometrie en is dus niet erkend door
het RIZIV. Indien daar een abnormale meting wordt vastgesteld, wordt men
naar de huisarts gestuurd die u zal verwijzen voor een echte botdensitometrie waarna men eventueel in aanmerking komt voor een behandeling met
medicatie terugbetaald door het ziekenfonds. Osteoporose is momenteel
inderdaad op afdoende wijze te behandelen. In de volgende Tij-dingen zal
men de uitnodiging vinden met vermelding van locatie en tijd.

Leer zelf hoogstamfruitbomen
snoeien

Diverse plattelandsorganisaties
pakken in het voorjaar 2009 uit met
een cursus “snoeien van hoogstamfruitbomen”. Een goed onderhoud
van hoogstamfruitnomen is essentieel voor de gezondheid van
de boom en voor een rijke oogst.
Snoeien kan iedereen, zolang je het
maar eens hebt gezien. Het is niet
zo moeilijk en vaak een kwestie van
durf. In de cursus ligt de nadruk
vooral op het snoeien in een jonge
boomgaard.
De lessen vinden plaats in het
bezoekerscentrum De Palingbeek,
Vaarstraat 7 in Zillebeke. Er zijn
twee theoretische avondlessen en
één praktijkles.
Maandag 26 januari (1921.30 u.): korte geschiedenis,
streekeigen rassen met gelegenheid
tot proeven, bestuiving, ziekten en
plagen door Jos Ramaekers van de
Nationale Boomgaardenstichting
Maandag 2 februari (1921.30 u.): ecologie, subsidies enz.,
aanplanten en basisprincipes van
snoei door Jos Ramaekers

Zaterdag 21 februari (8.30 tot
12.30 u.): praktijkles basisonderhoud en eerste vormsnoei in een
jonge boomgaard door Luc Goossens van Tuinsappen Lombarts
Calville
Inschrijven: tot vrijdag 9 januari via
regine.schollaert@rlwh.be, of 057 23 08 58, en
door storting van 20 euro (inclusief
cursusmateriaal en consumptie) op het rek. nr.
091-0125003-96 van het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels, met vermelding
“snoeicursus”.
Deze activiteit is een samenwerking tussen de
Nationale Boomgaardenstichting, het Regionaal
Landschap West-Vlaamse Heuvels, de vzw
’t Boerenlandschap en de Vlaamse Overheid
(agentschap Ruimtelijke Ordening) en
Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
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Leven Gezondheid

Afval stoken in haard
of kachel?

Schadelijk
voor de
gezondheid!

Het verbranden van afval in een kachel of
open haard is verboden. Maar liefst 72% van
de dioxine-uitstoot in Vlaanderen wordt door
de bevolking veroorzaakt. In deze bijdrage
een reeks tips voor goeie verbranding in
haard of kachel!
Weer - Windstil of mistig weer houdt risico’s in:
de schouw trekt minder (meer rook en schadelijke stoffen), opgelet voor CO-vergiftiging.
Schouw – Zorg ervoor dat ze goed trekt: lucht,
diameter en lengte zijn belangrijk.
Ventilatie - Voorzie voldoende aanvoer van
verse buitenlucht, bijvoorbeeld via een ventilatierooster.
Niet smoren – Wie het vuur smoort belemmert
de zuurstoftoevoer; gevolg: meer schadelijke
stoffen.
Schoon, droog hout – Het moet perfect droog
zijn (gekloofd anderhalf tot twee jaar onder een
afdak)

Allesbrander – Verkeerde naam, bestaat niet.
De zogezegde “allesbrander” is enkel geschikt
voor hout en kolen, dus zeker géén afval. Afval
verbranden is slecht voor de kachel: kans op
scheuren, barsten, zelfs explosies.
Alternatieven voor hout/kolen - Hout-, bruinkool- of zaagselparaffinebriketten; droge houtbriketten zijn zeer milieuvriendelijk.
Vuur aanmaken – Met natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes, niet met proppen krantenpapier. Nooit met vloeistoffen.
Goed stoken - Er moet kleurloze of witte rook
uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze
of zwarte rook is fout. Zet de luchttoevoer wat
verder open.
As en roet – Moeten altijd in de vuilniszak,
nooit in de tuin of op composthoop
Schoorsteenbrand – Brandend roet in de
schoorsteen, loeiend geluid. Zet meteen de regelklep tussen de haard of kachel en de schoorsteen dicht en doof het vuur met zand of soda.
Gebruik in geen geval water! Ontploffingsgevaar!

Verlucht de kamer, bel de brandweer. Laat de
schoorsteen één keer per jaar vegen.

De zwarte lijst
Absoluut taboe in uw open haard, kachel of terrashaard zijn o.a. huisvuil, sloophout, geverfd of
gevernist hout, geïmpregneerd of verduurzaamd
hout (herkenbaar aan de lichtgroene of donkerbruine kleur), multiplex, hardboard, spaanplaat,
plasticafval, (kranten)papier en karton
De Vlaamse milieureglementering verbiedt dat
uitdrukkelijk. Terecht, want bij de verbranding
ervan komen hoge concentraties schadelijke
stoffen vrij.
De hinder veroorzaakt door de verbranding van
verboden brandstoffen of afval wordt door de
politie- en milieudiensten ernstig aangepakt. Er
wordt onmiddellijk en gericht opgetreden zowel
na eigen vaststelling als op klacht van omwonenden. Na een eerste aanmaning door de diensten
zal een juridische procedure worden opgestart
tegen hardnekkige overtreders.

Logo en gemeentebestuur helpen

leerlingen aan gezond leefmilieu
Als men zegt “gezonde leefomgeving”, wordt meestal alleen aan het milieu
buitenshuis gedacht. Nochtans is de lucht in een gebouw vaak meer verontreinigd dan de buitenlucht. Benauwde, warme, stoffige lokalen, beslagen ramen, onaangename geuren… kunnen in een klaslokaal rap leiden tot
hoofdpijn, luchtweginfecties, irritaties van neus, keel en ogen. Dat heeft
ook negatieve effecten op de (leer)prestaties en de motivatie van leerlingen
en leerkrachten.
Om basisscholen hiervan bewust te maken biedt het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) het pakket “Lekker Fris” aan. Het project legt vooral de
nadruk op het verluchten van de klaslokalen. Het bezorgt leerkrachten
ondersteunende materialen, zoals posters en folders “(G)een vuiltje aan de
lucht” met handige tips om de klas en school gezonder te maken. Er is ook
het lespakket “Buitenlucht kom je binnenspelen” voor leerlingen van de 2de
graad, waar ventileren, verluchten en opruimen telkens centraal staan. Het
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“Lekker Fris-lied” is een opgewekt lied over het belang van verluchten. Om
de leerlingen intensief bij “Lekker Fris”’ te betrekken, kunnen de deelnemende scholen bij de milieudienst een CO2-meter ontlenen. Deze meter
waarschuwt met lichtjes als de luchtkwaliteit in de klas slecht is. Zo zien
leerkracht en leerlingen proefondervindelijk of hun klaslokaal
voldoende heeft aan een intensieve verluchtingsbeurt tijdens
de speeltijd of noodzaak heeft aan een constant ventilatiesysteem. Dit kan door vensters op een kier te laten, of beter
nog, met ventilatieroosters. Deelnemende scholen voor het
schooljaar 2008-2009 zijn het BuBO De Rozenkrans en de
gemeentelijke basisscholen van Koksijde en Oostduinkerke.
Info: www.lekkerfris.be, met bijkomende suggesties en opdrachtjes rond een gezond
binnenmilieu.

Bestuur Internationale samenwerking
andere stukken aan de ecotoeristen te koop aan.
De uitbreiding zou een dubbele functie kennen:
enerzijds meer plaats om de vrouwen voorlichting, scholing en verkoopsruimte te geven, anderzijds de functie van bezoekerscentrum. Er is
op dit moment inderdaad geen plaats waar toeristen info kunnen krijgen over de schildpadden,
de leefwijzen van de indianen, de sjamanen…
Een dergelijk toeristisch luik aan het project veroorzaakt zeker een multiplicatoreffect. Goed geïnformeerde mensen geven ook juiste info door
aan nieuwe potentiële bezoekers van het dorp,
die op hun beurt de kleine economische activiteit
van het vrouwenhuis helpen uitbouwen.

Studiebeurssysteem

Fondsenwerving voor projecten in Galibi:

vzw Marowijne uit de
startblokken!
Onze lezers herinneren zich wellicht dat
Koksijde sinds mei een officiële stedenband
heeft met de gemeente Galibi/Albina in het
Zuid-Amerikaanse land Suriname. Het doel
van deze samenwerking (géén jumelage) is
vooral de uitwisseling van bestuurservaring
in ruime zin (milieu, energie, water, onderwijs,
visserij, …). Wat kunnen beide gemeenten op
dat vlak wederzijds van elkaar leren? In onze
gemeente is nu onlangs de vzw Marowijne
boven de doopvont gehouden. Deze vereniging streeft een fondsenwerving na om projecten in het gebied Marowijne in Suriname
te ondersteunen.

immers heel beperkt en het is duidelijk dat een
kleine etnische minderheid vrij weinig van deze
middelen naar zich zal zien stromen.

Vrouwenhuis
De vzw Marowijne heeft al een paar projecten
in petto. In eerste instantie wordt gedacht aan
het ondersteunen van concrete plannen om het
vrouwenhuis in Galibi uit te breiden. In dat huis
bieden de vrouwen van het dorp hun zelfgemaakte kralenkettingen, kledingstukken en

Een zeker even belangrijk project waar de vzw
Marowijne zich wil voor inzetten is het voorzien
van een studiebeurssysteem. Het dorp kent een
zeer groot aantal kinderen. Ze gaan naar de
lagere school in het dorp zelf, maar moeten voor
verdere studies naar Albina en zelfs naar Paramaribo. Verder studeren is voor de meesten onder hen onbetaalbaar. Er wordt ook vastgesteld
dat weinig jonge mensen die verder studeerden
naar hun dorp terugkeerden. De jeugd trekt
dus weg aangezien er weinig toekomstperspectieven zijn. Daarom wil de vzw Marowijne een
duurzaam systeem op het getouw zetten waarbij
beloftevolle jongeren van het dorp een (bescheiden) beurs krijgen in ruil voor een verbintenis
dat zij hun opgedane kennis terugbrengen naar
Galibi. De dorpswijzen hebben een aantal jonge
kandidaten op het oog die in Paramaribo de nodige vakkennis zouden willen opdoen en doorgeven aan de bevolking, maar het ontbreekt hen
nog aan de nodige middelen.

Stichters
De stichters van de kersverse vzw Marowijne
zijn: Marc Van Thienen (voorzitter), Cyriel Caudron (secretaris/penningmeester), en de leden
Jan Loones en Albert Serpieters.
Verdere info over de vereniging en de projecten: albertserpieters@
skynet.be, jan.loones@koksijde.be, cyriel.caudron@pandora.be,
marc.vanthienen@skynet.be

Galibi ligt aan de Marowijne-rivier die de grens
vormt met Frans-Guyana (noordwesten van
Zuid-Amerika). Het is een dorp met ongeveer
800 Carib-indianen in het district Marowijne dat
vlak aan zee ligt en hoofdzakelijk leeft van de
visvangst, terwijl meer en meer ook ecotoerisme
aan bod komt dankzij de aanwezigheid van
broedplaatsen van reuzenschildpadden op hun
strand. Naast de inlandse taal spreekt men er
ook Nederlands, want Suriname is een gewezen
kolonie van Nederland.

Infrastructuur aanzwengelen
Op het vlak van infrastructuur is Galibi duidelijk
nog in de fase van ontwikkeling. Het is een klein
dorp dat op ongeveer een uur varen ligt van de
dichtste wegverbinding naar de hoofdstad Paramaribo. Elektriciteit wordt in het dorp door een
generator geleverd, maar dan wel voor slechts
één tot twee uur per dag. Dit maakt dat de vissers hun ijs (nodig voor het koelen van hun visvangst) moeten halen per boot op meer dan een
uur varen in de tropische hitte… Om daar verandering in te brengen is Galibi eigenlijk op eigen
middelen en buitenlandse steun aangewezen.
De budgettaire mogelijkheden van Suriname zijn
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Leven Varia

Gratis uitleenbare cd-rom en
dvd in de bib
De Blauwe Hond (cd-rom): veilig omgaan
met je hond
De Blauwe Hond is een uniek preventieproject
ter preventie van bijtongevallen. De cd-rom werd
samengesteld door een team van dierenartsen,
artsen, kinderpsychologen en kunstenaars, en
wereldwijd op effeciëntie getest.
De Blauwe Hond wil (groot)ouders het standpunt en het perspectief van de hond beter leren
kennen, zodat ze begrijpen waarom een hond
in bepaalde situaties agressief reageert. Anderzijds wil het kinderen leren hoe ze met honden
moeten omgaan, om het risico op hondenbeten
te verminderen. Het preventiepakket bestaat uit
een interactief computerspel voor kinderen van 3
tot 8 jaar. Het spel is opgebouwd rond Max, een
blauwe hond die in een gezin met twee kinderen woont. Aan de hand van verhaaltjes leren
kinderen hoe ze met Max moeten omgaan. Bij
de cd-rom hoort een gids met tips over veilig
samenleven van kinderen en honden. Gratis uitleenbaar in de bib.

Energiezuinig wonen met tante Kaat (dvd)
Eén derde van de Vlaamse woningen is vandaag
nog steeds energieverspillend. Vlaams minister

van Energie Hilde Crevits wil het energieverbruik
bij gezinnen tegen 2020 met 30% verminderen
via het project “Energiedokter aan huis”. Het
Vlaams Energieagentschap en Tante Kaat staan
haar daarin bij. Tante Kaat gaat met een specialist op bezoek bij drie gezinnen en toont hoe
ze het met minder energie kunnen doen. Deze
bezoeken zijn vastgelegd op dvd. Gratis uitleenbaar in de bib.

Wulpsche bruidsparen in de 17de en 18de
eeuw:
een casestudy van het huwelijkspatroon in Wulpen
Deze onderzoekspaper van Maxime Carpentier
neemt u mee naar het 17de- en 18de-eeuwse
Veurne-Ambacht. Dit werk kan op twee manieren
gelezen worden. De geïnteresseerden in lokale
geschiedenis vinden er allerlei sociaal-economische, politiek-institutionele en cultuur-religieuze
weetjes over onze streek, maar ook de humane
wetenschapper blijft niet in de kou. In deze
paper wordt namelijk een eenvoudig toepasbare
methode uitgelegd om van huwelijksregisters
te komen tot een schat aan informatie over het
verleden. Na een ruime inleiding wordt in de

eerste hoofdstukken het aantal huwelijken per
periode, maand en dag grondig beschreven en
verklaard. In het laatste hoofdstuk wordt gepeild
naar de alfabetiseringsgraad. Aan u om hierop
voort te bouwen!
(info: maxime.carpentier@gmail.com)

Sluitingsdagen
De gemeentelijke openbare bibliotheek is gesloten op woensdag 24 december vanaf 12 u., op
donderdag 25 en op vrijdag 26 december. De
volgende week is de bib ook gesloten op woensdag 31 december vanaf 12 u., op donderdag 1
en vrijdag 2 januari.

Extra boeken- en cd-verkoop
Van zaterdag 20 december tot en met zaterdag 3
januari is er een extra boeken- en cd-verkoop in
de bib. Afgevoerde materialen worden verkocht
aan democratische prijzen. Voor elk wat wils.

El Fuerte en El Fuerte Kids stunten op nationaal tornooi!
Drumband El Fuerte en El Fuerte Kids mogen
opnieuw een mooie overwinning toevoegen aan
hun palmares! Op zondag 19 oktober vond in
Wevelgem het Nationaal Tornooi voor Drumbands en Percussie-ensembles plaats. De organisatie van het tornooi was in handen van Vlamo.
Koksijde werd vertegenwoordigd door twee
drumbands, drumband El Fuerte en hun jongerenafdeling El Fuerte Kids. Beide drumbands
en hun tamboer-majoors leverden een puike
prestatie!
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Drumband El Fuerte behaalde maar liefst 80%
in de afdeling uitmuntendheid. Ondanks het feit
dat deze afdeling een hogere moeilijkheidsgraad
heeft, behaalde de groep een eerste prijs met
onderscheiding en is ze hiermee opnieuw nationaal kampioen.
De jongerengroep El Fuerte Kids (kinderen tussen 6 en 14 jaar) nam het op tegen drumbands
met volwassenen. De groep behaalde liefst
77,37% in de eerste afdeling. Ze kreeg ook de
prijs voor de beste uitvoering van een werk van
een Belgische componist. Alle juryleden waren

het er over eens dat er voor El Fuerte Kids een
mooie toekomst is weggelegd.
Ook beide tamboer-majoors kregen een schitterende quotering. Jurrie Delporte behaalde 92,2%
en werd opnieuw nationaal kampioen. Ruben
Deprez die tamboer-majoor is bij El Fuerte Kids,
behaalde 85%, niet mis als men weet dat hij nog
maar 13 jaar is.
Info voor El Fuerte: Jurrie Delporte (jurrie@telenet.be of
0496 68 71 12). Voor El Fuerte Kids: An Ghysel
(an.ghysel@gmail.com of 0499 10 93 42).

Leven Varia

Boek over
Koksijds
funerair
erfgoed:
“Tuinen van
eeuwige rust”
Op vrijdag 14 november vond in het
abdijmuseum Ten Duinen de officiële voorstelling plaats van het boek
Koksijde, tuinen van eeuwige rust
over het funerair erfgoed van de
gemeente en geschreven door cultuurfunctionaris Evy Van de Voorde.

Op de foto v.l.n.r. afdelingshoofd Vrije Tijd en cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun, eerste schepen Jan Loones, burgemeester Marc Vanden Bussche, auteur van het boek
Evy Van De Voorde, educatief medewerkster Duinenabdij Nathalie Ghyselinck en cultuurfunctionaris Valerie Vandamme.

Koksijde telt diverse begraafplaatsen, zowel burgerlijk als militair, met
een groot aantal graven die zowel
lokaalhistorisch, architecturaal als
kunsthistorisch van belang zijn. Tegelijk vond ook de vernissage plaats
van de tentoonstelling ‘Doodstil,

stervensdruk’. Deze expo geeft een
overzicht van het funerair erfgoed
van de Gallo-Romeinse en middeleeuwse vondsten en gedenkstenen
tot de moderne kunstvoorwerpen en
objecten uit de uitvaartwereld. Er is
ook aandacht voor begrafenisritue-

len. Tot 4 januari open van dinsdag
tot vrijdag van 10 tot 18 u., ‘s weekends en op feestdagen van 14 tot
18 u. Gratis toegang voor inwoners.
Info: abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan 8, tel. 058 53 39 50,
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be.

EHBO-cursus
bij Rode Kruis

Met de WAK naar Picasso in
Parijs
De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert op vrijdag 23
januari een daguitstap naar de
tentoonstelling “Picasso en de
Meesters” in de Grand Palais in
Parijs. Er wordt met een bus naar
Parijs gereisd. Deze kunsttrip
richt zich tot de leerlingen van de
academie en alle andere geïnteresseerden. Bij de inschrijving
wordt een infomapje gegeven.
De bus vertrekt om 7 u. aan de
hoofdzetel van de academie, cc
Taf Wallet, Veurnelaan 109.
Ticket + bus: 40 euro te betalen
op het secretariaat van de WAK
(westhoekacademie@koksijde.
be, tel. 058 51 65 27).

Het Rode Kruis afdeling Koksijde
organiseert weer een EHBO-cursus
onder de noemer “Kijken helpt niet
- eerste hulp kan je leren”. De cursus (1ste deel: eerste hulp) vindt
plaats in ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-dorp, op woensdagen 28 januari, 4, 11, 18 en 25
februari (examen), telkens van 19
tot 22.15 u. Het 2de deel (helper)
op de woensdagen 4, 11, 18 en 25
maart, en 1 april (examen), telkens
van 19 tot 22.15 u.
Tijdens deze cursus leer je hoe te
reageren in al dan niet levensbedreigende situaties. Onderwerpen
zijn o.a. bewusteloosheid, reanimatie, wondenverzorging, insectenbeten en vergiftiging. De lesgever en
simulanten tonen vooral praktische
oefeningen en de cursist kan dan
ook zelf aan de slag. Na slagen in
het examen krijgt ieder cursiste een
getuigschrift. De cursus is volledig
gratis met uitzondering van de syllabus (30 euro).
Inschrijving en inlichtingen bij: voorzitter
Marc Vandermeiren, Overwinningslaan 11A in
Koksijde (tel. 058 52 48 76, gsm 0475 82 59 40,
vandermeiren.marc@telenet.be of
voorzitter@koksijde.rodekruis.be.

Centraal
meldpunt
milieuklachten

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
dient het gemeentebestuur een
centraal meldpunt voor milieuklachten in te stellen met een 24-uur
permanentie. Sedert 1 december
is er tussen de milieudienst en de
politie Westkust op dat vlak een samenwerkingsverband. Elke burger
die een milieuklacht heeft, kan die
voortaan ook buiten de kantooruren
doorgeven aan de politie Westkust
op het telefoonnummer 058 53 30
00. Tijdens de kantooruren kan u
nog steeds met uw milieuklachten
terecht bij de gemeentelijke milieudienst (tel. 058 53 34 39 of via
milieu@koksijde.be). Op deze wijze
is een 24-uur permanentie geregeld.

Nacht van
de Ziel: uw
zielvlaggetje
De Nacht van de Ziel in de
nacht van 1 op 2 november op
de begraafplaats in Oostduinkerke werd een heel serene
gebeurtenis. Het was er sfeervol,
ontroerend en ook gezellig tussen alle kaarsjes die de harten
van de mensen verlichtten. De
niet weggenomen zielvlaggetjes
worden bewaard in de dienst
Internationale Samenwerking.
Men kan het daar afhalen. Het
kan op aanvraag ook opgezonden
worden.
Dienst I.S., oud-gemeentehuis, Leopold II-laan
2 in Oostduinkerke (tel. 058 51 08 92, of
fien.leerman@koksijde.be).
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Leven Sport

Na de prijsuitdeling verzamelden alle deelnemers voor de groepsfoto.

Petanquetornooi voor senioren
Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeentelijke sportdienst het petanquetornooi “de wisselbeker van de schepen van sport” voor senioren op de
pistes van Ameubla in Oostduinkerke. Liefst 25 ploegen van 3 personen streden voor de overwinning. Het werd een spannend tornooi waarin niet minder
dan zes ploegen hun drie wedstrijden wonnen. De winnaars VLOPS 9 (Willy Van Ranst, Miranda De Baets en Eric Cayzeele) wonnen nipt van de Vlaamse
Seniorenclub 3 (Nico Geerts, Thérèse Vreysen en Willy Petry), gevolgd door VLOPS 7 (André Denold, Georgette Moerman en Nicole Hoornaert). Elke deelnemer ontving een medaille als aandenken en schepen van Sport Dirk Dawyndt schonk enkele flessen wijn die ter plaatse verloot werden. De gelukkigen
waren Nancy Swalens, Gilberte Monteyne, Marcel Mommens, Louis Voeten, Jenny Vanhevel en Gust Balieu.

Jeugdsportacademie
Het is reeds het tiende jaar dat de
sportdienst en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek te
Oostduinkerke organiseren voor
jongens en meisjes van het eerste
tot het zesde leerjaar. De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 4,50
euro per lessenreeks. In de reeks
die loopt op woensdag 3, 10 en

17 december staat badminton op
het programma. De activiteit vindt
plaats van 14 tot 15.15 u. voor
het 1ste tot 3de leerjaar en 15.15
tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de
leerjaar.
Vooraf in te schrijven bij de sportdienst,
Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke of via
www.koksijde.be/sport. Opgelet: de inschrijving
is pas definitief na betaling.

Op de foto de leden van sportraad samen met de winnaars.

Sport overdag:

sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie,
een organisatie van de sportdienst
en sportraad, loopt nog tot 15 mei
2009. Elke vrijdag, niet tijdens de
schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal
van Koksijde-dorp voor volgend
sportief programma: conditiegymnastiek voor dames en heren van
10.30 tot 11.30 u., initiatietraining
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tennis en tafeltennis van 13.45 tot
14.45 u., initiatietraining badminton
en tafeltennis van 14.45 tot 15.45
u. Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of
namiddag. Het sportmateriaal is
gratis ter beschikking.
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Gezellige jaarlijkse sportquiz
Op vrijdag 17 oktober organiseerde de sportraad i.s.m. de gemeentelijke
sportdienst de jaarlijkse sportquiz. Veertien ploegen schreven zich in.
Johan Provost, voorzitter van de sportraad, was de quizmaster van
dienst. Over tien onderwerpen (EK voetbal, Olympische Spelen, Belgen
op de Olympische Spelen, wielrennen, tennis, zaalsporten, motorsporten,
sport in Koksijde, varia en stadions) werden er telkens acht vragen
gesteld. Winnaar werd “Veurne Sportief” dat de wisselbeker voor de
derde maal won en dus definitief mee naar huis mocht nemen. De uitslag: 1. Veurne sportief (171 p.) / 2. De Olifant Ieper (160) / 3. MVC
Zoete Inval (154) / 4. Topspin (145) / 5. Mikasa (141) / 6. Nidavo (136)
/ 7. ZVC De Panne (136) / 8. SC Westhoek (136) / 9. De Beste (132) /
10. TTC Oostduinkerke (132) / 11. De Spanjaardbank (129) / 12. WS
Adinkerke (108) / 13. KVV Coxyde (101) / 14. MACW Koksijde (99).

Leven Jeugd

Verbleef je ooit in
Ster der Zee?

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis is
bezig met een onderzoek naar vakantiekolonies
aan de Vlaamse kust. Daarvoor is Amsab op zoek
naar getuigen. Ook aan foto’s, filmpjes, uniformen, postkaartjes geschreven naar het thuisfront enz. hecht Amsab belang. Een student aan
de universiteit van Gent, Dennis Monte, neemt
interviews af van mensen die vroeger in Ster der
Zee verbleven. Heb je er zelf overnacht? Of ken
jij iemand die er zijn vakantie doorbracht? In dat
geval wordt gevraagd of je je medewerking aan
deze studie wil verlenen, bv. door het geven van
een interview, of door een contactadres door te
geven. Kan je Dennis Monte helpen? Mail hem
dan op dennis.monte@ugent.be. De onderzoeksresultaten worden in 2010 voorgesteld in een publicatie, een interactieve website en een bezoek,
met podcast, aan enkele nog resterende kolonies.

Skate-uitstap van
Yamakasi

Twee winnaars in
Transcript!

Let it roll! Yamakasi trekt op maandag 22 december naar skatepark Zumiez te Wevelgem.
Verzameling om 12.30 u. uur aan de PIT. Breng
je skate en 5 euro mee. Yamakasi zorgt voor de
rest! Om 18.30 u. sluit Yamakasi af en mogen
de deelnemers nog iets drinken in de PIT om wat
na te praten of foto’s uit te wisselen. Inschrijven
kan je bij de jeugddienst of in skateshop Odeekay. Op www.zumiez.be vind je meer info over
het skatepark. Yamakasi is een jongerenwerking
van de Jeugddienst en JOC de PIT. Yamakasi is
de opvolger van SWAP en organiseert ook activiteiten tijdens het schooljaar.

Was het om het zichzelf wat gemakkelijker te
maken? Lag het aan de hoge kwaliteit van de
deelnemende kunstenaars? Of lagen dreigbrieven of steekpenningen aan de basis? Niemand zal het ooit weten, maar feit is dat de jury
dit jaar twee winnaars koos: Charlotte Godderis
(19 jaar) en Manteli Lizon (16 jaar). Zij krijgen
volgend jaar hun eigen tentoonstelling in de
mezzanine van cc CasinoKoksijde. Voorwaar iets
om naar uit te kijken. Willem Termote (26 jaar)
won de publieksprijs. Hij krijgt een waardebon.

Info: 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be of www.depit.be.

Info: www.vakantiekolonies.be.

Wijndegustatie:
proeven en leren!

Kerstreceptie in JOC
de PIT

Ben je nog op zoek naar een fles wijn voor de
feestdagen? Loop je uren te turen naar al die
flessen in de winkelrekken? Rood, wit, paars,
roos? Staar je niet meer blind op al die kleuren.
Kom langs op de workshop “wijn proeven” op 6
december in JOC de PIT om 15 u. Kenner bij uitstek Piet Declerck zal je deskundige uitleg geven
bij een aantal wijnsoorten. Je schrijft je best in
op voorhand (5 euro, je krijgt ook een fles mee
naar huis): tel. 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.
be, of www.depit.be.

De jeugdraad organiseert op zaterdag 27 december vanaf 19 u. voor alle Koksijdse jongeren een kerstreceptie met een drankje, een
knabbel of een babbel in zaal JOC de PIT. De
toegang is uiteraard gratis. Misschien ook het
moment om iets meer te weten te komen over
de jeugdraad, wie erin vertegenwoordigd is, wat
ze doen, enz.
Info: T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be.

(v)echtscheiding
Naar schatting één op drie huwelijken wordt ontbonden. Voor een kind is zo’n gezinssituatie soms
erg complex. Erover praten met je kind/jongere is
noodzakelijk. Surf naar www.tweehuizen.be,
samen met uw zoon of dochter. Deze site werd
rond dit thema opgebouwd. Andere websites: www.
kinderrechtswinkel.be, www.stat.fgov.be, www.
advocaat.be, www.scheidinginvlaanderen.be, www.
alianza.be. Binnenkort zijn volgende
infobrochures in het JIN aanwezig: “Uit elkaar/
jongeren”, “Uit elkaar/ouders”, “Uit elkaar/
jeugdwerk” en “Uit elkaar/onderwijs”. In het Jin is er
ook een (gratis) doe-boekje.
Info: Jin, jeugddienst (T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be).
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Leven De voorbije maand

1

2

5

De
voorbije
maand
in woord
en beeld

1 Van 17 tot 19 oktober vierde onze gemeente de verjaardag van twee
jumelages: 35 jaar Koksijde-Konz en 10 jaar Koksijde-Wanze. Uit beide
partnergemeenten maakten een 40-tal inwoners de verplaatsing om in
Koksijde enkele gezellige dagen door te brengen. Onderaan de prominenten, nl. burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde, burgemeester
Winfred Manns van Konz, burgemeester Claude Parmentier van Wanze, 1ste
schepen Jan Loones, schepen Greta Suber-Delie en voorzitter Luc Deltombe
van het jumelagecomité Koksijde.

3

2-5 Als uitgave van het gemeentebestuur verscheen onlangs de tweede
herwerkte druk van de brochure “Herinneringen aan beide wereldoorlogen”.
Eén van de doelstellingen is het levendig houden van deze getuigenissen,
ook bij de huidige generatie. Precies daarom trokken burgemeester Marc
Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en ereschepenoorlogsvrijwiller Laurent Deconinck naar de 5de leerjaren van de
gemeentescholen van Koksijde (foto 2 en 3) en Oostduinkerke (foto 4) om
elke leerling een brochure te overhandigen. Op de foto’s de vele kinderen,
de directeurs Gilbert Rommelaere en Steven Maes, pedagogisch begeleider
Jean-Marie D’haenen, de leerkrachten Bruno D’hont en Imke Germonpré
van Koksijde, en Jan Calcoen en Geert Vanhoutte van Oostduinkerke.
Foto 5 is een extraatje: leerling Niels Snel met de burgemeester. Niels is
immers een verre verwante van “de” Karel Cogge, want één van Niels voorouders was Karels achterneef..!
6 Op donderdag 6 november ontving de vrije basisschool De Ark in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel het 3de MOS-logo. MOS
staat voor Milieuzorg Op School, een milieuproject voor de volledige basisschool. Via allerlei acties en praktische maatregelen werken de leerkrachten
samen met de leerlingen rond het thema milieu. De Ark heeft haar doel
bereikt met een fantastisch, gemotiveerd team en milieubewuste kinderen!

4
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7 Vanaf 9 februari 2009 zal de M922 Myosotis de Bulgaarse vlag voeren en als TSIBAR de zeeën bevaren. Dat was voor de bemanning van de
mijnenjager de aanleiding om op dinsdag 28 oktober een delegatie van
petergemeente Koksijde aan boord uit te nodigen. Aanwezig waren: eerste
schepen Jan Loones, meter mevrouw Jeannette Maertens en haar echtgenoot gewezen burgemeester Henri Dewulf. Behalve de Koksijdenaars op de
foto ook commandant Manuel Pedro Dory, fregatkapitein Philippe Cornez en
officieren.
8 Op donderdag 16 oktober bracht het 4de leerjaar met juf Nancy
D’Haenen van de gemeenteschool Oostduinkerke een bezoek aan het
nieuwe gemeentehuis. De klas werd door de burgemeester hartelijk in zijn
kabinet ontvangen. Ook de klassen van de 4de leerjaren van de gemeenteschool Koksijde bezochten het gemeentehuis (2 oktober).

6

9 Op donderdag 30 oktober organiseerde de VVV/dienst Toerisme, in
samenwerking met verscheidene horecazaken, een culinaire rally. De 3 winnaars werden Anne-Marie Rawoens uit Wichelen, Pascal Erauw uit Wichelen
en Rita Meylaerts uit Koksijde. Op de foto de winnaars met diensthoofd
Toerisme Mieke Ghesquiere, VVV-voorzitter Charlotte Castelein en VVVondervoorzitter Ivan Vancayseele.
10 Gewezen Koksijdenaar Paul Verhaeghen werd op maandag 3 november
de titel van cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde toegekend.
Paul Verhaeghen (43), die in zijn tienerjaren in Koksijde woonde, is professor psychologie in Atlanta (USA) en internationaal gelauwerd auteur. Zijn
roman Omega Minor won diverse prijzen. Op de foto dhr. en mevr. Paul
Verhaeghen, burgemeester Marc Vanden Bussche, en dhr. en mevr. Maurice
Verhaeghen.

7

11 Op dinsdag 14 oktober vond in het Visserijmuseum een werkbezoek
plaats van Erggoed Vlaanderen, afdeling Varend Erfgoed. Commissielid Jo
De Schepper werd gehuldigd n.a.v. zijn pensionering. Als consulent lag hij
mee aan de basis van het beschermen als monument van het vaartuig OD.1
Martha. Het gemeentebestuur schonk hem een beeld van een paardenvisser en een model in fles van de OD.1 Martha. V.l.n.r. conservator Willem
Lanszweert, Jo Deschepper, eerste schepen Jan Loones en voorzitter Mark
Fierlafijn. (Foto NautiV vzw)

8

9

10
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Leven Jubilarissen
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Echtpaar Saelens-Deleu
Zaterdag 25 oktober was een gezellige feestdag voor het echtpaar Edouard Saelens (°Koksijde) en Paula Deleu (°Brussel) ter gelegenheid van de viering
van het gouden huwelijksfeest (25 oktober 1958, Oostduinkerke). Edouard werkte bij het gemeentebestuur: de technische en de reinigingsdienst, Paula
in de horecasector. Ze hebben een zoon en twee kleinzonen. Het jubilerende echtpaar werd in het gemeentehuis hartelijk ontvangen door burgemeester
en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Echtpaar Norman-Tack
Ook op zaterdag 25 oktober was het de beurt aan de echtgenoten Charles Norman (°Ieper) en Joanna Tack (°Tielt) om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (12 oktober 1948, Tielt). Charles was schilder-letterzetter. Ze zijn de gelukkige (overgroot)ouders van twee kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

Echtpaar Trybou-Vanhaverbeke
Als vierde echtpaar kwamen op zaterdag 25 oktober 6 juli de jubilarissen Jérome Trybou (°Staden) en Margaretha Vanhaverbeke (°Ardooie) aan de
beurt ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Ardooie, 15 oktober 1958). Jerome werkte eerst in een familiebedrijf van keukenmeubelen, en werd later zelfstandig meubelmaker met Margaretha als trouwe assistente. Ze hebben een dochter, een zoon en vier kleinkinderen. In het
gemeentehuis werden de jubilarissen hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.
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Leven Geboortes, huwelijken & overlijdens

Geboorten

Nicolas Vansteenkiste

Veurne, 27 september
zoon van Nico en van Ann De Wilde uit
Koksijde

Jules Debruyne

Veurne, 30 september

zoon van Stefaan en van Annemie Fonck uit
Oostduinkerke

Gilles Vanbiervliet

Izegem, 30 september

zoon van Hans en van Veerle Sentobin uit
Oostduinkerke

Luca Baes

Veurne, 2 oktober

zoon van Filip en van Karlien Dasseville uit
Oostduinkerke

Bruna Vieira de Lima
Veurne, 2 oktober

dochter van Joao en Ine Kerkhof uit Oostduinkerke

Echtpaar Feryn-Gesquiere
Vijftig jaar geleden, op 14 oktober 1958, stapten André Feryn (°Merkem)
en Marie-Thérèse Gesquiere (°Poperinge) in Poperinge in het huwelijksbootje. André en Marie-Thérèse baatten een landbouwbedrijf uit in
Pollinkhove. Het echtpaar heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen De
jubilerende echtgenoten werden op zaterdag 18 oktober gefeliciteerd,
ontvingen bloemen en geschenken.

Gérald Derhille

Brugge, 5 oktober

zoon van Guillaume en van Lien Decock uit
Oostduinkerke

Tibo Vandecasteele

Veurne, 5 oktober

zoon van Bart en van Anja Traversier uit
Oostduinkerke

Nina Anessiadis

Veurne, 6 oktober

dochter van Konstantinos en Sandy Kyndt
uit Koksijde

Arne Verbelen

Veurne, 6 oktober

zoon van Olivier en van Jessica Roze uit
Koksijde

Devon Herman

Veurne, 7 oktober

dochter van Nicolas en van Frenn Boogaerts
uit Wulpen

Emo Sing

Oostende, 25 oktober

zoon van Teck en Xia Xiaoqun uit Koksijde

Romeo Brackx

Oostende, 4 november

zoon van Jonathan en van Sarah Inghelbrecht uit Oostduinkerke

Huwelijken

Herman Pruvoost & Rita Vandenberghe,
beiden uit Koksijde - 13 oktober

Piet De Maeyer uit Nieuwpoort &
Veerle Plasman
uit Koksijde - 18 oktober

Gino De Decker & Pascaline Havenith,
beiden uit Koksijde - 8 november

Ramiz Bajrami uit Koksijde &
Srebrenka Jovanovic
uit Duitsland - 8 november

Overlijdens

Christiane Beun - 76 jaar

weduwe van Robert Maes

Christian Duffield - 58 jaar
Godelieve Rogiers - 80 jaar

weduwe van Marcel Janssens

Yvonna Lesabel - 91 jaar
weduwe van Jean Boval

Yvonne Halloo - 91 jaar

weduwe van Jozef Van Acker

Margaretha Vandamme - 93 jaar
weduwe van Germain Vandamme

Hilaire Deprez - 87 jaar

Veurne, 7 oktober

dochter van Stijn en van An Beun uit
Koksijde

Raymond Schadeck - 85 jaar
Bruno Geldhof - 64 jaar

Veurne, 9 oktober

Denise Tryhou - 72 jaar

Kaya Corinna

weduwnaar van Estella Taillieu

echtgenoot van Hilda Deseyn

echtgenote van Andre Viaene

dochter van Nihat en van Angélique Hoenraet uit Oostduinkerke

Francine Van Hole - 76 jaar

Veurne, 13 oktober

Marcel Van Rompaey - 88 jaar

Fien Van Wauwe

dochter van Jeroen en van Ellen Vanhove
uit Oostduinkerke

Zaterdag 25 oktober was een feestdag voor de echtgenoten René Van
Mulders (°Beuvry, F) en Elisa Rager (°Asse), zestig jaar geleden gehuwd
op 21 oktober ‘48 in Asse. René onderhield het wagenpark van het depot
Apollinaris in Anderlecht, Elisa was er conciërge van de gebouwen. Het
echtpaar heeft twee zonen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen
in het gemeentehuis, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Veurne, 25 oktober

zoon van Samantha Herman uit Koksijde

Fien Gherardts

Echtpaar Van Mulders-Rager

Lauren Anseeuw

Bouchra Saeid

Veurne, 17 oktober

dochter van Mirbaz en van Hayat Benmustapha uit Koksijde

Estelle Pyfferoen

Veurne, 20 oktober

dochter van Hendrik en van Anne Maes uit
Koksijde

Sidy Roose

Veurne, 21 oktober

zoon van Xavier en van Telka Gunst uit
Oostduinkerke

ongehuwd

echtgenoot van Maria Van der Elst

Maria Trypsteen - 86 jaar

weduwe van Joseph Louwagie

Marcel Kesteloot - 83 jaar

echtgenoot van Simonne Boeve

Jean Bylicki - 62 jaar
Marcel Hoste - 73 jaar

weduwnaar van Germaine Charles

Marcel Demolder - 84 jaar

echtgenoot van Ghislaine Thybaut

André Samyn - 88 jaar

echtgenoot van Cécile Soen

Echtpaar De Waen-Delmelle
Valère De Waen (°Hofstade) en Irène Delmelle (°Esneux) smaakten op zaterdag 15 november het geluk de diamanten bruiloft te kunnen vieren. Ze
huwden op 13 november 1948 in Pouseur. Valère was werkzaam bij de toenmalige RTT, Irène was medisch secretaresse. De fiere jubilarissen, die twee
kinderen en drie kleinkinderen hebben, werden door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis ontvangen en
geschenken aangeboden.
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Ontspannen Einderjaarsactiviteiten

Eindejaar in Koksijde

Schaatsje op … laat je glijden!
Voor de 13de maal op rij slaan het gemeentebestuur en het feestcomité Koksijde-dorp de handen in elkaar om opnieuw vier weken schaatspret
te bieden aan de eigen bevolking en de bezoekers van Koksijde. Met de eindejaarsperiode 2008 wordt weer een ijsbaan van 600 m2 in open
lucht aangelegd, bij het gemeentehuis in de Zeelaan in Koksijde-bad! De ijsbaan ligt er van vrijdag 12 december tot en met zondag 11 januari!

De ijsbaan opent officieel op
vrijdag 12 december om
18.30 u.
De ijsbaan is vervolgens voor het
publiek open op volgende dagen en
uren:
- van zaterdag 13 december tot en
met vrijdag 19 december van 14 tot
21.30 u.
- van zaterdag 20 december tot en
met zondag 4 januari van 10 tot
21.30 u.
- van maandag 5 januari tot en met
zondag 11 januari van 14 tot
21.30 u.
Op kerstavond en oudejaarsavond
is de ijsbaan open van 10 tot
17.30 u.
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Op de zaterdagen van de kerstvakantie is er discoschaatsen van 18
tot 19.30 u.

Kunstschaatsdemonstraties
Officiële opening: op vrijdag 12
december om 18.30 u. wordt iedereen getrakteerd op een spectaculaire kunstschaatsdemonstratie met
de schaatsclubs Kyros uit Eeklo en
Patinoire de Dunkerque.
Een tweede kunstschaatsdemonstratie volgt op donderdag
25 december van 19 tot 20 u. met
de vice-wereldkampioen en Franse
kampioen Fernand Fedronic.

Schaatstijden
Elke dag telt vier (tijdens schoolweken) of zes schaatstijden (in de
vakantie): van 10 tot 11.30 u., van
12 tot 13.30 u., van 14 tot 15.30
u., van 16 tot 17.30 u., van 18 tot
19.30 u. en van 20 tot 21.30 u. Na
elke schaatsbeurt wordt de ijsbaan
gereinigd. Volwassenen betalen
voor één schaatsbeurt 4 euro, kinderen/jongeren tot 16 jaar 2 euro.
Een tienbeurtenkaart kost 35 euro
voor volwassenen, en 15 euro voor
kinderen/jongeren tot 16 jaar. Het
dragen van handschoenen is verplicht. Ter plaatse kunnen schaatsen gehuurd worden (2 euro).
Behalve het gemeentebestuur

en zijn personeel draagt ook het
feestcomité van Koksijde met
mankracht en animatie bij tot
het welslagen van vier weken
schaatspret op de ijsbaan.

Smulhuisjes
Het feestcomité van Koksijde-dorp
dompelt alle bezoekers onder in de
kerstsfeer en plaatst i.s.m. de technische dienst van de gemeente opnieuw enkele gezellige smulhuisjes
bij de ijsbaan met warme worsten,
pannenkoeken, genevertje, enz.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303
(tel. 058 51 29 10 – fax 058 53 21 22 – www.
koksijde.be - toerisme@koksijde.be).
Of Noel Deprez (tel. 0498 10 69 03).

Ontspannen 6de Middeleeuws winterfeest
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Sprookjesbloesem - Zoals vruchten, groeien
boeken aan bomen. Hun zaad wordt verspreid
als sprookjes in onze ziel. Sprookjes, die klein en
groot met ingehouden adem aanhoren.
Carlos Quinto & Co - Historische standbeelden
van vlees en bloed, onaantastbaar, roerloos en in
beweging. Wat hebben ze met elkaar en de toeschouwer gemeen? Humor met dubbele bodems,
poëtisch, beklijvend, wrang, angstaanjagend,
waanzinnig, minimalistisch, rauw, macaber en
speels.
Khalid & Co en Ramza de Magiër - Hoog
boven de hoofden danst en verleidt hij met zijn
kleurrijk en sympathiek draakje. Of is het toch
een kameel? Ramza de Magiër laat de mensen
misschien eventjes schrikken, maar kan in zijn
kristallen bal de meest magische dingen zien…
Small & heavy size vuurspektakel-show
- Ron Jaluai’s prettig gestoord-verstaanbaarwartaal-sprekend typetje verrast en verbaast
met zijn hilarische, mobiele vuuracts. Lachen en
interactie in overvloed!

Hailander

6de middeleeuws winterfeest

Stella de Dunis in
Duinenabdij!

Dodendans - Begeleid door stemmige muziek
danst de Dood voorop, gevolgd door arm en rijk,
burger en geestelijke, jong en oud. Iedereen
wordt uitgenodigd om mee te dansen, als feestelijke afsluiter van het culturele themajaar rond
de dood!
Kinderen VIP - Laat je schminken volgens
je favoriete middeleeuwse figuur en neem als
onvergetelijk aandenken je eigen voornaam in
sierlijke kalligrafische letters mee naar huis!
Eten & drinken - De vriendenkring van het Abdijmuseum zorgt traditioneel voor een passend
hapje en drankje aan democratische prijzen!

Op dinsdag 23 december organiseert het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 voor de 6de
keer het middeleeuwse winterevenement
Stella de dunis. Tussen 14 en 18 u. kunnen
jong en oud doorlopend genieten van
middeleeuwse muziek, sketches en ludieke
animatie in het museum en op de site.
Kinderen kunnen zich laten grimeren en
krijgen hun voornaam in sierlijke kalligrafie
mee naar huis. De namiddag wordt stijlvol
afgesloten met een heuse dodendans, een
knipoog naar het culturele jaarthema “De
Ultieme Afspraak-Ars Moriendi”. Vuurparasols
en fakkels zorgen voor onmisbare
sfeerverlichting. Hieronder het programma.

Circus Mini - Speelman Eduardo El Capstok
zeult met een zware kist. Muziek weerklinkt. Een
draaiorgeltje? Neen, een wandelend poppentheater! Dames en heren, welkom bij Circus Mini!

Kaarten (5 euro) aan de balie van het Abdijmuseum. Jongeren tussen 13 en 18 jaar: 3 euro. Gratis voor kinderen tot 12 jaar én voor
wie in middeleeuwse kledij komt.

Khalid & co

Hailander - Verkleed als monniken brengen de
Hailandermuzikanten opzwepende volksmuziek
uit de 15de eeuw. Een wonderlijke verschijning,
deze zingende en doedelzakspelende narren!
Hybride Verte - Mysterieuze cocons verbergen
wereldvreemde wezens. Vanuit hun oerinstinct
vertrekken de hybriden op een indringende zoektocht. Mens, plant, dier… Deze kleurrijke wezentjes onderzoeken alles op hun weg!
Het Esbattement van den Appelboom - Een
ontevreden boer wil dat zijn appelboom het hele
jaar door vruchten geeft. Dit kan, op voorwaarde
dat elke voorbijganger in de boom gelokt wordt
en er niet meer uit komt. Tot op een dag de
Dood voorbijkomt…
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Eindejaarsactiviteiten
36ste winterwandeldag:
zaterdag 27 december
Voor wie tussen het feesten door
aan zee een frisse neus wil halen,
is er op zaterdag 27 december de
36ste winterwandeldag in Koksijde.
Voor de minder ervaren wandelaars
is er de wandeling van 8 km. Iets
steviger is de wandeling langs de
Hoge Blekker over een afstand van
16 km. De geroutineerde stappers kunnen kiezen tussen een
flinke tocht van 24 of 30 kilometer.
Inschrijving en vertrek tussen 9 en
13 u. in de Kerkepannezaal, Strandlaan in Sint-Idesbald. Deelnemen
is gratis en bovendien ligt voor
iedereen aan de eindmeet een geschenkje klaar. De mooiste beloning
is evenwel het gezonde gevoel na

een dagje wandelen in onze mooie
gemeente.

Sylvestervuren: dinsdag 30 december in Oostduinkerke
Op dinsdag 30 december vindt
op de Zeedijk en op het strand
van Oostduinkerke-bad vanaf 16
u. het jaarlijks feest omtrent de

Sylvestervuren plaats. De Ruytingen Blaaskapelle zorgt er voor de
muzikale noot en om 17 u. kunnen de kinderen er deelnemen aan
de fakkeltocht. De fakkels kunnen
ter plaatse worden aangeschaft.
Je kan er proeven van een portie
geroosterde sprot met aardappel of
een lekkere warme glühwein. Omstreeks 17.30 u. wordt het vreugdevuur aangestoken, waarna een
spetterend vuurwerk het strand in
vuur en vlam zet.

Sylvestervuurwerk: woensdag
31 december te Sint-Idesbald
In Sint-Idesbald is er Sylvestervuurwerk op de Zeedijk op woens-

dag 31 december. Het feest begint
om 23 u. met muziek, glühwein
en verschillende hapjes. Om 24 u.
wordt het nieuwe jaar ingezet met
een spectaculair vuurwerk op het
strand van Sint-Idesbald.

Nieuwjaarsvuurwerk: donderdag 1 januari in Koksijde-bad
Naar jaarlijkse traditie trakteert het
gemeentebestuur met een grandioos muzikaal vuurwerk op nieuwjaarsdag, om 18 u. op het strand
van Koksijde. Nadien nodigt het
gemeentebestuur iedereen uit om
aan de ijsbaan voor het gemeentehuis een toast op het nieuwe jaar
uit te brengen.

Uniek kerstconcert met
Britse ‘carols’ en Vlaamse
kerstliederen in Sint-Pieterskerk
Op zaterdag 20 december organiseert c.c. CasinoKoksijde om 20
u. in de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp een uniek kerstconcert,
met Britse “carols” door de groep
Coope, Boyes and Simpson enerzijds, en door de Vlaming Paul
Rans anderzijds. In dit project met
de top van de Britse a capellazang wisselen Engelse en Vlaamse liedjes elkaar af en vullen ze
elkaar aan, soms meerstemmig
en onbegeleid, dikwijls ook met
instrumenten: van luit, viool en
gamba tot draailier en Noord-Engelse doedelzak. Dit hartverwarmend concert, dat twee culturen
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samenbrengt, is de ideale intro
voor de (witte) kerstperiode.
De traditie van de Britse Carols gaat
terug tot in de 13de eeuw. Maar pas
in de late jaren 1800 werden ze traditioneel verbonden met Kerstmis
en wonnen ze enorm aan populariteit. Nu nog bestaat in Groot-Brittannië de traditie dat Carol Singers
in de kerstperiode op straat zingen.
Ook in Vlaanderen is er een rijke
traditie van kerstliederen. Veel
populaire Nederlandstalige kerstliederen gaan terug tot de middeleeuwen en zijn dikwijls vertederende
getuigen van volkse devotie. Carols

mogen dan typisch Brits zijn, zij
hebben heel wat raakpunten met
het Vlaamse repertoire: wiegeliedjes, mengtaalliederen met bijvoorbeeld een refrein in het Latijn,
instrumentale preludes op viool en
bas of op andere instrumenten.
De Britse band Coope, Boyes and
Simpson behoort over het Kanaal
tot het kruim van a capella bands.
Ze brengen traditionele folk songs,
niet zelden over het soldatenleven in de Eerste Wereldoorlog. De
Vlaming Paul Rans is in folkmiddens
zeker geen onbekende. Hij toerde
in de jaren ’70 al met z’n band
Rum en is sindsdien een autoriteit

in Vlaanderen. Z’n repertoire sluit
perfect aan bij de Britse liederen,
met dikwijls werk over oorlogen en
het harde leven dat erbij hoort.
Om echt helemaal in de kerstsfeer
te komen, wordt gezorgd voor een
vuurtje om de handen te warmen
en een lekkere Glühwein. Toegang:
14 euro, wijntje inbegrepen.
In het kader van dit concert is er
ook een workshop “Plezier van het
Zingen: FOLK” door vzw Wisper in
de feestzaal van het c.c. CasinoKoksijde. De workshop kost 20 euro,
ticket voor het concert inbegrepen.
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
tel. 058 53 29 99, cc.casino@koksijde.be.

Kerstconcert van het Beauvarletkoor
Het Beauvarletkoor Koksijde organiseert zijn
jaarlijks kerstconcert op vrijdag 26 december
om 17 u. (deuren 16.30 u.) in de OLV-ter-Duinenkerk. Het koor brengt het Magnificat in B-Dur
van F. Durante en het Magnificat van Antonio
Vivaldi.
Oorspronkelijk vormde het Magnificat een
onderdeel van de vespers. De tekst komt uit
het Lucasevangelie en verhaalt de lofzang van
Maria bij het bezoek aan haar nicht Elisabeth, de
moeder van Johannes de Doper. Door de eeuwen
heen zijn tientallen versies van het Magnificat
geschreven als losstaande composities. Het koor

koos voor de Magnificats van Durante en Vivaldi.
Deze ontroerende werken bestaan uit verschillende delen, heel verscheiden van bezetting en
muzikale schrijfwijze. Beide componisten slagen
er evenwel voortreffelijk in om de figuurlijke
cirkel rond te maken.
De composities van grootmeester Antonio Vivaldi
zijn helder, met harmonische contrasten en vaak
vernieuwende melodieën en thema’s. Het vrolijke karakter van Vivaldi’s onnoemelijk populaire
“Gloria” weerspiegelt ongetwijfeld het compositieplezier van de “rode priester”.
Solisten zijn Hilde Coppé (sopraan) en Lieve

Maertens (alt). Een instrumentaal ensemble begeleidt koor en solisten onder algemene leiding
van Griet De Meyer.
Bedrijven en instellingen die het Beauvarletkoor
een financieel steuntje in de rug willen geven,
kunnen contact opnemen met secretaris Hilde
Van Iseghem op onderstaand e-mailadres. Er bestaan ook interessante formules voor steunende
leden.
Toegang: 15 euro add, 12 euro in vvk, CPK en 3+pas, 5 euro voor
studenten (enkel add), gratis tot 12 jaar. Reservatie:
beauvarlet@gmail.com (tel. 058 52 15 38 of 0472 92 40 54) en
dienst Toerisme. Website: www.beauvarletkoor.be

Baaldje: eindejaarsverkoopactie
De handelaarsbond van Sint-Idesbald organiseert een
eindejaarsverkoopactie van 16 december tot en met
31 december. Elke deelnemende handelaar geeft per
aankoopschijf van 5 euro een stempel (een volle stempelkaart is 16 stempels). Daarmee kunnen de klanten
elke dag 250 euro cash winnen. Andere prijzen zijn

250 waardebons, 2 verlengde weekends aan zee en
550 gevulde boodschaptassen van Sparweekend. Er is
ook een een supertrekking van 500 euro op 2 januari.
Om deel te nemen betaalt elke deelnemende handelaar
140 euro.

25

Ontspannen Varia

Miniserie Windkracht 10
vroeger op het scherm dan
gepland!

De driedelige miniserie “Windkracht 10: Koksijde Rescue”, die in het
voorjaar van 2009 op Eén werd aangekondigd, komt vroeger op het
scherm. De miniserie wordt thans vanaf donderdag 11 december op
Eén uitgezonden. “Windkracht 10: Koksijde Rescue” is gebaseerd op de
gelijknamige bioscoopfilm uit 2006, maar bevat méér materiaal dan
de oorspronkelijke film. Vanaf december kan u dus opnieuw genieten
van de avonturen van het 40ste Smaldeel Heli in Koksijde.
Donderdag 11 december zendt Eén
het eerste deel uit van “Windkracht
10: Koksijde Rescue”, een spannende driedelige miniserie naar de
gelijknamige film uit 2006. Oorspronkelijk was de uitzending van
de reeks gepland voor het voorjaar
2009, maar nu verschuift de miniserie naar voor in het schema. Het
neemt daarmee de plaats in van
de nieuwe Woestijnvis-reeks “Van
vlees en bloed”, die oorspronkelijk
in december zou worden uitgezon-

den, maar nu van start gaat op
donderdag 1 januari.
De hoofdrollen in “Windkracht 10:
Koksijde Rescue” worden vertolkt
door Veerle Baetens, Kevin Janssens, Koen De Bouw, Stan Van
Samang, Ludo Busschots, Jelle
Cleymans, Warre Borgmans, Vic De
Wachter, Tine Reymer, Gert Winckelmans en Axel Daeseleire. De
serie werd geregisseerd door Hans
Herbots en het scenario is van de
hand van Pierre De Clercq, die o.m.

scenario’s schreef voor de TV-reeksen “Windkracht 10” en “Flikken”.

Verhaal
In “Windkracht 10: Koksijde Rescue” wordt duiker Rick Symons na
een ‘incidentje’ op een receptie van
het leger door zijn moegetergde
overste naar het 40ste Smaldeel
Heli in Koksijde gestuurd. Hij zal er
deel uitmaken van de crew van de
Sea King, een helikopterteam dat
te hulp schiet bij noodgevallen op

zee. Tot zijn verrassing loopt Rick
er enkele oude bekenden tegen het
lijf. Met Alex, de vrouwelijke medic
die hem met de winchkabel naar
beneden moet laten, boterde het
helaas niet al te goed. In Koksijde
ziet Rick bovendien zijn oude vriend
Koen terug, een voormalig duiker
die een blijvende handicap overhield aan een tragisch ongeval. Het
weerzien confronteert Rick met zijn
verleden.

ODK for Life:

benefietmanifestatie voor Music for Life van Studio Brussel
Op zaterdag 21 december vindt op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke de benefietmanifestatie ODK for Life plaats, ten voordele
van Music for Life van Studio Brussel. Organisator van deze actie is de
handelaarsbond Rond ’t Anker, in samenwerking met diverse verenigingen. Men wil geld inzamelen voor een goed doel, een “stille ramp”
waar Het Rode Kruis zich voor inzet. Van het jaar is dat het vluchtelingenprobleem, meer bepaald de miljoenen moeders die met hun
kinderen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
Het programma vermeldt volgende
activiteiten:
* Smoefel-wandeltocht (5 km)
van 11 tot 14 u.: aperitief, breugelboterham met abdijbiertje,
garnaalsoep, worst met pils, honingkoek met choco, pannenkoek
met koffie. Demonstratie garnalen
koken door de garnaalvissers te
paard. Kaarten (10 euro in vvk, 25
euro voor een gezinskaart) bij de
deelnemende handelaars, de dienst
Toerisme, of door overschrijving op
rek. nr. 800-2161506-36 met duidelijke vermelding van naam en adres.
* Sponsorloop van 14 tot 16 u.:
op de atletiekpiste, iedereen start
met 2,5 euro, aangeboden door de
plaatselijke handelaars. Verzamel zoveel mogelijk persoonlijke sponsors!
* Badmintonmarathon van 14
tot 17 u.: inschrijving om 13.45
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u. aan de hoofdingang sportzaal,
op vooraf op donderdagavond en
zaterdagvoormiddag. Schoenen met
witte zolen verplicht. Start 2,50
euro per deelnemer aangeboden
door de handelaarsbond. Terrein
afhuren voor 20 euro per uur minimum per ploeg.
* Spinningmarathon van 14 tot
18 u.: indoor fietsen op muziek bij
de sportzaal onder leiding van Fyzix
Oostduinkerke
* Mogelijkheid tot initiatie Skike
van 11 tot 17 u.: ontdek deze
nieuwe sport, kruising tussen skeeleren en nordic walking
* Favoriet muzieknummer vanaf
15 u.: ter plaatse aanvragen mits
betaling
* After-party bij Maschi’s op zondagavond
Info: Henk Vanhee, tel 058 51 02 76.

Tip voor een
kerstcadeau!
Wat geef je deze kerst aan oma
en opa? Of weet je echt niet wat
schenken aan de 15-jarige neef
of nicht? Geen zin om kousen,
een stropdas of een leuk-vooreven gadget onder de kerstboom
te leggen? Waarom schenk je
geen brok cultuur? Een cadeaubon van het c.c. CasinoKoksijde
is net wat je zoekt. Je kiest zelf
het bedrag en de gelukkige gebruikt de bon voor één of meer
avondjes film, theater, muziek,
humor, dans of zelfs circus. In
het programma vindt iedereen
wel zijn smaak terug. Of het nu
de rock’ n roll humor van Alex
Agnew is, de warme Ierse folk
van Danú of het magisch theater
van Fred Delfgaauw, je cadeau
gaat zeker niet verloren…
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
tel. 058 53 29 99, cc.casino@koksijde.be.

Resultaten actie

“Vergroot de
hoop”
In het kader van de actie “Vergroot
de hoop” kon u tot 15 september
uw taxussnoeisel gratis naar het
containerpark brengen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het
snoeisel van de taxushaag (taxus
baccata) bevat immers de kostbare
stof baccatine die verwerkt wordt in
geneesmiddelen tegen verschillende
soorten kanker. Voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel
nodig…
In Koksijde werd er ongeveer 8,47
kubieke meter taxus bijeengezameld, m.a.w. grondstof die effectief
verwerkt wordt tot medicijnen;
goed voor een bedrag van 338,67
euro (per kubieke meter taxussnoeisel wordt 40 euro geschonken
aan Kom op tegen Kanker). De
milieudienst dankt allen die tot die
resultaat hebben bijgedragen.

Agenda December

Van 15 december 2008 t.e.m.
6 januari 2009
Wedstrijd ‘de mooiste tuin en gevelversiering’ De mooiste en origineelste kerstversiering voor tuin en
gevel met tal van prijzen voor alle
inwoners van Koksijde-dorp
Info: feestcomité Koksijde-dorp, T 0498.10.69.03

18.30 uur / Opening ijsbaan met
kunstschaatsdemonstratie met
schaatsclub Kyros uit Eeklo en
Patinoire de Dunkerque.

Koksijde, Theaterplein
– zie Tij-Dingen blz 24
Info:toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

20 uur / Theater Zuidpool – Cockfish

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Dinsdag 9 december
13.30 of 19 uur / Parelen met Ingrid

Koksijde, R. Vandammestraat 44, de kralenkast
Er wordt een halsketting gemaakt met breigaren
Maximum 5 pers. per groep

Prijs: 6 euro + materiaal (dwz. Parels, draad, enz..)
Alle benodigdheden zijn gratis ter beschikking
Inschr. Greta Leye, T 058.51.38.65
of leyegreta@hotmail.com

14 uur / Lezing professor Johan Soenen,
feminisme in de Turkse literatuur
Koksijde, bibliotheek
Info: gemeentelijke Openbare bibliotheek Koksijde,
T 058.53.29.53, koksijde@bibliotheek.be

Zaterdag 13 december
9.30 uur / Kerstsfeer opsnuiven in
Duinkerke

Koksijde-dorp, vertrek parking video Max
Inschrijven vóór 5 dec., info yvettevermote@skynet.be

14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14 uur / Kerstfolie op de parking van het
oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke

Oostduinkerke-dorp
Info: Feestcomité Oostduinkerke-dorp, T 0477.67.47.72

Woensdag 10 december
14.30 uur / Bespreking van het boek ‘De
Thuiskomst’ van Anne Enquist.
Koksijde, leesclub
Info: mevr. Hedwig Donceel, t 058.51.75.43,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

16.30-20 uur / Bloedafname

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info: dominique.coene@skynet.be
Vanbelleghem André, T 058.51.08.65, T 0476.39.57.85

20 uur / Bloemschikken rond thema
kerstmis

Koksijde-dorp, bloemenzaak Fine Fleur
€ 40 voor leden van Markant; € 50 voor niet-leden,
Inschr. Bij Lena Proot, T 058.51.51.37,
jacques.proot@skynet.be

20 uur / Film

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Donderdag 11 december
14.30 uur / Travestieshow Les Folles de
Gand
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, feestzaal
Org. Liberale Ziekenzorg
Kaarten te bekomen bij dienst Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10, vvk: € 10; add € 12

20 uur / Muziek: Filip Jordens & Les
Chopins du p’tit matin

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde,
T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

18.15 uur / Dans, La La La Human Steps/
Edouard Lock, Amjad m.m.v.
Concertgebouw Brugge

Koksijde, Casinoplein
Vertrek naar Brugge Concertgebouw
Info & tickets: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

20.30 uur / Flamenco ONDAS DE PASION,
José Ligero, Sylvia Cabeza en
Michel Gillain
Oostduinkerke, Het bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99 & 058.51.18.37 of
reservatie@hetbedrijf.be; www.hetbedrijf.be

Zondag 14 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14.15 uur / Een vroege
kerstsfeerwandeling

… weet jij je tafelgenoten te vertellen waarom
zij mogen smullen van een kerststronk en waarom jij
met Nieuwjaar mistletoe boven je deur hangt… een
boeiend thema over deze ‘oeroude’ gebruiken.

Sint-Idesbald, infopaneel Kerkepannebosje,
J. Van Looylaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Daguitstap naar Parijs

Maandag 15 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Oostduinkerke, Feestzaal Witte Burg
6 euro (1 drankje inbegrepen)
Inschr. Erna: T 0479.98.12.00, Rita: T 058.51.20.55,
Gerda: T 058.51.17.97

Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Vooraf inschrijven bij dienst Toerisme,T 058.51.29.10

16 – 20 uur / Kerstmarkt

Oostduinkerke, De Rozenkrans, Albert-I-Laan 54
Info: BuBao De Rozenkrans, T 058.53.20.83,
de.rozenkrans.bklo@pandora.be

In Hof ter Molen – Leke-Diksmuide
Info & org.: Vlaamse seniorenclub Koksijde,
Roger Claes, T 058.51.03.93
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

14 uur / Kerstfeest voor alle leden van de
SOW
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info SOW Oostduinkerke-Wulpen, T 058.51.65.00

19.30 uur / Kerstfeest en conference
‘prioriteit’ door Erik Burke

Sint-Idesbald, Hotellaan, vakantiecentrum Excelsior
Info & inschr.: Markant, Lena Proot, T 058.51.51.37,
jacques.proot@skynet.be

Woensdag 17 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14 uur / Kerstfeest met adventsviering,
versnaperingstafel en bar, quiz &
prijsuitreiking

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inschrijven vóór 10 dec. OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058.51.34.02; T 058.51.38.16

20 uur / Film

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99

Donderdag 18 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

13.30 & 19.30 uur / Bloemschikken voor de
feestdagen

Koksijde, Parochiaal centrum, Tulpenlaan 41
Leden Gezinsbond: € 7, niet-leden: € 10
Info & inschrijvingen: Gerda Van Den Steen, Zeelaan 47,
T 058.51.17.97

14-16 uur / Discussiemaniddag:
‘Is koopkracht werkelijk aan het
afnemen’ Ingeleid door
Marc Mortier

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, W. Elsschotzaal
€ 2,50 (koffie incl.)
Org. A. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke
Info : R. Lema: T 0497.90.52.12, raoul.lema@telenet.be

Vrijdag 19 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

20 uur / Lezing Annemie Struyf

Vrijdag 12 december

12 uur / Kerstfeest voor de vrienden van
VVVG – Oostduinkerke

Dinsdag 16 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

20.30 uur / Kerstconcert met
Herman Van Veen

Koksijde, O.L.V.-Ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Org.: Fifty One Club Nieuwpoort-Westkust,
voorzitter Peter Vervaet
Info michel.verriest@verriest.celerier.be
Tickets ook te bekomen bij dienst Toerisme Koksijde,
Zeelaan 303, T 058.51.29.10

Zaterdag 20 december
14-17 uur / Workshop,
Plezier van het zingen: folk

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Lesgever vzw Wisper: € 20 (incl. ticket concert Rans &
Coope, Boyes & Simson om 20 uur)
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Agenda December 2008 / Januari 2009
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303

van 18 – 19.30 uur / Discoschaatsen

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

20 uur / Muziek, Rans & Coope, Boyes &
Simpson, Carols en kerstliederen

Sint-Pieterskerk Koksijde-dorp
Info & tickets: besspreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99. Zie Tij-dingen blz. 25

19-20 uur / Kunstschaatsdemonstratie met
vice-wereldkampioen en Frans
kampioen Fernand Fedronic

Koksijde, Theaterplein, ijsbaan
Info: Toerisme Koksijde- Oostduinkerke, T 058.51.29.10

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14.15 uur / Geleide wandeling ‘winter in de
Houtsaegerduinen’

Sint-Idesbald, ingang Houtsaegerduinen,
einde Veurnelaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Vanaf 11 uur / ODK for Life
Benefietmanifestatie – Music for Life
van Studio Brussel
Oostduinkerke-dorp, sportpark Hazebeek
11-14 u.: smoefel- en wandeltocht
14-16 u.: sponsorloop
14-17 u.: batmintonmarathon
14-18 u.: Spinningmarathon
11-17 u.: ontdekt de nieuwe sport: Skike
Info: henk.vanhee1@telenet.be
Zie Tij-dingen blz. 15

Maandag 22 december
15 uur / Doortocht van de kerstman door de
winkelstraat van Sint-Idesbald
Nadien pannenkoeken en warme
choco in de Kerkepannezaal
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Info: Feestcomité Sint-Idesbald,, T 0475.89.72.08

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

10-21.30 uur / IJsbaan

14.30 uur / Soetemarkt met rondgang van de
Kerstman en daarna gratis uitdelen
van snoep aan de kinderen tot
12 jaar.
Oostduinkerke-aan-zee
Info: Feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee,
T 0476.99.72.00

17 uur / Kerstconcert Beauvarletkoor
‘Magnificat’
Zie Tij-dingen blz. 26

Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Info: Beauvarlketkoor Koksijde, Nathalie Gyselinck,
T 0474.88.95.16, nathalie.gyselinck1@telenet.be;
beauvarlet@gmail.com, www.beauvarletkoor.be
Kaarten te verkrijgen bij dienst Toerisme Koksijde,
T 058.51.29.10
€ 15 ADD; € 12 VVK. Deuren open 16.30 uur.

Zaterdag 27 december
14 uur / Geleide wandeling naar het
infiltratiegebied met aandacht voor
waterwinning en natuur
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne,
Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, T 058.53.38.33,
www.iwva.be

9 – 14 uur / Inschrijvingen en start 36ste
grote winterwandeldag
8 – 16 – 24 – 30 km
Zie Tij-dingen blz. 25

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Zie Tij-Dingen blz. 17
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303

10-12 uur / Rondgang van de Kerstman

Koksijde-dorp, Zeelaan
Info: Feestcomité Koksijde-dorp, T 0498.10.69.03

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14-18 uur / 6de Middeleeuws
winterevenement – Stella de dunis

18-19.30 uur / discoschaatsen

Nocturne, laatavondopening van de
handelaars

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

19 uur / Kerstreceptie, gratis toegang
Koksijde, Joc de Pit
Info: www.depit.be; org. Jeugdraad Koksijde

Zondag 28 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Woensdag 24 december

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

10-12 uur / Rondgang van de Kerstman

Koksijde-dorp, Zeelaan
Info: feestcomité Koksijde-dorp, T 0498.10.69.03

10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Maandag 29 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Donderdag 25 december

Dinsdag 30 december

10-21.30 uur / IJsbaan

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10
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Woensdag 31 december
10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

22.30 uur / Silvergala

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Minimum 17 jaar, inkom 25 euro
Info & tickets: Toerisme Koksijde-OostduinkerkE,
T 058.51.29.10

23 uur / Van oud naar nieuw, afgesloten door
Sylvestervuurwerk
Sint-Idesbald, Zeedijk
Info: dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Donderdag 1 januari
10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

18.30-19.30 uur / Muzikaal
Vuurwerkspektakel / Gratis toast op
het nieuwe jaar rond de ijsbaan
Koksijde-aan-Zee, strand
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Vrijdag 2 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

18.30 uur / Kerstboomverbranding met
winterse drankjes en hapjes

Sint-Idesbald, Zeedijk
Info: Feestcomité Sint-Idesbald, T 0474.40.17.80

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1138
zie Tij-Dingen blz. 8

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058.53.39.50,
www.tenduinen.be

zie Tij-Dingen blz 25

Vrijdag 26 december

10-21.30 uur / IJsbaan

Dinsdag 23 december

17.30 uur / vuurwerk
Oostduinkerke, Zeedijk
Info: dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Zondag 21 december

16 uur / Sylvestervuren met verkoop van
gerookte en geroosterde sprot

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

Zaterdag 3 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303

18-19.30 uur / discoschaatsen

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

14 uur / Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne

Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne,
Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, T 058.53.38.33,
www.iwva.be

Zondag 4 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, T 058.51.29.10

15 uur / Familie theater, Theater Lejo, Dag
hand
Koksijde, c.c. casinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058.53.29.99

Agenda Tentoonstellingen / Activiteiten met regelmaat
13/12-18/01 / Lex Tintel,
portretschilderkunst

Vrij: 14-17 u., zat. & zon.: 10-12 & 14-17 u.
Tijdens kerstvakantie: 10-12 & 14-17 uur
Oostduinkerke-bad, Toerismekantoor

Hij schildert hoofdzakelijk portretten. Wie overeenkomsten verwacht met klassieke portretkunst, komt bij
hem bedrogen uit. Gelijkenissen met bekende koppen
zitten niet zozeer in de aanblik van een gelijkvormig
portret dan wel in de expressie van de persoonlijkheid.
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058.53.39.50,
www.tenduinen.be; info@tenduinen.be

19/12-04/01/2009 / Sonja Vanbesien,
papiercollages
Elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan

Door te schilderen op zijde raakte zij gefascineerd door
kleuren. Om nog beter met kleuren te kunnen werken
volgde ze een opleiding kleurenconsulent. Toen wou

Dagelijks
Kinderoppasdienst

bij Ingrid Pylyser, org. Gezinsbond Koksijde,
T 058 51 89 82 bereikbaar van 18 tot 20 uur

Kinderoppasdienst

Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1, Oostduinkerke,
T 058.51.89.61

ze nog met andere stoffen leren werken zoals katoen.
Kunst op textiel, leren ontwerpen maken voor op
stoffen. Daar leerde ze met recuperatiematerialen
kunst te maken.

Info: T 058.53.39.50, valerie.vandamme@koksijde.be

Tot 04/01/2009 / Doodstil, stervensdruk
Koksijde, tentoonstellingszaal Abdijmuseum Ten
uinen 1138, Zie Tij-dingen blz. 17

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058.53.39.50,
info@tenduinen.be

Tot 30/04/2009 / Gewrakt en gewogen
Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke

Deze tentoonstelling geeft een stand van zaken van
het onderzoek van een 18de eeuws scheepswrak voor
de Vlaamse kust. Je kan de zoektocht naar een exacte
datering en identificatie van het gezonken schip volgen
via grondige analyse van scheepsonderdelen en ander
gevonden materiaal. Zie Tij-Dingen blz. 10.

19 - 21 uur / AiKiDo

zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06,
www.sensei.be. 3 gratis proeflessen.

21 - 22 uur / KoBuDo

zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

van 20.30 - 21.30 uur / KaraTe Shotokan

Wekelijks
Elke maandag
13.30 - 17 uur / Doe-Mee-Namiddag,
hobbynamiddag in gezelschap

Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 39, Koksijde, org. KAV
Koksijde, T 058 51.06.92. Deelname: leden KAV e 1,50
/ niet-leden e 2,50. (kopje koffie inbegr.)

13.30 uur / Bridge-namiddag

La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, Oostduinkerke,
org. Bridge club Westkust T 058.23.98.04 of 51 44 63.
Iedereen welkom.

Wandelen

Na iedere wekelijkse uitstap wordt bepaald waar en
wanneer het volgende vertrekpunt zal zijn, alsmede het
voorziene doel van de wandeling.
Voor verdere inlichtingen: Roger Billiet, T 058.51.44.35,
T 0497.63.06.58

19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
T 03 239 14 15 (24u beschikbaar) of
www.aavlaanderen.org.

14 - 17 uur / Kaarting

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde Oostduinkerke,
T 058 51 75 45 of T 058 51 23 95.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen voor
jongens en meisjes (vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, Oostduinkerke,
org. Turnclub Oostduinkerke, T 0476.41.86.02.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

(voor leden), Ruytingen Hotel, Strandlaan 283
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’
(gesticht in 1961). Andere dagen en uren voor
niet-leden, tegen kleine vergoeding (e 1,00 / 1/2 u.).
Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058.51.35.58.

14 - 18 uur / Fietsen

van half maart tot eind april & half september tot eind
oktober
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk Oostduinkerke-dorp,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058.51.68.51

van 17.30 tot 18.30 uur / Turnen voor 50+
Sporthal Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

zaal voor Vloersporten, Koksijde, org. AiKiDo-club
Koksijde, T 0494 13 63 93 - www.sensei.be. Met elke
eerste maandag van de maand: gratis proefles.

van 20 - 21 uur / Zazen (zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, c.c. Taf Wallet,
Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

19.30 - 20.30 uur / Sportiva:
Conditietraining (1/2 uur) en
recreatief basketbal (1/2 uur) voor
heren
Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat, Oostduinkerke),
org. L. Leroy, T 058 51 77 78.

van 20.30 - 22 uur / Sportiva:
Conditietraining (1 uur) &
recreatief badminton (1/2 uur) voor
dames
Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, Oostduinkerke,
org. S. Chamon, T 058 51 97 73.

20.15 uur-22.30 uur / Repetities
Beauvarletkoor

in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128, St. Idesbald,
org. Beauvarletkoor Koksijde, T 0476 45 27 50,
pierrottossyn@yahoo.com.

14 - 18 uur / Petanque

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

19.30 -21.30 uur / Sos-depressie - hoe
omgaan met depressie - zelfzorg
elke 1ste en 3de maandag van de maand,

Koksijde, Robert Vandammestraat 266,
Info: T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 (24/24u),
sos-depressie@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken, tapas,
zomerkeuken

Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, Oostduinkerke,
T 058.52.16.65 of T 0476.4091.62

19.30-20.30 uur / Stille Meditatie

elke 1ste en 3de maandag van de maand

in de O.L.V.-ter-Duinenkerk (via zij-ingang)
te Koksijde-bad. T 058.51.59.14 of T 058.62.08.36,
of T 0479.73.49.79

14 uur / Recreatief fietsen
van april tot oktober

Info: Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke,
T 058.51.24.68, info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be

12/09 – half januari 2009 / Duo-expositie
Hans Denys en Angela Taverne
Een combinatie van realistische –
mystieke – abstrakte visie
Koksijde-dorp, Hotelschool Ter Duinen,
Houtsaegerlaan 40
www.hansdenys.be; www.artbruges.com
Info: hotelschool ter Duinen, T 058.51.11.98

December & Januari / Suzanne Visser,
Adinkerke
Brons

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan 267
Info: T 058.51.18.05

Elke dinsdag
om 14 uur / Recreatief fietsen (ca 35 km)
in de winter om 13.30 uur

vertrek: brandweerarsenaal Koksijde-dorp, org. W.T.C.
‘Sport u gezond’ T 058 51 70 40. Verzekering verplicht.

14 - 18 uur / Fietsen

van mei tot half september

vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk Oostduinkerke-dorp,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058.51.68.51

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, St.-Idesbald.
Ontspannend en leerrijk. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde (info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque (of darts)

terreinen aan zaal Kerkepanne,
Strandlaan 128, St.-Idesbald.
Gezellig, geen competitie.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde (info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Rummikub met cijfers

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, St.-Idesbald.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde (info 058 51 03 93)

14 - 18 uur / Kaarting

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 65 00.

om 14 uur / Kantklossen

Van begin sept. - eind juni

Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde,
T 058 51 87 12 of 0495 15 14 46.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen

Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. Seniorendansgroep De Zeester, T 058 29.80.70 of
T 058.51.93.16.

14 - 17.30 uur / Ontmoetingsnamiddag voor
mindervaliden
Ons Heem St.-Rita, Pylyserlaan 11, org. Kontaktgroep
Mindervaliden Groot-Koksijde, T 058 51 56 97.

14-17.30 uur / Salon- en jazzdansen
elke 1ste en 3de dinsdag van de maand

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. OKRA Koksijde, T 058 51 51 09 - 058.51 56 64.

van 14 - 17.30 uur / Disco en lijndansen
elke 2de en 4de dinsdag van de maand

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. OKRA Koksijde, T 058 51 51 09 - T 058 51 56 64.

van 16 – 18.30 uur / Zitdag ‘Kind &
Gezondheid’
9-12 de woensdagvoormiddag

Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. S.V.V. T 058 51 41 47.

vanaf 19 uur / Biljart

De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

vertrek aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk om.
Afstand ongeveer 30 km. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde, T 058.51.75.51

29

Agenda Activiteiten met regelmaat
19.30 - 21 uur / Training Shotokan-karate

19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate

14 – 18 uur / Petanque

gemeentelijke basisschool, Abdijstraat, Koksijde,
org. Karateclub Koksijde, T 058 52 02 42,
johan.vanmassenhove@scarlet.be

Sportzaal Basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde. Eerste 2 proeflessen
gratis ! T 0472 70 31 71, T 058 51 63 70,
T 058 51 94 73; mai@kami.be, www.mai.kami.be

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde.

vanaf 20 uur / Scrabble

Ameubla, Leopold II-laan 98, Oostduinkerke,
org. Scrabbleclub Xantippe, T 058 51 58 28.
Eigen scrabbledoos meebrengen!

20 - 22 uur / Yantra Budokai-do

zaal voor Vloersporten Kok-dorp,
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be.

8-13 uur / Wekelijkse Markt
van april t.e.m. september

Oostduinkerke, Groenendijk

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken, tapas,
zomerkeuken

Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, Oostduinkerke,
T 058.52.16.65 of T 0476.4091.62

Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
T 03 239 14 15 (24u beschikbaar) of
www.aavlaanderen.org.

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

van 20 - 21 uur / Zazen (zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, c.c. Taf Wallet,
Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde.

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken, tapas,
zomerkeuken

Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, Oostduinkerke,
T 058.52.16.65 of T 0476.4091.62

19-20.15 uur en 20.15-21.30 uur / Yoga
Willem Elsschotzaal, boven Bibliotheek,
Info: Vormingplus, T 058.31.14.94

19.30 - 21 uur / Repetities St.-Niklaaskoor
Oostduinkerke
Parochiehuis, Vrijheidstraat 6a, Oostduinkerke,
org. St.-Niklaaskoor Oostduinkerke,T 058 51 49 20,
dirigent Paul Depondt, Paul.depondt1@telenet.be.
De repetities zijn toegankelijk voor het publiek.

19 - 20.30 uur / Repetities Onze-LieveVrouw-Ten Duinenkoor

O.L.V.-Ten Duinenkerk, J. Van Buggenhoutlaan,
Koksijde-bad, T 058 52 24 56. Iedereen welkom.

van 14-18 uur / kaarting

van 2 oktober tot 29 april 2008

feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Lentelessen Kidstennis in TCK
Koksijde voor 3 tot 12 jarigen.
Info: TCK Stephan Wydooghe, T 058.52.35.03

10 - 11 uur / Turnen voor 50+

o.l.v. ervaren kinesiste, zaal voor Vloersporten, achter
politiekantoor, Koksijde-dorp, org. KAV-Koksijde,
T 058 51 64 74. Bijdrage : leden KAV e 1,75 / niet-leden
e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).

vanaf 14 uur / Kaart-en boldernamiddag

zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. S-Plus Koksijde, T 058 51 28 33 of 0495 42 86 15.

om 14 uur / Fietsuitstap voor bejaarden
van begin april tot eind september

vertrek: brandweerarsenaal Koksijde,
org. Westhoekverkenners, T 058.51.28.33,
T 0495.42.86.15

vanaf 14 uur / Zitdag ‘Kind & Gezondheid’
Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. S.V.V., T 058 51 41 47

14.30 - 17.30 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. Seniorendansgroep de Golfbrekers, T 058 51 51 09
& T 058 51 32 92.

15-17 uur / Bowling voor senioren

Bowling Stones, De Pannelaan 81, Adinkerke,
org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of 058 51 31 13.

16-17.30 uur / Yantra Budokai-do (jeugd)
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp,
org. Yantra Budokai-do T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be.

van 19 - 20 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging.
Contact: Stephanie Vileyn, T 0474 47 45 20.
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Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde
Info: scrabbleclub COXHYDE, T 058.23.85.22

20 uur / Kleurwishkaarten

enkel elke 2de donderdag van de maand

café ’t Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde,
org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04

20 - 22 uur / Repetities Gemeentelijke
Harmonie Koksijde

Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde.
De repetities zijn voor het publiek toegankelijk.
T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 - 24/24
Sosalmedrua.vzw@skynet.be,
www.sos-almedrua-vzw.be

Badmintonclub Westhoek, trainingen
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57

20 - 22 uur / Harmonie Vrienden van de
brandweer Oostduinkerke

Lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32, Oostduinkerke
Trommellessen: 19.30 – 20 uur. Herhalingen voor het
trommelkorps 20 – 20.30 uur samen met de Harmonie.
Repetities van de Harmonie: 20 – 22 uur.
Belangstellenden kunnen altijd komen kennismaken.
Voor alle info kunt u tijdens de uren van de repetities
terecht op T 058.51.16.94 en buiten de uren van de
repetities op T 058.51.37.44 bij de secretaris, van 8 –
9.30 uur en van 18 – 20 uur., douchy.jan@telenet.be

Elke vrijdag
Elke donderdag
14 - 17 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. OKRA Koksijde, T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.

9 - 12 uur / Zitdag ‘Kind & Gezondheid’
laatste donderdag van de maand

Elke woensdag

20 uur / Scrabble

Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. S.V.V. T 058 51 41 47.

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque (of darts)

zaal Kerkepanne (Strandlaan 128, St.-Idesbald).
Gezellig, geen competitie. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde (info 058 51 03 93)

14 uur / Recreatief wandelen

vertrek: OLV-Ter-Duinenkerk,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, T 058 31 18 71.
(niet in juli en augustus)

14 - 18 uur / Petanque

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

19.30 – 20.30 uur / AiKiDo

Sportzaal basisschool De Letterzee, Fastenaekelslaan 24,
Koksijde, org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

14 uur / Fietsuitstapjes
van april tot september

start Witte Burg, org. Vlaamse Seniorenclub
Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of T 058 51 23 95.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen

Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. Seniorendansgroep De Zeester, T 058 51 93 16 of
T 0486 87 29 63.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283,
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’
(gesticht in 1961) . Andere dagen en uren voor
niet-leden, tegen kleine vergoeding (e 1,00 / 1/2 u.).
Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058 52 04 65.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen voor
jongens en meisjes (vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, Oostduinkerke,
org. Turnclub Oostduinkerke, T 0476.41.86.02.

van 14 - 17 uur / prijskaarting manillen

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, Sint-Idesbald.
Spannend en aangenaam. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde, T 058.51.23.01

vanaf 14 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283,
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’
(gesticht in 1961). Andere dagen en uren voor
niet-leden, tegen kleine vergoeding (e 1,00 /1/2 u.).
Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058 52 04 65.

14.30 - 18 uur / Dansen met de senioren van
‘De Duinroos’
zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, T 058 51 65 94.

14 uur / Kaarting

elke vrijdag van september tot eind mei

hotel Ruytingen, Strandlaan 283, Sint-Idesbald,
org. Gepensioneerde kaartersclub Ruytingen,
T 058 51 39 22 of 058 51 35 58.

14-18 uur / Dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. Seniorendans ‘In de Branding’, T 0496 60 11 06.

14 - 18 uur / Petanque

tijdens zomermaanden

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

vanaf 19 uur / Biljart - 2 carambole tafels

De Windroos, Duinparklaan 41,
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

19.30 uur / Bridge-avond

La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, Oostduinkerke,
org. Bridge club Westkust, T 058.23.98.04 of 51 44 63.
Iedereen welkom.

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate

Sportzaal basisschool De Letterzee, Fastenaekelslaan 24,
Koksijde. Eerste 2 proeflessen gratis!
T 0472 70 31 71 of 058 51 63 70 of 058 51 94 73;
mai@kami.be, www.mai.kami.be

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

vanaf 10.30 uur / Conditiegymnastiek,
initiatietraining tennis en
tafeltennis, badminton, Koksijde,
sporthal, Sport overdag
van oktober tot half mei - behalve schoolvakantie
Info: Sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

Agenda Activiteiten met regelmaat

Elke zaterdag
Wijngilde V.A.W. Duinenabdij
Koksijde

c.c. Taf Wallet, kelderverdiep, Veurnelaan 109, Koksijde
steeds open van 10 - 12 uur, org. Verbond Wijnmakers
en Mostbereiders vzw, T 058 51 16 89.

van 13.30 tot 17.30 uur / Openingsuren
VVF-Westkust

Familiekunde - Open iedere zaterdagvoormiddag in
C.c.Taf wallet, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald.
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72,

17 - 18 uur / Repetities Gemeentelijke
Jeugdharmonie Koksijde

Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek toegankelijk.

18 - 19.30 uur / Repetities Gemeentelijke
Harmonie Koksijde

Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde.
De repetities zijn voor het publiek toegankelijk.

9.45 uur / Nordic wandelen

Oostduinkerke, parking bezoekerscentrum Doornpanne,
Doornpannestraat 2. Info: Marie-Chantal Loones,
chantal.loones@telenet.be, T 058.51.98.08

van 17 - 20.30 uur / Repetitie Drumband
‘El Fuerte’
van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,

Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde,
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do

zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp,
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang / Vliegsport:
luchtdopen of initiatievluchten

vanaf 9 uur tot zonsondergang / Vliegsport:
luchtdopen of initiatievluchten

Elke zondag

Maandelijks

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15. Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

10 - 11 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging.
Contact: Stephanie Vileyn, T 0474 474520

10 - 11.30 uur / Yantra Budokai-do (jeugd)

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15 Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

Speciaal kruiswoordraadsel

org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, T 058 51 03 93.

20 uur / Lachclub.be Koksijde

elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress,
Koninklijke Baan, St.-Idesbald, T 0477 51 30 73

zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp,
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be.

van 10 -13 uur / Aperitiefbiljart

De Windroos, Duinparklaan 41,
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

van 10.30 - 13.30 uur / Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek

steeds open - eerste verdieping – c.c. Taf Wallet,
Veurnelaan 109, Koksijde, org. Vrijzinnige Gemeenschap
V.O.C. Westhoek. Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij
voorzitter Bob Rossel, T 058 51 23 73.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do

zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, org. Yantra
Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 0473 54 50 17,
virginie@familiecastelein.be, www.yantra-budokaido.be.

18.30 – 20 uur / Waterballet

Zwembad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32, Koksijde-dorp,
org. De Dolfijntjes, T 058 51 63 70 of 058 23 86 59

www.koksijde.be

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie januari 2009 bezorgen vóór 12 december 2008.
Voor de editie van februari 2009 bezorgen vóór 5 januari
2009. Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of
toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen. Of dienst Toerisme
Koksijde, Zeelaan 303, Gemeentehuis, 8670 Koksijde,
T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.

De meest complete gids voor
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