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Foto van de maand
Marc Baddé uit Koksijde is de gelukkige winnaar van de fotoprijs
november, dankzij bovenstaand lodderig gedrocht, een fenomenale
kwal van darwinistische allure die de kleur van Koksijde aanneemt…
Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk dinsdag 8 december.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen - schepen
van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd
Communicatie, Onthaal & Protocol: Ilse
Chamon

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke Wulpen: 058 51 78 68

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

Deze nummers verbinden u
automatisch door met een dokter
van dienst. Wachtdiensten lopen
tijdens weekends (za 8 u. tot en met
ma 8 u.) en officiële feestdagen
(8 u ‘s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)

Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

Apotheken

Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

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 “Abonnement Tijdingen - januari tot december”
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Hulp- en wachtdiensten

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.

Gemeente info
Gemeentehuis

Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

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

Inhoud

Afscheid
Na een loopbaan van 36 jaar, waarvan
23 als bevelhebber, neemt
kapitein-dienstchef Werner Tyteca
afscheid van de Koksijdse brandweer.
Een boeiende tijd waar hij met
tevredenheid op terugblikt.
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Op vrijdag 11 december vindt op het
Marktplein de eerstesteenlegging plaats
van het nieuwe Sociaal Huis (OCMW).
Begin 2011 zal de nieuwbouw in gebruik
genomen worden. Voorzitter Greta Delie
geeft ook uitleg bij een gerenoveerde
opvangwoning in de Pylyserlaan.
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Een feeërieke kerst…
Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode
zullen alle kernen van Koksijde weer
baden in een zee van feeëriek licht.
Op diverse plaatsen komen er nieuwe
lichtcuriosa zoals een ultramoderne
kerststal aan de Ter Duinenkerk. Technisch
werkleider Pierre Dalle “licht” een tipje
van de sluier.
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Van schaatsen en
concerten
Laat je glijde(n) in Koksijde: de ijsbaan
is er weer! In het abdijmuseum vindt het
jaarlijks middeleeuws winterfeest plaats.
Of verkies je een sfeervol kerstconcert
of lekkere gebakken sprotjes bij het
Silvestervuur? Of een fikse
winterwandeling? Het kan allemaal
rond kerst en eindejaar…
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In de gemeente Bestuur

Op palen en gevels:

3.600 nieuwe straatnaamborden!
Binnenkort start het aanbrengen van nieuwe straatnaamborden. De witte betonnen sokkels verdwijnen
uit het straatbeeld. Er zal begonnen worden in Sint-Idesbald, en zo verder via Koksijde-bad en –dorp naar
Oostduinkerke en Wulpen.
De beslissing voor het aanpassen
van de straatnaamborden
is ingegeven door de soms
verwarrende aanduiding van
bepaalde straten maar vooral
door de hoge arbeidskost die het
onderhoud ervan teweegbracht
(reinigen en schilderen). De nieuwe
straatnaamborden vergen immers
geen onderhoud meer.
Het uitzetten van de palen en het
aanbrengen van de straatnaamborden
gebeurt door de dienst Technisch
Onderhoud. Afhankelijk van de
situatie ter plaatse (zichtbaarheid,
verkeersveiligheid…) wordt beslist om
een straatnaambord op een paal aan
te brengen of om een straatnaambord
op de gevel van een woning aan te
brengen.
Hierbij verwijst het gemeentebestuur
uitdrukkelijk naar artikel 1 van het
hoofdstuk over straatnaamborden
en nummering in het Algemeen
Politiereglement: “Eénieder is
ertoe gehouden op de gevel van
het gebouw waarvan hij of zij
eigenaar is, straatnaamborden
door het gemeentebestuur te laten
aanbrengen.”

De borden zijn vervaardigd uit
aluminium met omgeplooide randen
om vervorming te voorkomen.
De kleur van de voorzijde van de
borden is verkeerswit.
Sommige straatnaamborden
brengen belangrijke personen uit het
verleden weer tot leven. Personen
die de Koksijdse geschiedenis

bepaald hebben, Koksijdse oudburgemeesters, oorlogshelden,
kunstenaars en ook leden van het
koningshuis. Onder de naam staat
een verklarende tekst.
De aankoopkost bedraagt 76.000
euro, verdeeld over ca. 1.800 borden
op palen en ca. 1.800 borden op
gevels.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over een maand
zijn 15de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn
gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke
projecten organiseren de vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het gemeentehuis! De Agenda
bevat een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen
te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 2010 te willen hernieuwen.
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: 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 niet-Koksijdenaren. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.
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Bestuur Interview met de burgemeester

De burgemeester aan het woord
In onze laatste Tij-dingen van 2009, -de tijd gaat snel!-, heeft burgemeester Marc Vanden Bussche belangrijk
cultureel nieuws in petto. Ook de infrastructuurwerken komen aan bod, want op diverse terreinen wordt er
goeie vooruitgang geboekt.

de tram te nemen. Ook aan
de paardenliefhebbers werd
gedacht. De ruiters kunnen de
verkeerslichten bedienen via een
drukknop op “paardhoogte”. Er
werd dus aandacht geschonken
aan mens en dier bij de heraanleg
van het kruispunt.”

T-d: “Burgemeester, u heeft een
mooie eindejaarsverrassing voor
cultuurminnend Koksijde?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Dat klopt! Het George

Grardmuseum, momenteel
in Gijverinkhove, verhuist in
2010 naar Koksijde en wordt
een gemeentelijke stichting.
We mogen stellen dat Grard
(belangrijkste beeldhouwer
van België), eindelijk weer
thuiskomt in zijn geliefde Sint–
Idesbald, waar hij jarenlang
met jeugdvriend Paul Delvaux
heeft vertoefd. Een fantastische
verrijking voor het kustkunstoord
Baaldje. Zijn weduwe Francine
Van Mieghem en zijn dochter
Chantal zijn bijzonder opgetogen
over deze plannen. Het museum
zal gevestigd worden in de grote
loods van de abdijhoeve Ten
Bogaerde. Showkorps El Fuerte
dat momenteel gebruik maakt
van deze loods om te repeteren
krijgt een ander onderkomen.
Daarenboven krijgt El Fuerte ook
een subsidie van 60.000 euro
voor nieuwe outfits voor alle
leden.”

T-d: “Maar er zijn nog plannen
met de abdijhoeve Ten
Bogaerde?”
Burgemeester: “Inderdaad. In de

grote schuur van Ten Bogaerde
komt een museum over WO I.
Op die plaats was er tijdens de
grote oorlog immers een vliegveld
gevestigd dat vier jaar lang werd
gebruikt. Een wonder eigenlijk
dat Ten Bogaerde nooit werd
gebombardeerd! Normaal gezien
zal een stuk van het museum
dan ook gewijd worden aan de
vliegeniers. Bijzondere aandacht
zal er zijn voor het jaar 1917,
-toen werden Oostduinkerke en
Nieuwpoort zwaar belaagd-, en
ook voor de Belgische troepen,
die vochten aan het front in
Diksmuide en Nieuwpoort. Het
initiatief wordt gesteund door de
Vlaamse minister van Toerisme
en zal een grote meerwaarde zijn

T-d : “Op 11 december wordt
de eerste steen gelegd van het
Sociaal Huis op het Marktplein?”
Burgemeester: “Ja, eigenlijk een

voor onze regio! In 2014 staan
immers heel wat herdenkingen op
het programma.”
T-d : “We sluiten het jaar ook
af met goed nieuws wat de
wegenwerken betreft?”
Burgemeester: “Ja, de aannemers

De Brabandere en Vanlerberghe
zorgen voor een aangenaam
eindejaarscadeau! Het kruispunt
aan Sint-André is een maand
eerder open dan voorzien. De
doortocht tussen Koksijde en
Oostduinkerke via de Koninklijke
baan is dus opnieuw mogelijk.
Een verademing voor onze
gemeente, met bijzondere dank
aan de aannemers voor hun
inspanningen! Een primeur bij
deze oversteek is bovendien
dat er aan het tramperron
speciale voorzieningen zijn voor
rolstoelgebruikers. De halte van
Sint-André wordt voor hen dus
dé plaats bij uitstek om op een
veilige en makkelijke manier

nieuwe belangrijke stap na de
bouw van het gemeentehuis,
want het OCMW is het tweede
belangrijkste beleidsdomein
van onze gemeente. Een nieuw
gebouw betekent een nieuw elan
voor het Sociaal Huis. Bovendien
wordt het gebouwd op het
Marktplein, een site die volop
in beweging is : serviceflats,
cinema, bejaardentehuis (KEI).
Dus daar komt nu stilaan
de accommodatie die je kan
verwachten rond een Marktplein.
We wensen de ploeg van het
Sociaal Huis veel succes en hopen
op een vlot verloop!”
T-d: “U wenst ook nog speciaal
een dankwoord te richten
aan de afscheidnemende
brandweercommandant Werner
Tyteca?”
Burgemeester: “Uiteraard. Op

het jaarlijkse Barbarafeest van
de brandweer wordt Werner
Tyteca uitgewuifd en bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor
de brandweerkorpsen van onze
gemeente. Hij wordt in januari
opgevolgd door Kristof Dorné.”
T-d: “Wenst u tot slot nog iets
kwijt aan de bevolking?”
Burgemeester: “Bij deze wens

ik iedereen fijne kerstdagen toe
en ik hoop dat de mensen ook
dit jaar opnieuw massaal de weg
vinden naar de schaatspiste voor
het gemeentehuis! We duimen
voor een droge en feestelijke
kerstvakantie.”
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Snippers uit de raad van 19 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.

Voor de speelpleintjes bij het zwembad in Koksijde-dorp en aan de Dockaertstraat nabij de Pelikaanbrug tegenaan Nieuwpoort, worden extra
speeltoestellen aangekocht!

1. Aankopen
- Letterzetterij –
Verstelbare mobiele
bijzettafels, hoge kast
met laden op geleiders en
schuifladen, draaistoelen,
twee wagens voor panelen,
aluminium trapjes en roosteretagewagens met verstelbare
legborden. Raming 7.500
euro. Unaniem.
- Speeltoestellen – Voor
het speelplein bij het
zwembad in Koksijde-dorp
en in de Dockaertstraat.
Het betreft een klimtoestel,
een groot thematisch
veertoestel en een
combinatietoestel. Raming
31.000 euro. Unaniem.
- Tentoonstellingskasten
Nodig om een uitgebreidere
collectie in het
abdijmuseum te kunnen
tentoonstellen. Raming
40.000 euro. Unaniem.
- Dertien computers –
Nodig om verouderde
6

computers op diverse
diensten te vervangen.
Raming 13.000 euro.
Unaniem.
- Straatmeubilair –
Vervanging van materiaal
(afbakeningspaaltjes,
fietsenbeugels enz.)
wegens slijtage. Raming
8.500 euro. Unaniem.
- Rekken – Voor
verdere inrichting van
de depotruimte van
het abdijmuseum is de
aankoop van rekken nodig,
vooral voor de opslag van
middelzware materialen.
Raming 20.000 euro.
Unaniem.

2. Projecten
- Abdijmuseum – In 2010
plaatst het Abdijmuseum
Ten Duinen het hele jaar
door abt Idesbald van
der Gracht met diverse
initiatieven in de kijker. Er
wordt 50.000 euro voorzien

voor een vormgever
die zaal 7 van het
Abdijmuseum Ten Duinen
in die zin zal herinrichten
en ook de expo “Van SintIdesbald tot Graceland.
Onsterfelijke aanbidding,
eeuwige roem” van
1 juli tot 24 oktober 2010
in zaal Campmans, zal
vormgeven. Unaniem.
- Rioleringswerken –
Het betreft door
Aquafin gesubsidieerde
rioleringswerken in de
Karthuizerduinenweg,
Kruinweg, Nieuwe
Ydelaan, Konijnepijpweg,
Stuifduinenweg,
Spelleplekkeweg,
Waterplasweg en Ter
Duinenwijk. Raming
1.613.179 euro. Unaniem.
- Ganzestraat – De
moeilijke toegangsweg
vanuit de Burgweg (voor
o.a. bussen) naar het
domein van de Vrienden

der Blinden zal in het kader
van de verkeersveiligheid
beter ontsloten worden.
Om deze openbare weg te
kunnen aanleggen zal de
vzw kosteloos een strook
grond aan de gemeente
afstaan. Raming
118.789 euro. Unaniem.
- Fietspad – Er zal een
dubbelrichtingsfietspad
aangelegd worden aan
de oostzijde van de
Toekomstlaan. Vanaf de
Wulpenbrug tot aan de
Wulpendammestraat
(grondgebied Koksijde). De
Vlaamse Overheid voorziet
daarvoor een subsidie van
80% van de reële kostprijs.
Unaniem akkoord. Er komt
evenwel voorlopig geen
fietspad voor de rest van het
traject, WulpendammestraatBrugsesteenweg
(grondgebied Veurne), want
Veurne wil niet in het project
meestappen.
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3. Diensten
- Wassen van ruiten
– De jaarlijkse opdracht
voor het wassen van
ruiten (buitenkant) van
alle gemeentegebouwen,
de Kokpit van het
gemeentehuis inbegrepen,
kost 70.000 euro.
Unaniem.
- Werkkledij - Het
herstellen, onderhouden,
labelen enz. van alle
gemeentekledij en van
de interventiepakken
van de brandweer kost
80.000 euro voor drie
opeenvolgende jaren
(2010-2012). Unaniem.

4. Varia
- Loods Wulpen – Met
de eigenaar van de loods,
Westhoekstraat 1 in
Wulpen, sluit de gemeente

een contract van drie
jaar af (2010-2012).
Deze loods kan door de
Wulpense verenigingen
gebruikt worden voor hun
activiteiten. De gemeente
betaalt een huurprijs van
7.000 euro per jaar.
- Brandweer - Pieter
Braet (27), Stijn Braet

(20), Kevin Debruyne (21),
Stijn Geryl (20) en Kevin
Slaus (23) zijn aangesteld
als stagiair-brandweerman
bij de afdeling Koksijde.
Tony Aelgoet (26), Glenn
Baelen (18), Pieter
Dejonghe (18), Gunter
Karnas (39), Philippe
Vercammen (38) en

John Wybo (25) zijn
aangesteld als stagiairbrandweerman bij de
afdeling Oostduinkerke.
Korporaal Johan JacobsAnseeuw wordt op
eigen verzoek ontslag
verleend uit de afdeling
Oostduinkerke.

Uit de raad van 16 november
1. Aankopen
- Afzetcontainer – Het
betreft een afzetcontainer
voor een vrachtwagen van
de groendienst. Raming
9.748 euro. Unaniem.
- Binnenzonnewering Voor de gemeenteschool
Koksijde. Zeer dringend
aangezien de huidige
buitenzonnewering defect
is. Dit zorgt voor moeilijke
zichtbaarheid van het
bord door invallende zon,
bovendien te warm in de
klassen. Raming
45.000 euro. Unaniem.
- Klein
interventiemateriaal
voor de brandweer Oproepsysteem
zakontvangers,
stroomaggregaat,
hydraulische
bevrijdingsmateriaal,
fitnesstoestellen e.a.
Raming 21.330 euro.
Unaniem.
- Briketpers – Voor de
schrijnwerkerij. Raming
30.000 euro. Unaniem.
- Laslokaal –
Benodigdheden voor
verdere herinrichting
van het laslokaal op de
werf: Raming 9.843 euro.
Unaniem.
- Branddetectiecentrales
– Voor de werf

Oostduinkerke (raming
29.282 euro) en de
feestzaal Witte Burg
(raming
17.257 euro). Unaniem.
- UPS brandweerkazerne
– Noodzakelijk om de
meldkamer van de
brandweer bij de geringste
stroomonderbreking of
netstoring online te kunnen
houden. Raming
9.377 euro. Unaniem.

2. Projecten
- Stuifduinenweg Ondergronds brengen
LS- en OV- net, nodig
om diverse woningen
op het LS-net aan te
sluiten. Gelijktijdig wordt
de openbare verlichting
vernieuwd. Raming
36.364 euro. Unaniem.
- Grondwerken
groendienst – Teeltklaar
maken van een gedeelte
grond bij de serre Lamote
als wachtbed voor
perkplanten. Raming
15.367 euro. Unaniem.

3. Diensten
- Schoonmaken
Abdij ten Duinen en
Visserijmuseum –
Jaarlijkse opdracht die
uitbesteed wordt. Raming
30.000 euro. Unaniem.

- Tij-dingen – Jaarlijkse
opdracht voor het drukken
van Tij-dingen. Raming
70.000 euro. Unaniem.

4. Varia
- Kerkfabrieken - De
tussenkomsten uit de
gemeentekas aan de
kerkfabrieken bedragen
voor 2010: voor de SintPieterskerk 44.338 euro
/ Onze Lieve Vrouw ter
Duinen 294.255 euro /
Sint-Idesbald 41.899 euro
/ Sint-Niklaas 63.090 euro
waarvan 883 euro ten laste
van Nieuwpoort / SintWillibrord 38.267 euro.
Telkens onthouding van
Vlaams Belang.
- Spreeuwenstraat –
Een deel niet-aangelegde
wegbedding van de
Spreeuwenstraat in
Koksijde-bad, 386,12 m2,
wordt uit het openbaar
domein gedesaffecteerd en
openbaar verkocht tegen
een minimumprijs van
365.000 euro. Unaniem.
- Event-manager –
Voor de voorbereiding,
uitvoering en evaluatie van
het wereldkampioenschap
cyclo-cross (2012),
zal de gemeente een
projectcoördinator
Evenementen (A1a-A2a) in

tijdelijk verband aanwerven
(2,5 jaar). Unaniem.
- Cultuurfunctionaris
Erfgoed - Het
intergemeentelijk cultureel
samenwerkingsverband
5-art (onder de gemeenten
Koksijde, Nieuwpoort,
De Panne, Veurne en
Alveringem) zal per
1 januari 2010 een
voltijds cultuurfunctionaris
Erfgoed 5-art (A1aA2a) voor de duur van
1 jaar aanwerven. Deze
kracht zal instaan voor
het erfgoedbeleidsplan,
(2011-2013), de
coördinatie van events en
algemene administratieve
ondersteuning van 5-art.
Unaniem.
- Brandweer – Kristof
Dorné is bevorderd
tot kapitein van de
gemeentelijke brandweer.
Hij is ook aangesteld tot
dienstchef in opvolging van
kapitein-dienstchef Werner
Tyteca.
Zijn aangesteld tot stagiair
brandweerman: Kenny
Garrez (19) in Koksijde
en Steven Legein (19)
in Oostduinkerke. Eddy
Corteel wordt op eigen
verzoek ontslag uit de
brandweer verleend.
7

In de gemeente Bestuur

Verrassingsfeest voor West-Vlaams
gedeputeerde Guido Decorte
Kersvers bestendig afgevaardigde
Guido Decorte keek raar op toen
hij op vrijdagavond 30 oktober met
een smoesje uit zijn huis werd gelokt
om willens nillens mee te gaan
naar een restaurant in Koksijdebad. Daar zou hij immers op een
verrassingsetentje getrakteerd
worden door minister van
Buitenlandse Zaken Yves Leterme,
provinciegouverneur Paul Breyne
en parlementslid Jan Durnez…
Het restaurant in kwestie bleek
evenwel de feestzaal van c.c.
CasinoKoksijde te zijn, waar niet
alleen de drie prominente CD&Vpolitici hun opwachting maakten, maar
ook honderden (politieke) vrienden
van Decorte. Een en ander was een
initiatief van de lokale en regionale
CD&V die Guido op verrassende
wijze in de bloemetjes wilde plaatsen
naar aanleiding van zijn aanstelling
tot bestendig afgevaardigde
(gedeputeerde) van de provincie
West-Vlaanderen. Burgemeester Marc
Vanden Bussche overhandigde namens
de gemeente ook een geschenk aan
Guido Decorte.
Lokaal CD&V-voorzitter Annick

Bestendig afgevaardigde Guido Decorte, geflankeerd door provinciegouverneur Paul Breyne en
minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme.

Van Rossem gaf in haar
openingstoespraak een overzicht
van Decortes plaatselijke politieke
loopbaan als gemeenteraadslid
en OCMW-voorzitter, tot hij privésecretaris van Yves Leterme
werd. Jan Durnez beklemtoonde
de inzet van Guido Decorte als
provincieraadslid tot zijn huidig ambt
van gedeputeerde. Ook minister van

Buitenlandse Zaken Yves Leterme
had niets dan lof voor wat hij “zijn
beste medewerker ooit” noemde. Ze
werkten 8,5 jaar samen.
Guido Decorte zelf dankte ontroerd.
Hij benadrukte dat hij inspanningen
zal leveren om aan de Westkust
structurele verbeteringen voor
een betaalbare woningmarkt na te
streven.

Toerist én inwoner willen onthaal in eigen taal
De voorbije zomer kreeg het gemeentebestuur nogal wat
taalklachten binnen. Steeds meer vakantiegangers én
eigen inwoners ergeren zich aan ééntalig onthaal in het
Frans. Toch dient ook gezegd dat ondernemers het steeds
moeilijker hebben om meertalig personeel te vinden.
Het gemeentebestuur blijft alvast niet bij de pakken
zitten. Op initiatief van schepen voor lokale economie
Frederic Devos besloot ons gemeentebestuur hieraan
iets te doen. Voortaan liggen in het toerismekantoor
van Koksijde gratis CD-ROM’s ter beschikking voor
iedereen die in onze gemeente in de toeristische sector
werkt. De interactieve CD-rom bevat 299 dialogen,
175 situaties, 311 oefeningen, 2.000 woorden en 75
pagina’s uitleg in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Een ideaal taal-, speel- en leerpakket voor een goede
basiskennis. Het opleidingspakket is bovendien helemaal
gericht op typische onthaalsituaties, dus ideaal voor
winkeliers, kelners, enz. De CD-ROM “Tot uw dienst / A
votre service” is een initiatief van Horeca Vlaanderen,
in samenwerking met de Vlaamse en Waalse overheid.
Geven we tot slot nog mee dat de VDAB regelmatig
uitpakt met leersessies “Nederlands op de werkvloer”.
Deze opleidingen zijn helemaal gratis, en grijpen plaats in
uw bedrijf. Meer info hierover bij de VDAB.
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Uitwuivend brandweerbevelhebber Werner Tyteca:
“Ik neem afscheid met waardering
voor de inzet van alle medewerkers”
Na een loopbaan van 36 jaar
dienst bij de Koksijdse brandweer
beeindigt kapitein-dienstchef
Werner Tyteca op 31 december
zijn ambt als bevelhebber van zijn
korps. In zitting van 16 november
stelde de gemeenteraad inmiddels
al een nieuwe bevelhebber aan. In
geheime zitting werd Kristof Dorné
uit Oostduinkerke eerst bevorderd
tot kapitein, en in tweede instantie
aangesteld tot dienstchef. Hij
start zijn mandaat op 1 januari. In
deze reportage blikken we met
afscheidnemend commandant
Tyteca even terug op een
boeiende brandweertijd.
Werner Tyteca (57) volgde lager
middelbaar onderwijs aan het
college van Nieuwpoort en daarna
hoger middelbaar aan het Koninklijk
Atheneum van Veurne. In 1970
vervoegde hij de sector Registratie
en Domeinen van het ministerie
van Financiën in Oostende. Na de
noodzakelijke tussenstappen werd
hij in september 1987 ontvanger der
Registratie (Diksmuide-Nieuwpoort),
om op 1 maart 1992 benoemd te
worden tot commissaris van het
Comité tot Aankoop in Brugge.

Hoe het begon
Werner Tyteca: “Mijn ouderlijk huis
paalde achteraan aan de tuin van het
arsenaal in de toenmalige Noordstraat
in Oostduinkerke. Bevelhebber was
toen Marcel Cloet die ook voorzitter
was van het officieel feestcomité van
Oostduinkerke. Ik was ook lid van
dat comité. Marcel maakte me warm
om toe te treden tot de brandweer.
Zo begon ik, 22 jaar, als stagiair op
1 februari 1974. Datzelfde jaar werd
bevelhebber Cloet opgevolgd door
Gerard Vansteerteghem. Een jaar
later, na het volgen van cursussen,
had ik het brevet van lagere officier
op zak, en op 11 februari 1976 was ik
bevorderd tot onderluitenant.”
De fusie met Koksijde kwam eraan.
Ondertussen bleef Werner Tyteca
zich verder bijscholen. In 1986
ging dienstchef Georges Calcoen
met pensioen. “Ik werd toen bij
burgemeester Henri Dewulf ontboden
die me voorstelde om dienstdoend
bevelhebber van de Brandweer
Koksijde te worden omdat ik op dat
moment de hoogste brevethouder
van het korps was. Ik was dus géén

Afscheidnemend kapitein-dienstchef Werner Tyteca bij burgemeester Marc Vanden Bussche.

vragende partij”, aldus Werner. “Ik
moest dus wel verder studeren,
volgde met succes de cursus
technicus brandvoorkoming, en werd
dan bevorderd tot kapitein-dienstchef
op 20 juli 1988.”

Realisaties
De 36-jarige Werner Tyteca was
voortaan dus chef van een 80-tal
manschappen. Tot zijn belangrijkste
realisaties rekent hij de volledige
modernisering van het antieke
arsenaal van de post Oostduinkerke,
de overschakeling van sirene naar
individuele biepers, en vooral
ook de opvolging van de dossiers
brandpreventie van de hotels.
“Dat was een enorm werk”, vertelt
hij. “De nieuwe wetten dicteerden
strenge brandbeveiliging van de
hotels. Koksijde telde toen, de
jaren tachtig-negentig, nogal wat
verouderde hotels. Met veel advies en
overleg konden we toch afwijkingen
goedgekeurd krijgen zodat niemand
zijn vergunning verloor. Verder is
er uiteraard de recente verbouwing
van het arsenaal Koksijde tot
kazerne, met een meldkamer die
een van de modernste van WestVlaanderen is. Anderzijds heb ik
ook alles gedaan wat ik kon opdat
de post Oostduinkerke altijd een
volwaardige afdeling zou blijven,
qua verstandhouding, kennis en
materiaal.”

Bepaalde risico’s
De meest tragische herinnering
uit zijn loopbaan betreft de brand
op Sint-André, oudejaarsavond

1976, toen twee kinderen de dood
vonden. “Dat vergeet je nooit”,
denkt Werner Tyteca hardop. “Heel
erge feiten waren ook de brand
van De Viking, en diverse heel
zware verkeersongevallen, o.a.
op de Koninklijke Baan en aan de
Wulpenbrug. Pijnlijke zaken hòòr,
ook voor een commandant, dat pakt
je. Daarom heb ik bewondering en
waardering voor de inzet van al
mijn manschappen en medewerkers
gedurende al die jaren. Ze moeten
vaak hulpen bieden in moeilijke
omstandigheden, dikwijls ook met
bepaalde risico’s voor henzelf. Ik
ben blij dat ik in mijn loopbaan
geen enkele brandweerman tijdens
interventies heb verloren.”

Wens
Werner Tyteca: “Er is veel
veranderd in 35 jaar tijd! Vandaag
is het niveau van de opleiding veel
hoger, zijn de fysische proeven veel
zwaarder. Ik ben tevreden dit ambt
te hebben kunnen uitoefenen in
combinatie met een voltijdse job
in overheidsdienst. Dat zou niet
mogelijk geweest zijn zonder steun
van de officieren, onderofficieren,
korporaals en manschappen. Ik
dank hen daarvoor. Eigenlijk is
het bevelhebberschap vandaag
een voltijdse job. Koksijde heeft
een groot grondgebied, telt ruim
20.000 inwoners, ’s zomers wel
100.000. Het is dus een zware
verantwoordelijkheid. In die zin
wens ik de nieuwe dienstchef Kristof
Dorné veel geluk toe in dit belangrijk
ambt.”
9
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Openbare werken: stand van zaken
N34 eerste fase: Ster der Zee tot Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half september een aanvang en zullen (als het weer meewil)
duren tot maart 2012.
In de eerste fase tussen Ster der
Zee en Oostendelaan, kant noord,
is het plaatsen van de bijkomende
regenwaterrioleringen bezig. Nadien
wordt begonnen met de aanleg van
de fiets- en voetpaden, wat zal duren
tot half maart.
Ook de volledige herinrichting van
het kruispunt van de Albert I-laan

en de Gilles Scottlaan startte op 14
september. Het streefdoel om de
kant noord definitief te openen tegen
de herfstvakantie, werd gehaald
waarvoor dank aan de aannemers.
Ook het goede weer heeft daartoe
bijgedragen. Daardoor is ook de kant
zuid voorop op het schema en kan
het verkeer aan beide zijden door.

ALLE INFO:
e.be/
www.koksijd
n.
wegenwerke
VRAGEN?
e.be
N34@koksijd
of
5
T 058 53 34 3

Rozenlaan
Momenteel is de aannemer bezig
met de bovenbouw van de Rozenlaan
in Oostduinkerke. Het gaat om het
deel tussen de Leopold II-laan en
de Dahlialaan met inbegrip van
het kruispunt Zandmannetjesweg.
De nutsmaatschappijen hebben
vertraging opgelopen. Daarom zal
dit project niet volledig af zijn tegen
eind 2009. Nochtans zal enkel nog
de toplaag van het asfalt moeten
gegoten worden. Dat zal gebeuren in
2010 van zodra het warm genoeg is.

Heraanleg Zouavenlaan
Gezien de talrijke nutsleidingswerken
en de beperkte ruimte hiervoor zullen
eerst sonderingswerken gebeuren.
Deze sonderingen zullen aanwijzen
waar de huidige leidingen liggen,
en waar er plaats is voor de nieuwe
leidingen. Deze regel geldt ook
voor de nieuwe rioleringen en de
bijkomende regenwaterrioleringen.
Momenteel is het nog even wachten
op de bouwvergunning. Normaal
wordt op 7 december gestart met het
uitbreken van een strook kasseien
tegen de rooilijn. Deze ruimte is
nodig voor het heraanleggen van
de nutsleidingen. Hierdoor zullen de
eigenlijke wegeniswerken pas half
januari kunnen aanvatten.
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Rioleringsdossier
Strandjutterslaan,
Zeemansdreef, Baron
Empainlaan, Relaislaan,
Mooi Verblijflaan en
Narcissenlaan
Op de coördinatievergadering (28
oktober) werd volgende planning
afgesproken.
* Eerste fase: Strandjutterslaan,
Zeemansdreef, Baron Empainlaan
Deze fase zal aanvangen kort
na Nieuwjaar. Eerst zullen de
nutsmaatschappijen de nieuwe
leidingen in de bermen aanbrengen,
vervolgens overkoppelen van de
aansluitingen en slopen van het
bovengronds net. Pas nadien
(vermoedelijk half februari) is het
veilig genoeg om de eigenlijke
opbraak- en rioleringswerken aan te
vatten.
* Tweede fase: Relaislaan, Mooi
Verblijflaan en Narcissenlaan.
Als de nutsmaatschappijen hun
aandeel in de eerste fase hebben
beëindigd volgt hetzelfde scenario
als in fase 1. In dit dossier is er
minderhinder-steenslag voorzien.
De toegankelijkheid wordt hiermee
zoveel als mogelijk geboden.

Diverse kleine werken met timing
Bevel van aanvang werd gegeven op 16 november. De aanvang van
deze 13 kleinere wegeniswerken wordt mee bepaald door de heraanleg
van de nutsleidingen, en is als volgt:
1. Veurnestraat: uitbreiding van een 100-tal m riolering.
2. Moulinstraat: verharden van het ontbrekende deel wegenis (200 m),
start vermoedelijk half januari.
3. Schoolomgeving Fastenaekelslaan: uitvoering tijdens de paas- en
zomervakantie.
4. Pieterlaan: heraanleg van een gedeelte voetpad, uitvoering tussen
de andere in.
5. Kruispunt Sloepenlaan-Koninginnelaan: aanleg van een rotonde,
uitgesteld tot na de omleiding van de N34.
6. Parking Koninginnelaan: heraanleg van parkeerstroken, start na de
heraanleg van de waterleiding door de IWVA.
7. Lucionplein: eveneens wachten tot na de heraanleg van de
waterleiding.
8. Myriamweg: volledige heraanleg met de nodige buffering van het
regenwater; de heraanleg van de nutsleidingen start maart 2010;
daarna volgt de heraanleg van het wegdek met streefdatum afwerking
15 juni.
9. Kunstenaarsstraat: heraanleg van nutsleidingen en het wegdek.
10. Struikenstraat: aanleg rioleringen in het deel tussen de
Onagrastraat en Vlaanderenstraat; dit zal samen uitgevoerd worden
met de werkzaamheden in de Schoonjachtstraat, iets verderop. Start
begin 2010.
11-13. Arthur Frerelaan, delen van de Schoonverblijfstraat: heraanleg
van het wegdek; uitvoering in het najaar 2010.

Pylyserlaan en Van Maldeghemstraat
De aannemer is aangeduid. Eerstdaags zal de coördinatievergadering voor de planning plaatsvinden. Het project zal
uiteraard in diverse fasen ingedeeld worden. Een informatievergadering voor de bewoners volgt in januari.
De nutsmaatschappijen hebben in hun planning voorzien om te kunnen starten begin februari.
Voor de beschrijving van het project: www.koksijde.be (Tij-dingen september).

Omgevingswerken Nationaal Visserijmuseum

Ter Duinenlaan

Nog vòòr de winter begint de eigenlijke pleinafwerking: nieuwe paden, nieuwe
terras voor het estaminet en de betonnen uittekening van de plattegrond
van de vroegere kerk in plaats van de ster. Voor de fasering wordt rekening
gehouden met een maximale toegankelijkheid voor het museum en het
estaminet.

Het project omvat de heraanleg
van de Ter Duinenlaan vanaf de
Koninklijke Prinslaan tot aan de J. Van
Buggenhoutlaan incl. de heraanleg
van de Markt en aanleg van een
fietspad tot aan de Gladiolenlaan.
Inmiddels is de subsidie op de
rioleringen voor een bedrag van
618.634,57 euro (zonder BTW)
goedgekeurd. Daardoor kan het werk
op 18 januari aanbesteed worden.

1. De meest actuele info:
www.koksijde.be/wegenwerken.
2. 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.
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Nieuwe merkwaardige brochure:

“Taboes en bijgeloof in
de visserij”
Willem Lanszweert, conservator van het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, heeft een nieuwe brochure klaar over de visserij. Deze
keer behandelt hij taboes en bijgeloof in het vissersleven. Het is een
merkwaardige collectie die getuigenis aflegt van een bijzonder maar
weinig gekend aspect van het maritieme volksleven.

Inhoud

Voorbeelden

Zoals de titel van het werk laat
vermoeden wordt uitvoerig verteld
over het bijgeloof dat destijds sterk
leefde bij de Vlaamse vissers. Ze
waren bijzonder gevoelig voor tal
van duistere verhalen. Voor hen
waren vertellingen over de nekker,
spookschepen, drenkelingen enz.
meer dan fictie alleen.

Auteur Willem Lanszweert: “Het was
niet goed een pastoor op de rug
aan te kijken wanneer men naar de
kaai ging om af te varen. Daar kon
alleen narigheid van komen. Voor
de vrouwen lagen de zaken anders.
Voor hen was het een goed teken in
de vroege morgen drie pastoors te
ontmoeten. Drie nonnen daarentegen
brachten onheil! Verder:
een zwarte kat zien op een
vrijdag, die dan nog toevallig
de dertiende van de maand
was, werd als zeer gevaarlijk
aanzien. Dit betekende alleen
onheil en dood! En ook nog:
het kraken van meubels en
deuren in huis was voor de
vissersvrouwen een aanwijzing
dat een familielid op zee zou
omkomen.”

Krenten zijn tranen
Tot slot nog deze
krentenhistorie. Koekenbrood
kwam niet aan boord van de
vissersvaartuigen. Krenten
zijn tranen, zo werd beweerd.
Er werd ook verteld dat de
krenten stenen zouden worden
in de netten of nog dat de
krenten in grote gaten zouden
veranderen in het net. Zo is
het nog gebeurd dat een kok,
iemand die nog nooit gevaren

Auteur Willem Lanszweert

had en de gebruiken in de visserij nog
niet kende, een krentenbrood wilde
bakken. Het klaargemaakte deeg met
de krenten werd door de bemanning
opgemerkt. Het verhaal is nog niet
zo heel oud want met behulp van de
radio vroeg men aan andere vissers
hoe men het kwaad kon bezweren.
Het antwoord kwam snel: “Duwt de
kok met ze mule in den deeg!” De
bezwerende daad werd verricht en het
schip maakte verder een reis zonder
onheil. Echt waar gebeurd.
Deze uitgebreide brochure (A5, 64
bl.) is uitgegeven door de Vrienden
van het Nationaal Visserijmuseum, en
is te koop in het museum zelf voor
6 euro.
Meer info: Nationaal Visserijmuseum,
Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke (058 51 24 68,
info@visserijmuseum.be, www.visserijmuseum.be).

Natuurwerkgroep De Zeevonk
De natuurwerkgroep De Zeevonk start in januari een nieuwe reeks activiteiten. Tien zaterdagnamiddagen per
jaar komen jongeren (van 6 tot 16 jaar) in groepen samen, onder begeleiding van volwassenen. Doel van de
natuurwerkgroep Zeevonk is de jeugd op een speelse manier de natuur te leren ontdekken en waarderen. Wie
meer wil weten, raadpleegt de site www.dezeevonk.be of vraagt een folder aan via sharon.kesteloot@telenet.be
Inschrijven voor 2010 kan vanaf december. Prijs: 50 euro voor 10 activiteiten. De eerste activiteit is gepland op
zaterdag 9 januari (van 14 tot 17 u.). Afspraak aan De Korre, aan het Koningsplein in De Panne.

12

In de gemeente Cultuur

Tweede editie Getij-dingen op komst!
Wie tijdens de voorbije mooie zomer op het strand van Koksijde-Oostduinkerke vertoefde, moet ongetwijfeld
tussen hoog en laag tij een kunstwerk hebben ontmoet, een of ander beeld of uitgewerkt concept bevestigd
aan een stevige meetpaal ergens op een zandbank of in het midden van een diepe plas…
Evaluatie
Het initiatief ontsproot destijds in de
geest van bezielster Ingrid Sinnaeve.
Samen met de cultuurdienst van
Koksijde, de Maritieme Dienst
afdeling Kust van Oostende en
18 deelnemende kunstenaars werd
een prachtig resultaat bereikt: het
kunstproject lokte veel mensen die
een wandeling met artistieke inslag
wensten te maken. Reacties kunt
u trouwens lezen op http://www.
getij-dingen.be/forum.htm
De gemeente zag dat het goed was...
Een tweede versie is gepland voor
2012...

Oproep voor Editie 2
Wie het getij, het ritme van de zee,
als thema kan uitwerken tot een
origineel kunstwerk, wetende dat
dit werk tweemaal per etmaal wordt
overspoeld, kan contact opnemen
met: ingridsinnaeve@scarlet.be of
valerie.vandamme@koksijde.be of
info@dieusaert.net.

Meer info: http://www.getij-dingen.be/inlichtingen.htm Let wel: Alle disciplines komen aan bod :
schilderen, beeldhouwen, (stevig) keramisch werk, enz. Het artistieke aspect van uw ontwerp is
belangrijk voor selectie, doch eveneens de manier van fixatie! Het werk moet dus echt wel tegen een
stootje kunnen.

Poëziewedstrijd Nacht van de Ziel
In kader van de 2e editie van de Nacht van de Ziel werd voor volwassenen en kinderen een poëziewedstrijd
georganiseerd. Thema was de dood in het leven. De dienst Internationale Samenwerking ontving veel
gedichten waaronder enkele pareltjes. De jury bestond o.m. uit cracking art kunstenaar William Sweatlove en
dood- en levenskunstenaar Mary Fontaine.

Vergeefs
Ik leg mijn huid over de bomen
en naakter ben ik in mezelf.
Op de rooilijn van de nacht loop ik
in evenwicht tussen dag en dood.
Alleen in dit bodemloos landschap
fluit ik opvallend de oren dicht.
De vogels van de angst talmen.
En ook de wind houdt zijn adem in.
Onhandig de handen houd ik
mijn daden in één wens gekneld,
in één waas gehuld, mezelf vergeten.
De nacht vloeit overvloedig toe
en in het ritselen van een ooglid
herken ik de hand van de dood.
Straks wordt het dag in de bomen,
en stoot vergeefs in mijn rug het licht
Thierry Deleu

Bij de volwassenen ging het boekenpakket ter waarde van
50 euro naar Thierry Deleu uit Oostduinkerke. Tweede was
Albert Ghesquiere uit Veurne. Bij de kinderen ging Aline
Lagey lopen met de boeken prijs van 50 euro, gevolgd
door Karharina Kerbusch en Jessie Mairesse.
We publiceren de twee winnende gedichten. De andere
onzendingen zijn te lezen op de site www.dis.koksijde.be.
De zielvlaggen die aan de ziellijn hingen zijn thans te
bekomen bij de dIS, oud-gemeentehuis in Oostduinkerke.

Maanlicht
Het
Waarom
maanlicht
verliet
is mooi.
je ons?
Maar jij
Watervallen
was nog
zo mooi maar
veel mooier…
emotioneel…
Ik heb maar 1 wens…
Ik wou dat we de tijd konden terugdraaien
Aline Lagey

13

In de gemeente Sociaal

Verkeersinfo voor senioren
Op woensdag 9 december organiseert
de gemeentelijke seniorenwerking
opnieuw een infonamiddag. De
Koksijdse senioren zijn terecht heel
erg begaan met verkeersveiligheid!
Daarom komt Jos Oyen,
commissaris van de dienst Verkeer
van de politiezone Westkust, een
uiteenzetting over dit onderwerp
geven. Aan de hand van foto’s en
herkenbare situaties in Koksijde
wordt het verkeersreglement weer
opgefrist. Deze uitleg kan heel wat
verheldering brengen in sommige
verkeersomstandigheden die
moeilijk en gevaarlijk kunnen zijn.
Na de uiteenzetting kan er nog wat
nagepraat worden bij een kop koffie
en een stuk taart aangeboden door
het gemeentebestuur.
Aanvang om 14 u. in zaal ‘t Oud
Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-dorp.
Toegang is gratis. Er moet wel op
voorhand ingeschreven worden,
uiterlijk op maandag 7 december,
bij seniorenconsulent Dorine Van
Steertegem.

Seniorenconsulent
Seniorenconsulent Dorine Van
Steertegem is bereikbaar:
* in Koksijde, in het gemeentehuis,
elke weekdag van 9 tot 12 u., en ook
op maandag- en woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16 u.

* in Oostduinkerke, in het Sociaal
Huis (oud gemeentehuis), elke eerste
dinsdag van de maand van 8 tot
11.15 u.
Contact: T 058 53 30 72,
dorine.vansteertegem@koksijde.be

Sociaal Huis maakt van leegstaande
woning een opvanginitiatief
De woning in de Pylyserlaan 9 in
Koksijde-dorp, eigendom van de
gemeente, stond al enige tijd leeg.
Aangezien gronden en huizen in
Koksijde een hoge marktwaarde
hebben en het jammer zou zijn
om ze te verwaarlozen, besloot
het Sociaal Huis Koksijde een
gebruiksovereenkomst met de
gemeente af te sluiten. Op deze
manier krijgt deze leegstaande
woning een nuttige bestemming als
opvanginitiatief. Inmiddels heeft het
Sociaal Huis het huis heringericht en
bemeubeld, zodat het weer bewoond
kan worden. Diverse instanties
en personen droegen daartoe hun
steentje bij: de klusjesdienst van
het Sociaal Huis, Defensie, Cécile en
Marcel Mahieu, Marijke Vandecasteele
en zij die anoniem wensen te blijven.
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie is
hen allen heel erkentelijk.
Meer info: www.sociaalhuiskoksijde.be,
info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 31 70.
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OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, Peter Paelinck (van de Klusjesdienst), Cécile en Marcel
Mahieu.

In de gemeente Sociaal

Eerstesteenlegging van het Sociaal Huis
Op 11 december wordt op het Marktplein de eerstesteen van het Sociaal Huis gelegd. Een project van 4
miljoen euro en 1411 m² groot. De OCMW-raad keurde op 13 maart 2008 het ontwerpplan goed en in april dit
jaar was de bouwvergunning binnen. Normaal opent het gebouw begin 2011 de deuren. We doorgronden
het project met de trotse OCMW-voorzitter Greta Delie.
T-d: “Had het Sociaal Huis, vroeger OCMW, nood
aan een nieuw onderdak?”
Greta Delie: “Heel zeker. Momenteel werken bij ons
118 personen, waarvan slechts 6 mannen (lacht)! Een
hecht team! De huidige locatie in Oostduinkerke (oudgemeentehuis) voldoet niet meer. Oorspronkelijk zou
dit gebouw gerenoveerd worden maar het kostenplaatje
was hoog en bovendien werd niet voldaan aan alle noden
en verzuchtingen. We opteerden dan ook voor een
nieuwbouw.”
T-d: “De raad koos niet zomaar voor het Marktplein
als nieuwe locatie?”
Greta: “Inderdaad. Vooreerst is de grond eigendom
van de gemeente. Het OCMW kreeg die in erfpacht.
Bovendien is bewust gekozen voor de uitbouw van een
sociale cluster rond het Marktplein naast de serviceflats
Maartenoom en het in aanbouw zijnde rusthuis van de
KEI. Mijn grote droom is om deze cluster de komende
jaren nog uit te breiden met 40 nieuwe serviceflats!
Daarvoor zou de grond naast ons Sociaal Huis, ook
eigendom van de gemeente, ideaal zijn!”
T-d: “Kan u het concept van de nieuwbouw
toelichten?”
Greta: “Er is gekozen voor een strak, modern en
ecologisch gebouw van drie niveaus (zie illustratie).
Op het gelijkvloers: een onthaalbalie, sociale dienst,
seniorenconsulent, vergaderzalen, landschapsburelen,
aparte spreekkamers. Op de eerste verdieping: kantoren
voor o.m. de voorzitter, secretaris, ontvanger en de
raadzaal. In de kelderverdieping: archief en werkruimte
voor de klusjesmannen. Naast de kantoren komt er ook

OCMW-voorzitter Greta Delie voor het nieuwe Sociaal Huis in aanbouw.

een gemeenschapszaal, nuttig voor de bewoners van de
serviceflats en de seniorenverenigingen. Het gebouw is
ook perfect toegankelijk voor andersvaliden.”
T-d: “Een enorme uitdaging! Staan er nog plannen
op stapel?”
Greta: “Zeker! We zitten al 3 jaar niet stil en leggen
de klemtoon vooral op huisvesting. Onlangs kocht
het Sociaal Huis in de Pylyserlaan een gebouw van
de gemeente voor het lokaal opvanginitiatief voor
asielzoekers (zie hiernaast). Daarnaast heb ik er
ook voor geijverd dat het huis in de Houtsaegerlaan
(nr. 4) binnenkort zal plaatsmaken voor vijf sociale
appartementen voor onze inwoners. In het Sociaal Huis
werken we voor en met mensen en dat ligt me wel.”

Een beeld van de toekomstige voorgevel van het Sociaal Huis. Ontwerp: architectenassociatie Ring Partners uit Antwerpen.
Aannemer: firma Braet uit Nieuwpoort.
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Beleven Verenigingen

Het volksfeest van het jaar: 04-09-2010!

De gemeente Koksijde 4t FEEST
Koksijde pakt op zaterdag 4 september 2010 uit met een gloednieuw initiatief! Op die eerste zaterdag van het
nieuwe schooljaar organiseren de diverse diensten van de afdeling Vrije Tijd en Cultuur een groot volksfeest
met als slogan “Koksijde 4t feest!“
Gezellig toeven op de markt
Dit volksfeest staat synoniem voor
een interactieve vrijetijdsmarkt! Een
project waarbij alle vrijetijdsdiensten
van de gemeente en alle Koksijdse
verenigingen hun gevarieerd
aanbod zullen tonen én duiden
aan het publiek. Een gezellig en
informatief marktje dat bulkt van
de vrijetijdsinfo. Centrum van dit
gebeuren wordt het Casinoplein
(tussen gemeentehuis en cultureel
centrum). Voor het publiek het
moment om een nieuwe hobby of
ontspanning te ontdekken of de
agenda met activiteiten vast te
leggen.

Inschrijven moet gebeuren vòòr
1 februari 2010. Het aantal plaatsen
is beperkt!

Kinderparcours!
Als uw organisatie of vereniging
zich (ook) over een kinderwerking
ontfermt, gelieve dit dan op

het inschrijvingsformulier te
vermelden. Langs het parcours
van de vrijetijdsmarkt zullen deze
verenigingen extra worden aangeduid
met de “Plezand”- figuurtjes (uit de
Koksijdse kinderkrant).
Meer info: Nathalie Martens, T 058 53 34 40
E nathalie.martens@koksijde.be.

Feest uw vereniging mee?
Vooral voor verenigingen is dit het
moment bij uitstek om nieuwe leden
te werven. De bibliotheek, het c.c.
CasinoKoksijde, de gemeentelijke
musea, de sportdienst,… zullen het
Casinoplein vullen en hopelijk ook
uw vereniging! U kan er uw werking
duiden, de contactgegevens uitdelen
en foto- en filmmateriaal tonen.
Uiteraard kunnen enkel verenigingen
die nieuwe leden aanvaarden
meewerken aan dit volksfeest.

Deelnameformulier
Bent u met uw vereniging
geïnteresseerd? Schrijf dan snel in via
het deelnameformulier dat te vinden
is op onze gemeentelijke website
www.koksijde.be of te bekomen is bij
Nathalie Martens.

De hoop vergroot!
Op 15 september liep de actie Vergroot de Hoop 2009 ten einde. Vlaanderen
reageerde massaal op de vraag om jong, droog, vers en zuiver taxussnoeisel naar
het containerpark te brengen ten voordele van Kom op tegen Kanker. In dat snoeisel
zit immers baccatine, een stof die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen kanker.
Voor 1 kilo baccatine is er 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop.
Er werd dit jaar in totaal maar liefst 4.237 m³ taxussnoeisel ingezameld. Dat is
20% méér dan vorig jaar en goed voor 111 gevulde zeecontainers. Voor elke
kubieke meter wordt bijkomend 40 euro geschonken aan Kom op tegen Kanker.
Koksijde droeg z’n steentje (snoeisel) bij: u zamelde 9,4 m³ taxussnoeisel in op ons
containerpark, wat bovendien goed is voor 375,61 euro extra voor Kom op tegen
Kanker. Bedankt!
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In de gemeente Internationale samenwerking

Actie “30 euro voor een kwartje”
voor Carib-indianen van Galibi!
De gemeente Koksijde sloot vorig jaar een stedenband af met het unieke Carib-indianendorp Galibi, gelegen
in het district Marowijne in het noordoosten van Suriname, een land gelegen aan de andere kant van de
wereld waar men gewoon Nederlands spreekt... Kort gezegd beoogt een dergelijke stedenband kennis en
ervaringen uit te wisselen op ambtelijk vlak.

Naast deze samenwerking
die onder een convenant
Internationale
Samenwerking valt
(overeenkomst met
de Vlaamse Regering),
is het duidelijk dat
ter plaatse heel wat
infrastructuurnoden bestaan
in de partnergemeente.
Zo is er bijvoorbeeld
slechts twee uur per dag
elektriciteit, is er een
acuut tekort aan drinkbaar
water en hebben heel wat
kinderen geen toegang
tot middelbaar en hoger
onderwijs… Anderzijds
zijn de bewoners van
dit authentieke Caribindianendorp ook de
behoeders van de
reuzenschildpadden die op
hun strand eieren komen
leggen en uitbroeden.
Op die manier is een
bescheiden vorm van
eco-toerisme gestart.
Een verdwijnen van
deze nederzetting zou
op termijn tevens het
uitsterven betekenen van
deze reuzenschildpadden,
onderdeel van het
werelderfgoed!
Het is dan ook in dat
licht dat eind 2008 de
vzw Marowijne opgericht

werd als vereniging
die binnen het kader
van de stedenband
ondersteuning wil bieden
door projecten in Galibi
te helpen financieren.
De bestuursleden van
deze vzw zijn voorzitter
Marc Van Thienen, 1ste
schepen Jan Loones,
gemeenteraadslid Albert
Serpieters en secretaris
Cyriel Caudron.
Ondertussen is zo het
project ‘studiefonds’
effectief gestart waarmee
nu een twintigtal leerlingen
uit Galibi de kans krijgen
om in Paramaribo verder te
studeren.

Een tweede project,
de uitbreiding van het
vrouwencentrum annex
bezoekerscentrum, is ook
begonnen. Dit bouwproject
zal enerzijds voldoende
ruimte scheppen om de
unieke ‘arts and crafts’
gemaakt door de vrouwen
van Galibi te produceren
en aan ecotoeristen te
verkopen. Anderzijds zal
het project zo voorzien in
een ruimte waar degelijke
info kan versterkt worden
over de zeeschildpadden,
de indianencultuur, het
mangrovewoud enz.
Om dit laatste project
gefinancierd te krijgen start

de vzw de campagne
“30 euro voor een kwartje”.
Waarmee bedoeld wordt
dat de vzw per 30 euro
ongeveer een kwart
vierkante meter uitbreiding
kan bekostigen. Uw
hulp van 30 euro als gift
is meteen ook fiscaal
aftrekbaar! Daartoe werd
een overeenkomst met de
vzw Kontinenten afgesloten
die de fiscale attesten zal
afleveren.
Giften overgemaakt
zoals op bijstaand
overschrijvingsformulier
komen integraal aan het
project ten goede!
Meer info: www.vzw-marowijne.net.
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In de gemeente Milieu

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.
Opgelet: vanaf 2010 wijzigen de afvalzones. Meer daarover in deze milieurubriek.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen
9 en 23 december. Ophaaldata papier en karton: woensdag 16 december. Ophaaldata GFT: woensdagen 2 en
16 december.

Zone 2: Koksijde-bad

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 10
en 24 december. Ophaaldata papier en karton: donderdag 17 december. Ophaaldata GFT: donderdagen 3 en
17 december.

Zone 3: Oostduinkerke-bad

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdag
11 december en (opgelet!) donderdag 24 december. Ophaaldata papier en karton: vrijdag 18 december.
Ophaaldata GFT: vrijdagen 4 en 18 december.

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdag
11 december, en (opgelet!) donderdag 24 december. Ophaaldata papier en karton: dinsdag 15 december.
Ophaaldata GFT: dinsdagen 1 en 15 december.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdagnamiddag 24, vrijdag 25, zaterdag 26, donderdagnamiddag
31 december, vrijdag 1 en zaterdag 2 januari. Herinnering: papier en karton moet zo compact mogelijk
aangebracht worden. Vouw uw kartonnen dozen zo goed mogelijk samen. Zo worden plaats en centen gespaard.
De parkwachters zullen u dankbaar zijn.

Tips voor afvalarme
feesten
De huisvuilzakken liegen er niet om: er gaat met
de eindejaarsfeesten heel wat afval gepaard. Zo
loopt de voedselverspilling tijdens de feestdagen
gemakkelijk op tot 20% van uw restafvalzak. Nochtans
is veel afval eenvoudig te vermijden. Enkele tips.
* Zend uw kerst- en nieuwjaarswensen per e-mail: dat is
modern, gemakkelijk en goedkoop.
* Wie het echt feestelijk wil maken gebruikt echte
borden, echte glazen en echt bestek.
* Gebruik herbruikbare schotels in plaats van aluminium
wegwerpexemplaren. Vraag dit ook aan uw traiteur. Als
het niet anders kan: aluminiumschotels horen na gebruik
thuis bij het PMD (liefst afgewassen).
* Kies voor een stoffen tafelkleed in plaats van een
papieren: het is heel wat stijlvoller en u hoeft het niet
weg te gooien.
* Neem katoenen of linnen servetten in plaats van
papieren wegwerpdoekjes.
* Koop drank (bier, water, limonades,…) in flessen met
statiegeld.
* Schenk cadeaus in milieuvriendelijke materialen:
verkies hout, metaal, papier en karton boven
kunststoffen die veel moeilijker te recycleren zijn.
* Nog beter is om iemand te verrassen met een origineel
cadeau uit de kring(loop)winkel. De dichtste winkel:
Koksijdestraat 10 in Veurne (Industrieterrein II, T 078 15 50 05)
* Zoek originele én afvalarme verpakkingen voor uw
cadeaus: gebruik covers van magazines, posters, dozen
of een mooie handdoek.
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* Probeer hapjes en gerechten zo goed mogelijk te
doseren. Vermijd resten en kliekjes.
* Eigen tas of krat vergeten tijdens het winkelen?
Vraag dan een kartonnen doos. Die kan je achteraf nog
gebruiken om oud papier mee te geven.

In de gemeente Milieu

Vijf nieuwe afvalzones in 2010…!!!
Het is onmogelijk om de huis-aan-huis-ophalingen van afval in onze gemeente in één dag af te werken. De
gemeente werd daarom in het verleden ingedeeld in vijf zones voor de ophaling van restafval en vier andere
zones voor de selectieve inzamelingen (PMD, papier & karton, GFT). Deze ingewikkelde indeling bracht heel
wat praktische moeilijkheden met zich mee. Zo kreeg iedereen én een selectieve afvalkalender én een
restafvalkalender in de bus. Vanaf januari 2010 wordt komaf gemaakt met deze oude indeling en worden de
verschillende zoneringen op elkaar afgestemd!! Er wordt voortaan gewerkt met vijf nieuwe zones die gelden
voor alle fracties!!

Zone 1: de toeristische zone bij de Zeedijk (rood)
Restafval: maandag, donderdag, zaterdag en zondag
PMD: donderdag
Papier en karton: dinsdag
GFT: dinsdag

Zone 2: het centrale deel van de badplaatsen
(groen)
Restafval: maandag
PMD: donderdag
Papier en karton: woensdag
GFT: dinsdag

Zone 3: het zuidelijke deel van de badplaatsen
(blauw)
Restafval: dinsdag
PMD: vrijdag
Papier en karton: donderdag
GFT: woensdag

Zone 4: Koksijde-dorp, en het westelijke deel van
Oostduinkerke (beige)
Restafval: donderdag
PMD: woensdag
Papier en karton: vrijdag
GFT: donderdag

Zone 5: Wulpen, en het oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (geel)
Restafval: vrijdag
PMD: woensdag
Papier en karton: dinsdag
GFT: vrijdag
Opgelet! Voor sommige inwoners verschillen de nieuwe
ophaaldagen met de huidige. U ontvangt eind december
een nieuwe afvalkalender met alle correcte ophaaldata
voor uw zone. Hou deze afvalkalender goed bij zodat u
uw afval op de juiste dag aan uw deur plaatst.
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In de gemeente Milieu

Stook uw gezondheid niet op!
Wie zelf z’n afval wil verbranden, moet opletten dat hij zijn vingers niet verbrandt. Een vuurtje stoken in open lucht,
in een kachel of open haard heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren maar voor
de gezondheid van veel mensen. Maar liefst een kwart van de dioxine-uitstoot in Vlaanderen wordt veroorzaakt
door vuurtjes in de tuin. Ook kankerverwekkende deeltjes en fijn stof komen vrij. Stof om over na te denken.
De rook prikkelt ogen,
neus en keel. Mensen die
last hebben van problemen
aan de luchtwegen (zoals
astma en bronchitis),
krijgen het extra te
verduren. Ze krijgen last
van benauwdheid en slapen
minder goed door hoesten
en opgeven van slijm. Op
termijn kan de rook ook
leiden tot een versnelde
veroudering van de longen.
Het opstoken van afval
veroorzaakt eveneens een
onaangename geur. De
buren kunnen hun was
niet meer buiten drogen
en kunnen hun ramen niet
meer openen. Er kunnen
burenruzies ontstaan.
Afval verbranden in
open lucht, haarden en
kachels is dan ook terecht
streng verboden. Alleen
plantaardige afvalstoffen
van tuinen mogen in
Vlaanderen verbrand
worden. Maar dan moet
het wel gebeuren op
meer dan honderd meter
afstand van huizen, hagen,
bossen, boomgaarden,
In woonzones is afval
verbranden helemaal
niet toegelaten. Wie de
geldende bepalingen aan
zijn laars lapt, staat een
fikse boete te wachten.
Verstokte stokers wijzen
er vaak op dat “hun
afval anders toch ook
verbrand zou worden”.
Deze redenering gaat
niet op: de verbranding
in een professionele
verbrandingsinstallatie
gebeurt onder
gecontroleerde
omstandigheden en bij
zeer hoge temperatuur.
Bovendien wordt de
rook nog eens gefilterd
waardoor de uitstoot
van schadelijke stoffen
minimaal is. Uit onderzoek
blijkt trouwens dat één
vuurtje tot zo’n 5.000
keer meer schadelijke
stoffen kan uitstoten
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Vuurtjes stoken in de tuin is ten strengste verboden en zeer ongezond.

dan de norm voor
verbrandingsinstallaties.
Dit cijfer stemt de meest
verstokte stoker hopelijk
tot nadenken!
Uw afval naar de
kringloopwinkel of het

containerpark brengen,
composteren of meegeven
met de huis-aan-huis
inzamelingen kost u niet
alleen minder moeite,
bedenk ook dat u er heel
wat ellende mee voorkomt.

Denk aan uw toekomst,
die van uw buren én
die van uw kinderen en
kleinkinderen. Een frisse
buurt is voor iedereen
aangenaam!

Fabel of feit?
* In een allesbrander kan ik alle afval kwijt.
Fabel: hoe goed uw kachel ook is, hij is geen huisvuilverbrandingsoven. De naam
“allesbrander” is heel ongelukkig. Dit betekent enkel dat er verschillende soorten
vaste brandstoffen zoals hout en kolen in gebruikt kunnen worden. Afval hoort er niet
in thuis.
* Ik verbrand enkel natuurlijk afval uit mijn tuin, dat kan toch geen kwaad?
Fabel: toch wel, veel mensen verbranden tuinafval dat niet of onvoldoende gedroogd
is. Dit zorgt ervoor dat de verbrandingstemperatuur laag blijft en dat er toch
schadelijke stoffen zoals dioxines vrijkomen. U kunt dat makkelijk zien aan de grote
rookontwikkeling bij zo’n soort vuren. Tuinafval kunt u veel beter composteren of
verhakselen.
* Of iemand goed of fout stookt, kunt u zien aan de rook die uit de
schoorsteen komt.
Feit: Als de rook wit of kleurloos is, dan wordt er goed gestookt. Als de rook donker
is van kleur, dan loopt er iets fout. Er wordt nat hout of afval verbrand. Dit is
schadelijk voor de gezondheid.
* Ik verbrand enkel schoon groen hout dat ik krijg van een schrijnwerker in
de buurt. Het brandt goed en het is gratis, daar kan toch niets op tegen zijn?
Fabel: behandeld hout is vaak groen gekleurd. Dit mag u in geen geval verbranden.
De behandelingsproducten komen dan immers vrij en die zijn zeer ongezond. Als
u ergens gratis afvalhout krijgt voor uw kachel, vraag dan zeker of het om droog
onbehandeld hout gaat. Geverfd of gevernist hout, spaander- en vezelplaten of hout
dat brandvertragende middelen bevat, neemt u beter niet aan!

In de gemeente Milieu

Goede ventilatie minstens even
belangrijk als goed isoleren
“Welness in huis” associëren we spontaan met badkamers, comfort en luxe. Velen staan er niet bij stil dat je
goed voelen in je vel ook met een gezonde woonomgeving te maken heeft. Op sommige factoren zoals
verkeer of industrie hebben we niet altijd een rechtstreekse invloed. Maar op de binnenlucht van onze woning
gelukkig wel. Aangezien de meeste mensen meer dan 85% van hun leven binnen doorbrengen, is de kwaliteit
van die lucht bovendien in belangrijke mate bepalend voor de gezondheid.

belang dat de lucht binnenskamers
geventileerd en/of het huis
regelmatig verlucht wordt.

Ventileren en verluchten
Ventileren is het continu afvoeren
van verontreinigde lucht en het
toevoeren van verse lucht. Dat
kan ofwel mechanisch (door lucht
te laten afzuigen of inblazen)
of natuurlijk (door wind en
temperatuurverschillen, via open
raampjes en roosters) gebeuren.
Verluchten is het snel verversen van
alle lucht door een paar minuten
tot een kwartier alle ramen en
deuren open te zetten. Dit heeft een
kortdurend effect. Een half uur na het
sluiten van de ramen is de lucht weer
sterk verontreinigd.

Lekker fris op school

Veel mensen denken dat de lucht
binnen zuiverder is dan buiten. Niets
is minder waar! bij metingen blijkt
herhaaldelijk dat de concentraties aan
bepaalde schadelijke stoffen binnen
hoger zijn dan buiten.
Bij (ver)bouwen en isoleren van
woningen is het dus van groot belang
om ook aandacht te schenken aan
een goede ventilatie om de kwaliteit
van de lucht in huis te verbeteren.
In een slecht verlucht gebouw bevat
de lucht immers al snel te hoge
CO2- en vochtconcentraties, die de
bewoners hoofdpijn, vermoeidheid en
slapeloosheid bezorgen. Een vochtig
huis kenmerkt zich door de vorming
van schimmels en ongewenste
beestjes. Het is dan ook van groot

In de meeste schoollokalen ruikt
de lucht vaak niet fris. Er zijn veel
personen in een beperkte ruimte
aanwezig en iedereen verspreidt
warmte, vocht, ziektekiemen,
huidschilfers en stofdeeltjes. In een
slecht verlucht klaslokaal is de lucht
al na een half uur les verontreinigd,
met vermoeidheid, onoplettendheid,
prikkelbaarheid of onrust tot gevolg.
De vrije basisschool Oostduinkerke,
de gemeentelijke basisschool Koksijde
en Oostduinkerke en Leefschool De
Letterzee nemen dit najaar deel aan
het Lekker Fris-project van het Lokaal
gezondheidsoverleg (vzw LOGO).
Dat project legt de nadruk op het
verluchten, ventileren en opruimen
van klaslokalen. De leerkrachten
ontvangen ondersteunende
materialen om met handige tips
hun klas gezonder te maken. De
milieudienst ontleent ook een CO2meter die aan de hand van lichtjes
waarschuwt als de luchtkwaliteit in
de klas slecht is. Dit helpt leerkracht
en leerlingen te ontdekken of de klas

voldoende heeft aan een intensieve
verluchtingsbeurt tijdens de speeltijd
of nood heeft aan een constant
ventilatiesysteem.

Meer info
Het boek Goed bouwen: gezond
wonen van Geert Bellens haalt,
naast isoleren en verluchten, ook
de problematiek aan over het
gebruik van vluchtige oplosmiddelen
en chemische stoffen in huis.
Verantwoorde alternatieven komen
aan bod ter vervanging van
schadelijke bouwmaterialen,
meubels, verven, beitsen, oliën en
lijmen. Te bestellen via www.vibe.be
(doorklikken: winkel/gezondheid).
www.lekkerfris.be is een bron van
informatie, bijkomende suggesties en
opdrachtjes om te werken rond een
gezond binnenmilieu op school – vzw
LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg).

Meer info over gezonde en ecologische materialen
en technieken: www.vibe.be.
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Beleven Sport

Veurne Sportief wint Koksijdse sportquiz
Op vrijdag 16 oktober organiseerde
de sportraad i.s.m. de gemeentelijke
sportdienst de jaarlijkse sportquiz.
Twintig ploegen schreven zich in en
sportraadvoorzitter Johan Provost
was de quizmaster van dienst. Uit
een tiental onderwerpen werden
er telkens acht vragen gesteld. De
winnaar werd Veurne Sportief dat
voor de vierde keer de wisselbeker
won. Tweede werd Kwiste Dadde,
derde Zoete Inval. Op de foto de
leden van de sportraad samen met de
winnaars.

Sport overdag: sport- en Jeugdsportacademie
De sportdienst en sportraad organiseren al elf jaar
seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de
sportdienst en sportraad, loopt nog tot 7 mei 2010. 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 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 wordt gratis ter
beschikking gesteld.
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke
(T 058 53 20 01, E sportdienst@koksijde.be).

sportinitiaties voor jongens en meisjes van het eerste tot
het zesde leerjaar. Deze sportieve academie vindt plaats
op woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in
de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke: 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.
In de derde reeks die loopt op woensdagen 2, 9 en
16 december staat tafeltennis op het programma: van
14 tot 15.15 u voor het 1ste tot 3de leerjaar, en van
15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Deelnemen aan de twee lessen kost 3 euro (verzekering
en sportmateriaal inbegrepen). Vooraf inschrijven is
nodig via www.sport.koksijde.be of bij de sportdienst
(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01).
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal
inbegrepen) bedraagt 4,50 euro voor de hele reeks.

Vraag nu een gratis energiescan!
Distributienetbeheerder Eandis voert ten huize van de geïnteresseerde burger doordachte energiescans uit om na
te gaan waar consumenten kunnen besparen op energieverbruik. De energiescanner bekijkt in uw woning grondig
alles wat met energie te maken heeft. Hij biedt interessante tips die u onmiddellijk kan toepassen. Op die manier
kunt u gemakkelijk tot 15 % per jaar op uw energieverbruik besparen zonder comfortverlies.
Deze campagne loopt nog tot 31 december. Onze gemeente kreeg van Eandis een quotum van 366 energiescans,
waarvan er inmiddels 328 toegewezen zijn. Er blijven er dus nog 38 beschikbaar! Erbij zijn is dus de boodschap!
Wie een energiescan wil, kan onderstaande strook ingevuld terugbezorgen aan Heidi Vollon van de milieudienst
(T 058 53 34 64 of heidi.vollon@koksijde.be).

Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te
bekijken.

Naam:

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

Adres:

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

Telefoonnummer:

Handtekening/datum:
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Beleven Herdenking

Oorlogsbrochure in de scholen
1

In november 2004 publiceerde de gemeentelijke
archiefcommissie voor het eerst de brochure
“Herinneringen aan beide wereldoorlogen”. Vorig jaar
verscheen de tweede druk. Het beschrijft de monumenten,
begraafplaatsen en straatnamen die verband houden met
de Wereldoorlogen in Koksijde. 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 ereschepen-oorlogsvrijwiller Laurent
Deconinck (foto 1) op maandag 9 november naar de 5de
leerjaren van de gemeentescholen van Koksijde (foto 2 en
3) en Oostduinkerke (foto 4) om elke leerling een brochure
te overhandigen.

2

3

4
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Beleven Jeugd

JOC de PIT: 10 jaar jong!
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november vierde de PIT zijn tienjarig bestaan! Inderdaad, precies tien
jaar geleden, op 27 november 1999 werd JOC de PIT boven de doopvont gehouden. De voormalige
jeugdconsulent , Chris Vandenberghe en de toenmalige schepen van Jeugd, huidig gemeentesecretaris
Joeri Stekelorum, waren de gangmakers voor de oprichting van een jeugdontmoetingscentrum in Koksijde.

Bij het opstellen van de plannen om
een cultureel centrum in Koksijde
uit de grond te stampen, werd er
rekening gehouden met de door de
jeugddienst geformuleerde behoefte
aan een jeugdontmoetingscentrum
(JOC). Een deel van de ondergrondse
parking werd voorzien voor een
jeugdcentrum dat het jeugdhuis, de
jeugddienst en het muziekeducatief
project de Muze zou herbergen.
De vrijwilligers van het eerste
uur werden nauw betrokken bij
de planning van het JOC. Ook de
naam “de PIT” dook toen voor het
eerst op. De precieze betekenis en
oorsprong van de naam blijft tot op
vandaag een mysterie en bron van
menige toogdiscussies. Hoe dan
ook, er zit “pit” in! Tot de eerste
lichting van jeugdhuismedewerkers
behoren Andy Esther, Peter Supeley,
Michaël Tacquet, Tycho Bondewel
en Sarah Vermeir. De huidige
kern bestaat uit voorzitter Kevin
Deschrijver, barvoorzitter Giovanni
Vanhoorebeeck, chef de music Steve
Voeten, Vincent Reynders, Joyce
Debruyne, Pieter en Tom Vandaele.
Zij worden bijgestaan door een team
van 18 medewerkers die wekelijks
hun steentje bijdragen.

Enkele legendarische activiteiten
* Vijf jaar JOC de PIT (november
2004) - Het vijfjarig bestaan was een
eerste mijlpaal in het leven van de
PIT. Denis Monsieur zwaaide toen de
plak en liet een spaarpot aanleggen
om het gebeuren te vieren. Het
was een driedaagse happening vol
activiteiten
* De Kunstbende (maart 2006) In 2006 sloegen JOC de PIT en cc
CasinoKoksijde de handen in elkaar
om een voorronde van Kunstbende
te organiseren. Kunstbende is dé
wedstrijd in kunst voor jongeren
tussen 13 en 19 jaar.
* De stonernights - De stonernights
zijn een jaarlijkse traditie geworden.
Klein begonnen in 2006, maar
ondertussen al uitgegroeid tot
een mini-festival waar ook Franse
en Waalse groepen op worden
uitgenodigd. De laatste editie vond
eind oktober 2009 plaats.
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* Medewerkersweekend (april
2009) - De vrijwilligers van het
jeugdhuis trokken drie dagen op
teambuilding naar de Ardennen. Met
22 staken ze de koppen bij elkaar
om het PIT-programma verder te
verfijnen.

Werking
Het centrum herbergt de
gemeentelijke jeugddienst en JOC de
PIT. Binnen de PIT zijn er drie grote
deelwerkingen:
a) JOC de PIT: beheert het centrum.
Naast de zaalverhuur zijn er ook
activiteiten: kinderfilms, workshops
voor kinderen, de kinderquiz,
kinderanimatie …
b) Jeugdhuis de PIT: naast de
gewone openingsavonden vinden
nog heel wat concerten en fuifjes
plaats. De medewerkers zijn allemaal
vrijwilligers en volgen regelmatig
vorming.
c) De Muze: het muziekeducatief
project met muzieklessen,
masterclasses en muziekworkshops
aan. De Muze beheert ook twee
repetitieruimtes en 7 berghokjes.

Het centrum wordt gerund onder
het toeziend oog van schepen voor
jeugdbeleid Daniel Van Herck. Hij
is dan ook voorzitter van vzw JOC
de PIT. Enkel de vier medewerkers
van de Jeugddienst (Carine,
Thierry , Henri en Brecht) zijn
beroepskrachten. Alle andere (40!)
medewerkers, -of ze nu muziekles
geven of achter de toog staan-, doen
dit vrijwillig.

Toekomst?
Voor 2010 staan alvast weer heel wat
optredens op het menu. Begin januari
worden de programmaboekjes voor
het voorjaar verdeeld. Beginnende
groepen een kans geven, blijft het
motto. Het programma met stand
up comedians gaat verder. Elke
vrijdag, zaterdag en woensdag kun
je terecht in het jeugdhuis. In de
vakanties proberen de medewerkers
zelfs elke dag open te zijn. 2009 was
een voltreffer qua activiteiten en
bezoekers. Het jeugdhuis zal in 2010
op hetzelfde elan verdergaan.
Info: www.depit.be, www.facebook.com/jocdepit of
www.myspace.com/jhdepit.
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Beleven Jeugd

Kinderfilm: Bolt
Vragen?
JIN helpt je ervan af
Geen diploma?
Geen werk!

Een gevolg van de economische crisis is dat veel jongeren
werkloos zijn. Voor velen is er wel hoop, maar voor wie
geen diploma heeft, kan de werkloosheid wel blijvend zijn,
want de kansen op werk zijn een pak kleiner geworden.
Wie voortstudeert heeft 90 tot 95 % kans om binnen de twee
jaar werk te vinden. Bij laaggeschoolden zakt dat percentage
tot 60%. In Vlaanderen verlaat 8,5% van de jongeren de
school zonder diploma op zak. In Brussel is dat zelfs 20%.
Als je vragen hebt over studeren, kan zich wenden tot de
jeugddienst waar een map over studeren ter beschikking
ligt met info over hogescholen en universiteiten,
opendeurdagen, studiebeurzen, welke job bij welk
diploma past en studeren in het buitenland.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Kinderanimatie: derde
en laatste sessie
Op woensdag 2 december is er om 14.30 u. weer
animatie voor kinderen van het derde kleuter en het
eerste leerjaar. Dansen, zingen, springen… Knutselen met
klei, stift of kleurpotlood… Naar verhalen luisteren of er
zelf vertellen… Om 15.45 u. is het verhaaltje uit. De prijs
bedraagt 4 euro. Mooie kleren laat je die dag best thuis.
Inschrijven: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Het jeugdhuis toont op dinsdag 22 december om 14.30 u.
in zaal JOC de PIT de film Bolt over een Zwitserse witte
herdershond met superkrachten die de hoofdrol speelt
in een televisieserie. Is het allemaal echt? Of juist niet?
Want om het allemaal wat echter te laten lijken hebben
de makers van de serie tegen Bolt gelogen. Alles is zo
opgenomen alsof Bolt echt superkrachten heeft. En hij
denkt dus dat hij echt een superhond is… Tickets 2,50
euro. Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

London calling?
Yamakasi gaat er
naartoe!
Naar Londen voor een
zacht prijsje? Dat kan,
als je tussen 12 en
17 jaar oud bent. Op
maandag 21 december
reist de jeugddienst er
met de bus heen en
terug. Je kunt er de
kerstsfeer opsnuiven en
wat kerstinkopen doen.
Of gewoon je Engels
wat bijschaven. Vertrek
om 7.30 u. aan JOC de
PIT en weer in Koksijde
om 23.30 u. De prijs voor deze uitstap bedraagt
slechts 15 euro!
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Nieuw: speelplein Dockaertstraat
Het speelplein aan de Dockaertstraat is de jongste spruit
uit de Koksijdse speelpleinfamilie. Het ligt op de uiterste
grens van Oostduinkerke vlakbij de vaart NieuwpoortDuinkerke. Als je op het fietspad richting Frontzate
rijdt, kun je het speelplein zien liggen. Zowel kleine als

iets oudere kinderen kunnen er terecht. Nu staan er al
vier speeltoestellen: schommels, veertoestellen en een
glijbaan. Daar komt binnenkort nog een klimtoestel bij!
Vragen of ideeën over speelterreinen?
Contacteer de jeugddienst: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Bass-Ment party 3
De Bass-Ment parties zijn terug! Na twee succesvolle edities was het eventjes stil, maar het werd weer tijd om
het concept vanonder het stof te halen. Op zaterdag 12 december om 21 u. is het weer zover in jeugdhuis de PIT!
Verwacht je opnieuw aan een mix van verschillende genres. Van dub en reggae vibes tot funky house grooves.
Toegang 2 euro voor leden, 4 euro voor anderen.
Voor meer info en line up kun je terecht op www.depit.be.
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Leven Jubilarissen
Echtpaar Verhaeghe-Dangreau

PROFICIAT
AAN ALLE
JUBILARISSEN

Pierre Verhaeghe (°Rijsel) en Martine Dangreau (°Koksijde) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Koksijde
(31 oktober 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag
31 oktober in het gemeentehuis ontvangen. Pierre was chef-kok in het Hotel Alberteum in Sint-Idesbald, Martine
werkte in een vishandel en ook in het Alberteum.
Echtpaar Lambrey-Quaclaeys

Op zaterdag 7 november was er het gouden huwelijksfeest voor de familie Albert en Nadia Lambrey-Quaclaeys.
Albert (°Loker) en Nadia (°Roesbrugge-Haringe) huwden op 7 november 1959 in Poperinge. Albert was
beroepsbrandweerman in Brussel, Nadia werkte in het militair hospitaal in Brussel. Het echtpaar heeft een dochter,
een zoon en een kleinkind.
Echtpaar Vanneuville-Lemaire

Zaterdag 14 november was een gezellige feestdag voor het echtpaar Lucien Vanneuville (°Oostduinkerke) en
Germaine Lemaire (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Oostduinkerke,
28 november 1959). Lucien werkte 45 jaar op zee: als IJslandvaarder, bij de RMT en bij het loodswezen, Germaine
was huisnaaister. Ze hebben een dochter, drie klein- en twee achterkleinkinderen.
Echtpaar Plaetevoet-Riecherts

Goud was er op zaterdag 14 november ook voor het echtpaar Willy Plaetevoet-Damilda Riecherts.
Willy (°De Panne) en Damilda (°De Panne) huwden op 14 november 1959 in De Panne. Willy was aannemer.
Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.
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Leven De voorbije maand in woord en beeld

De
voorbije
maand in
woord en
beeld…

1.
1 Op vrijdag 16 oktober
werden juf Lut Decroos
en meester Pol Van
Damme in aanwezigheid
van burgemeester
Marc Vanden Bussche,
ex-directeurs Charles
Vannecke en Erik Devos,
en de schoolgemeenschap
ter gelegenheid van hun
voltooide loopbaan uitgewuifd.
Burgemeester Marc Vanden Bussche haalde enkele
herinneringen aan toen zijn kinderen bij de beide
leerkrachten in klas zaten. Na het uitdelen van
geschenken en bloemen onthulde de burgemeester in
het atrium van de kleuterschool een naamplaat “atrium
Charles Vannecke”, als blijvende herinnering aan eredirecteur Charles, die het schoolbestuur tijdens zijn
directeurschap overtuigde een nieuwe kleuterschool te
bouwen.
2.
2 In de herfstvakantie organiseerde de VVV/dienst
Toerisme een culinaire rally. In de deelnemende
restaurants werden culinaire proevertjes aangeboden
en dienden enkele vragen te worden opgelost. Op de
foto: VVV-ondervoorzitter Ivan Vancayseele, diensthoofd
Toerisme Mieke Ghesquière, Karine Legein en voorzitter
Horeca Koksijde Luc Blanquart, samen met de winnaars.
Ze wonnen waardebonnen voor een etentje.

1

2
3

3.
3 In de overgang van oktober naar november beleefde
onze gemeente weer enkele boeiende Halloweendagen.
Op woensdagavond 4 november brachten Les Illumineurs
de la Cie K op de Zeedijk van Sint-Idesbald het spektakel
“Nuit de la Lumière”. De toeschouwers gingen met de
magie van licht en vuur mee op reis doorheen tijd en
ruimte naar een volmaakte sterrenhemel…
4.
4 Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseerde op
zaterdag 14 en zondag 15 november in de gemeentelijke
sporthal van Koksijde-dorp de 20ste editie van het
jaarlijks hobbyfestival “Gouden Handen” met deelname
van een 70-tal hobbyïsten. Burgemeester Marc Vanden
Bussche was er graag bij om het festival te openen.

4

5.
5 “Afiyet olsun!” (eet smakelijk), zei burgemeester Marc
Vanden Bussche op zondag 15 november in het Turks!
Samen met directeur Raf Sonneville van de Hotelschool
ter Duinen en twee assistenten van de Orde van de
Paardenvisser demonstreerde hij hoe vaardig hij met
de Turkse pollepel, soep, groenten en specerijen kan
omgaan. Er waren ook straattheateracts, buikdanseres en
Turkse muziek! U kon er zelfs een gratis ritje maken op
een kameel…!

Alle foto’s
orbije
van de vo
maand op
ijde.be
www.koks
(klik op
)
fotoalbum
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In de gemeente Golf

Koksijde
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Open sleuvendag: een succes!
We kunnen er trots op zijn dat de
grootste archeologische site van
Vlaanderen zich momenteel op onze
gemeentegronden bevindt. Bovendien
wordt er onderzoek gevoerd naar een
type kustnederzetting dat nog niet
eerder grondig werd bestudeerd! Na
dit archeologisch onderzoek kan de
eigenlijke aanleg van het golfterrein
van start gaan. Op woensdag 11
november werden op de golfsite twee
gratis rondleidingen georganiseerd.
Zo’n 180 belangstellenden, met
bijzondere interesse voor de
archeologische sporen die zich in
de ondergrond van het toekomstig
golfterrein bevinden, gingen op de
uitnodiging in. Gemeentearcheoloog
Alexander Lehouck en zijn collega’s van
Monument NV verstrekten enthousiast
toelichting over hun werkwijze en
hun vondsten. Naar analogie met
de openmonumentendag, werd
de manifestatie “opensleuvendag”
gedoopt, want een “sleuf” is doorgaans
een minutieus gegraven archeologische
gracht of terrein zoals duidelijk op de
foto te zien is. Wie dit unieke bezoek
miste, krijgt nog een kans in de loop
van het voorjaar. Als het onderzoek op
zijn einde loopt, zal de site nog eens
voor het publiek opengesteld worden.

Alles over de golf
op gloednieuwe
webstek!
Het Koksijdse golfdossier loopt ondertussen al zo’n 10 jaar.
Het afgelopen jaar werden er echter grote vooruitgangen
geboekt! Na het archeologisch vooronderzoek werd de site
ontdaan van munitie, hoofdzakelijk uit de Eerste Wereldoorlog.
Momenteel is een team van archeologen aan de slag om de
hele site te onderzoeken.

eruitzien en hoe iedereen
zal kunnen meegenieten
van deze groene ruimte
door het belangrijke accent op
‘recreatief medegebruik’. Momenteel
is het archeologisch onderzoek
de hoofdbrok van deze webstek.
De voortgang van de werken zal
regelmatig worden geactualiseerd.
Ook het volgende publieksbezoek

zal zeker op de site aangekondigd
worden!
Uiteraard vindt de bezoeker op
deze webpagina’s ook heel wat
beeldmateriaal: diverse foto’s van
het onderzoek, duidelijke plannen
van de site en schetsen van het
toekomstige clubhuis. Kortom, www.
golfhofterhille.be is zeker meer dan
één bezoekje waard!

Website www.golfhofterhille.be
Sinds kort kan je op de gemeentelijke
website alles over het Koksijdse
golfproject ontdekken. Daartoe werd
een speciale deelsite aangemaakt. Wie
surft naar www.golfhofterhille.be kan
er de hele evolutie van de ontwikkeling
van Golf Hof Ter Hille volgen!
Momenteel kom je op deze website
o.a. alles te weten over de voortgang
van dit dossier, hoe de plannen

Het schepencollege brengt een bezoek aan de golfsite en krijgt ook duiding over het archeologisch
project.
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Beleven Kerst

Feeërieke kerst in Koksijde!
Koksijde wordt tijdens de eindejaarsperiode jaar na jaar omgetoverd tot een feeërieke kustplaats die
werkelijk baadt in een zee van licht. Een en ander is nu al zo’n tien jaar het werk van de technici van de werf
in Oostduinkerke, onder leiding van Pierre Dalle die keer op keer uit zijn ideeënvaatje blijft tappen. Elk jaar
pakken Pierre en zijn kerstploeg met enkele merkwaardige nieuwigheden uit. Wij waren benieuwd welke
unieke lichtcuriosa nu weer “het levenslicht zagen” in de gemeentelijke ateliers.
Pierre Dalle startte zijn loopbaan aan de gemeente in
1988, hij werd leider van de technici in Oostduinkerke in
1993. De kerstverlichting bestond toen uit armaturen in
de hoofdstraten en kerstbomen met eenvoudige lichtjes.
Pierre bracht daar met zijn creaties verandering in!
Onder de hoede van ir. Siska Stockelynck en ing. Stephan
Wydooghe en samen met de groendienst wordt Koksijde
in december omgetoverd tot lichtgemeente!
TD: “Wanneer is die extra aandacht voor de
kerstperiode eigenlijk gekomen?”
Pierre: “Dat is spontaan gegroeid. Ik had heel wat
ideeën in mijn hoofd. De eerste opvallende creatie was
een fontein met verlichte dolfijntjes. Maar het eerste
echte meesterwerk kwam er in 2000. Toen werd het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke volledig omrand
door lichtjes. Iedereen werd daardoor betoverd! Mensen
gingen speciaal langsrijden. Een nieuwe toeristische
attractie was geboren! Nog dat jaar werd ook het
(toenmalige) gemeentehuis van Koksijde volledig
verlicht.”
TD: “Waar blijf je inspiratie halen?”
Pierre: “Ik maak graag iets wat anderen niet hebben,
iets exclusiefs. Op beurzen, bv. in Frankfurt, ga ik op
zoek naar de laatste nieuwtjes op technisch vlak. Daar
denken ze twee jaar vooruit. De creaties zelf, daar kan ik
maanden op zitten broeden. Als ik iets in mijn hoofd heb
zitten, maar het geraakt er niet uit, dan ga ik me soms
afzonderen in de kerk van Wulpen. En daar zie ik dan
altijd het licht (lacht)!”
TD: “De kerstverlichting die we nu in het
straatbeeld zien, is het werk van vele handen?”
Pierre: “Uiteraard! Ik ontwerp alles zelf, maar het is
mijn team dat alles uitvoert. Tussen al hun andere werk
door! Ze hebben gouden handen! Van een kerststal
bijvoorbeeld ga ik eerst een maquette op schaal maken
opdat de timmermannen ze dan volledig identiek kunnen
uitvoeren. Het grote voordeel is dat mijn zoon Peter,

30

ook deel uitmaakt van de ploeg en mij met één woord
begrijpt. Hij leest als het ware mijn gedachten als ik
iets schets en dat maakt het samenwerken natuurlijk
fantastisch!”
TD: “In tijden van crisis springen jullie ook zuinig
om met energie?”
Pierre: “Zeker en vast! We proberen zoveel als mogelijk
alle verlichting in LED’s te stoppen. Het verbruik daarvan
is zeven maal minder dan gewone lampen. Daar wordt
heel veel aandacht aan besteed. De aansluitpunten voor
elektriciteit liggen ook vast. Je kan niet zomaar overal
kerstverlichting hangen.”
TD: “Zijn er fonkelende nieuwtjes dit jaar?”
Pierre: “Toppers worden zeker de ultramoderne
kerststal met beelden aan de Ter Duinenkerk en de
speelse lantaarns aan de rotonde Zeepanne. Verder
plaatsen wij strakke kerstboomconstructies aan de beide
gemeentescholen, wordt het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke in LED gestopt, de brug van Wulpen. Op
de Albert-I-laan komen heel wat flitsende lichtjes,….En
ik ben nu al aan het broeden op een nieuwtje voor De
Poort, maar dat is voor volgend jaar (lacht)!!”

Beleven Wedstrijd

Laat je glijde(n) in Koksijde!!
Ook deze winter kan je in onze gemeente weer schaatsen. De ijsbaan voor het gemeentehuis gaat op vrijdag
11 december open. Meteen volle gas, want je kan er die avond gratis en in discostijl het beste van jezelf
geven! Tot en met 10 januari wordt het Theaterplein (Zeelaan 303) omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt.
Ook de sfeervolle kraampjes naast de schaatsbaan ontbreken dit jaar niet! De organisatie is opnieuw in
handen van het feestcomité van Koksijde i.s.m. de gemeente en de VVV.

Programma
* Vrijdag 11 december van 20 tot 22 u., openingsavond,
gratis disco-schaatsnight!
* Zondag 20 december, van 18 tot 19.30 u.,
discoschaatsen
* Zaterdag 26 december om 20 u., spectaculaire
schaatsshow met Katrien Pauwels en
kunstschaatsers op muziek van Peter Paelinck op
ijsdidgeridoo en Imperior de Percusion
* Vrijdag 1 januari om 18 u., strand Koksijde en ijsbaan,
nieuwjaarsvuurwerk en gratis toast op het nieuwe jaar
* Zaterdag 2 januari, van 18 tot 19.30 u., discoschaatsen

Win een K-muts voor de
koude winterdagen!
Hoe doe je mee? Vul onderstaande woordpuzzel in!
Waar haal je de muts? Kom op zaterdag 26 december vanaf
20 u. naar de ijsbaan (Zeelaan 303, Theaterplein – K-stand)
en ruil dit (juist ingevulde!) wedstrijdformulier in voor een gratis
K-muts.

DOE
MEE EN
WIN !

Tip : Alle antwoorden zijn te vinden in deze Tij-dingen of op www.koksijde.be!
Veel succes!
De mutsen worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt.

Woordpuzzel
Met welk muziekgenre wordt de ijsbaan dit jaar geopend?
Achternaam van de overleden beeldhouwer die volgend jaar een museum in Sint-Idesbald krijgt?
Culturele happening die plaatsvindt op 20 februari 2010?
Naam van de toekomstige Koksijdse golf?
Koksijdse jumelagegemeente in Oostenrijk?

Welk woord heeft u gevormd :

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

31

Cultuur Kerst

Kerstconcert met Capella de la Torre
Op zondag 13 december dompelt het c.c. CasinoKoksijde u helemaal onder in de kerstsfeer. Na het succes
van het kerstconcert in de Sint-Pieterskerk vorig jaar wordt er nu een vervolg aan gebreid. Het gezelschap dat
optreedt is de Capella de la Torre, muzikanten die naam maakten met het historisch correct brengen van
middeleeuwse muziek. Ze willen de luisteraar tonen hoe rijk en gevarieerd die muziek wel is.
In dit kerstconcert wordt die
traditie van die vrolijke opzwepende
mediterrane kerstmuziek weer
opgerakeld.
De naam “de la Torre” heeft een
dubbele betekenis. Het is enerzijds
een eerbetoon aan de Spaanse
componist Fransisco de la Torre die in
de 16de eeuw zijn Danza Alta schreef.
Dit is waarschijnlijk het bekendste
Capella Alta-muziekstuk, met een
verzameling blaasinstrumenten als
de schalmei, dulciaan, trombone en
cornet. Anderzijds mag de naam
ook letterlijk genomen worden.
“De la Torre” betekent “van de
toren”. Groepen muzikanten van
blaasinstrumenten speelden destijds
dikwijls op torens of balkons
op festivals en andere officiële
gelegenheden. In veel Spaanse
steden vind je tot op vandaag
“Torres de los Ministriles”.
Na het optreden is er (gratis) lekkere
glühwein en een lekker vuurtje.
Dit indrukwekkend concert vindt
plaats op zondag 13 december om

GEBOORTEN

20 u. in de Sint-Pieterskerk in
Koksijde-dorp. Tickets 14 euro
(c.c. CasinoKoksijde).

Meer info: www.casinokoksijde.be, beluister de
muziek van Capella de la Torre.

Marguerite Forgeur

Nina Dom

Renée Pireau - 84 jaar

Dochter van Benoit en van Veronique
Hellemans uit Koksijde

Dochter van Marc en Jasmine Browaeys uit
Oostduinkerke

Renée Nicodème - 74 jaar

Elsene, 28 september

Matisse Hermans
Veurne, 9 oktober

Zoon van Bert en van Sofie Janousek uit
Koksijde

Amalia Willaert

Veurne, 10 oktober

Dochter van Pascal en van Ndeye Ndiaye uit
Koksijde

Noor Cornelis

Veurne, 12 oktober

Dochter van Stijn en van Patty T’Jonck uit
Oostduinkerke

Chanti Lauwens

Veurne, 13 oktober

Dochter van Gwen en Stefany
Descheemaecker uit Oostduinkerke

Sol Degrieck

Veurne op 13 oktober

Dochter van Jo en van Sigrid Rondelez uit
Koksijde

Fleur Vermoote

Veurne, 15 oktober

Dochter van Kevin en van Isabelle Paquet uit
Oostduinkerke

Elias Vermeulen

Veurne, 16 oktober

Zoon van Stijn en van Evelyne Hennebel uit
Koksijde

Arthur Van de Velde

Bonheiden, 17 oktober

Zoon van Olivier en van Sarie Vanden
Broucke uit Koksijde

Delphine Vandaele

Roeselare, 20 oktober

Dochter van Erwin en van Els Ampe uit
Koksijde
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Het gezelschap Capella de la Torre brengt op zondag 13 december een boeiend middeleeuws
kerstconcert in de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp.

Gent, 23 oktober

Ize Houwen

Oostende, 24 oktober

Dochter van Pieter en van Ruth Dobbelaere uit
Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Jean Votquenne uit Koksijde en Isabelle
Maksymczuk – 16 oktober
Wim Maes en Benedicte Dalle, beiden uit

Koksijde – 17 oktober
Nick Liefhooghe uit Koksijde en Katrien
Van Roy uit Watermaal-Bosvoorde – 31 oktober
Gregory Geryl en Evelyne Vanhove,
beiden uit Koksijde – 6 november

OVERLIJDENS

Gerard Depuydt - 84 jaar

weduwnaar van Alice Jonckheere

Ruddy Dieleman - 69 jaar

echtgenoot van Maria Baeckelandt

Henri Torreele - 89 jaar

echtgenoot van Madeleine Seys

Margriet Robbelein - 85 jaar
echtgenote van Roger Billiet

Godelieve Waeyaert - 81 jaar
echtgenote van Roger Kempe

Dorinda Claeys - 56 jaar

weduwe van Jean-Pierre Helsmoortel

weduwe van Gustave Sacré

echtgenote van Jean Dubreucq

Elvire Boeykens - 76 jaar
echtgenote van Joseph Mees

Gilberte Bouffioux - 65 jaar
echtgenote van Urbain Vanloo

Albert Lagrou - 88 jaar
Georges Van Seymortier - 85 jaar
echtgenoot van Marie-Josée Liets

Theresia Hennecke - 87 jaar
weduwe van Jean Bardiau

Jean-Claude Cornélis - 68 jaar
weduwnaar van Jocelyne Ducobu

Lucie Vansteenland - 90 jaar

weduwe van Cyrillus De Ceuninck

Julien Veranneman - 79 jaar
echtgenoot van Gabrielle Zoete

Daniël Vanhille - 88 jaar

echtgenoot van Jacqueline Rommelaere

Margriet Debou - 91 jaar

weduwe van Ludovicus Darras

Robert Vermeir - 73 jaar

weduwnaar van Louisa De Neve

Marie-Jeanne Depuydt - 50 jaar
Myriam Blairon - 55 jaar
weduwe van Jean Scheers

Jozef Van Wesepoel - 75 jaar

echtgenoot van Christiane Decroos

Simonne Fryns - 93 jaar
weduwe van René Soenen

echtgenoot van Eva Hausstein

Marie Waelkens - 82 jaar
Werner Roelstraete - 75 jaar

echtgenoot van Maria Crutzen

Fernand Meeuwis - 80 jaar

weduwe van Gaston Brabant

Roger Meyskens - 68 jaar

Roland Vereecke - 65 jaar

Herman Van den Berghe - 71 jaar
Maria Verelst - 97 jaar

echtgenoot van Amandina Vercaigne
echtgenoot van Maria Van Duyse
echtgenoot van Dina Caerels

Cultuur Abdijmuseum

7de middeleeuws winterfeest
Stella de Dunis in Duinenabdij!
Op dinsdag 29 december organiseert het Abdijmuseum Ten Duinen voor de 7de 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. Hieronder het programma.

De Blauwe Schuyt - Met een
speelman en twee speelvrouwen zingt
en speelt de Blauwe Schuyt vrolijke
muziek uit de middeleeuwen. Maar
liefst 35 instrumenten zitten er in
hun kar en hun mand. Zouden ze die
allemaal kunnen bespelen?
Poppentheater Plansjet - Op
de tonen van de draailier brengen
houten poppen de steltendans,
de kadril en de paardendans tot
leven. Een piraat, Sint Antonius
en zijn varken, de marionette à la
planchette..., de poppen aan het
dansen!
Mante en Kalle - Luidkeels tetterend
in hun jabbertalk bekritiseert
dit bizarre barokke duo alles en
iedereen. Zonderlinge figuren die
zichzelf uitzonderlijk mooi vinden en
van een goede maaltijd houden… Een
topproductie van Teater Exces!

Ea Varna - Al meer dan 3.875
jaar dwaalt Ea Varna door onze
oerbossen. Deze goedaardige lobbes
van maar liefst 4 meter spreekt
klein en groot aan in zijn onbekende
elfentaal, op de tonen van de muziek
van de natuur. Een magische en
feeërieke verschijning van Dolle Pret!
Jaap Slagman - Een levend
schilderij, een gezicht. Nieuwsgierig
kijkt het naar de mensen.
Intrigerend, verrassend, vertederend.
Een opgetrokken wenkbrauw, een lip
die krult, ogen waarin je verdrinkt.
Een wezen dat geen enkel houvast
biedt behalve dan alleen een spiegel
van alle denkbare emoties van de
menselijke ziel.
Circo Daparro - Clownerie,
jonglerie, magie en acrobatie : dit
komediantengezelschap doet het
allemaal!

Vlam in de pan! - Het volk heeft
honger, de spijzen worden bereid!
Onder de aanwijzingen van Dragoen
‘kruidt’ de licht gestoorde vuurmagiër
Stevarius de spijzen van kok Saviero
met bovennatuurlijke krachten.
Flitsen en fratsen, een vuurzee
en een brandende rit brengen de
bezwering van deze vurige kookshow
(hopelijk) tot een goed einde.
Eten & drinken - De vriendenkring
van het abdijmuseum zorgt
traditioneel voor een passend hapje
en drankje aan democratische prijzen!
Kinderen VIP - Waan je de koning
te rijk, laat je schminken en neem
als onvergetelijk aandenken je eigen
voornaam in sierlijke kalligrafische
letters mee naar huis!
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.
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Evenementen Winter

Eindejaarssfeer in onze gemeente!
Kerstmarkten en
kerstanimatie
* Zondag 6 december, vanaf 11 u.: kerstmarkt in
Koksijde-dorp, Zeelaan
* Vrijdag 11 december, 16 u., kerstmarkt in De
Rozenkrans, Albert I-laan 54 in Oostduinkerke-bad
* Zaterdag 12 december, vanaf 14 u.: kerstfolie in
Oostduinkerke-dorp
* Zaterdag 19, zondag 20 en donderdag 24 december,
14-18 u.: kerstanimatie in Koksijde-bad, Zeelaan
* Maandag 21 december, 15 u.: doortocht van de
kerstman in de Strandlaan in Sint-Idesbald, gevolgd
door pannenkoeken en warme chocolademelk in de
Kerkepannezaal
* Woensdag 23 december, 14 u.: kerstshow voor
kinderen met Clown Rocky in c.c.CasinoKoksijde. Daarna
komt de kerstman met een geschenkje voor elk kind.
Toegang: 2 euro
* Zaterdag 26 december, vanaf 14.30 u.: Soetemarkt
in Oostduinkerke-bad, met om 15 u. rondgang van
de kerstman met gratis uitdelen van snoep en warme
chocolademelk

Sylvestervuren op
woensdag 30 december
te Oostduinkerke-bad

37ste
Winterwandeldag op
zaterdag 26 december

Wie tussen de feesten door een frisse neus aan zee wil
halen, neemt op zaterdag 26 december deel aan de
winterwandeldag. 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 in de
Strandlaan in Sint-Idesbald. Deelname is gratis en
bovendien ligt voor de deelnemers aan de eindmeet
een geschenkje klaar. Maar de mooiste beloning is
ongetwijfeld het gezond gevoel na een dagje wandelen
in onze mooie gemeente.

Van oud naar nieuw
op donderdag
31 december in
Sint-Idesbald
In samenwerking met de VVV/dienst Toerisme en
het gemeentebestuur herneemt de Orde van de
Paardenvisser elk jaareinde één van zijn mooiste
activiteiten, de Sylvestervuren op het strand van
Oostduinkerke, op woensdag 30 december.
Vanaf 16 u. blaast de Ruytingen Blaaskapelle het
jaar 2009 een goed einde toe. Om 17 u. vertrekt een
fakkeltocht op de Zeedijk van Oostduinkerke. De fakkels
kunnen ter plaatse aangeschaft worden. Inmiddels
zijn de aardappelen en sprotjes etensklaar geroosterd
en worden ze tegen een democratische prijs te koop
aangeboden. Wie nog koude handen en voeten heeft,
kan zich verwarmen aan een kop warme rode wijn.
Ten slotte worden de opgestapelde kerstbomen
om 17.30 u. op het strand verbrand, waarna een
spetterend eindejaarsvuurwerk afgeknald wordt!
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Op oudejaarsavond 31 december begint het feest op de
Zeedijk van Sint-Idesbald om 23 u. met muziek, glühwein
en hapjes. Om 24 u. wordt het nieuwe jaar ingezet met
een spectaculair vuurwerk op het strand.

Nieuwjaarsvuurwerk
op vrijdag 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 bij
het gemeentehuis een toast op het nieuwe jaar uit te
brengen. Er kan gratis geschaatst worden.

In de gemeente Bibliotheek

De bieb van 10 tot 10
De gemeentelijke openbare bibliotheek viert in 2010 zijn tiende
verjaardag.
Ter gelegenheid van dit decenniumfeest pakt de bieb uiteraard
met een uitzonderlijk programma uit!
De bieb van 10 tot 10: om in te bijten:
- 9 januari: “De buitenkant van
meneer Jules” door Kurt Defrancq
- 14 januari: “Voorlezen durven en
doen”
- 28 januari: Gedichtendag,
boekenleggers met haiku’s
- 9 februari: Dinsdag Biebdag, “Missie
DNA” door prof. em. J.J. Cassiman
- februari-maart: Start to game,
gameroom in de bieb
- 13 februari: Biebdate
- 9 maart: straffe verhalen en andere
vreemde vertellingen
- 13 tot 28 maart: Jeugdboekenweek
- 1 tot 29 april: tentoonstelling “Land
van zand”
- 3 tot 17 april: paaswedstrijd voor
kinderen

- april: wijndegustatie
- 10 april: Clown Poppy en Bubbelkes
Poppentheater
- mei: tentoonstelling “Meiklokjes op
prentenbriefkaarten”
- 6 mei: “Potje gezond” met
Winniefred Van Killegem
- 12 mei: natuurwandeling met gids
- 4 september: “Voorbij de grens” door
Lieve Blancquaert
- 9 oktober: Verwendag - Slot
feestjaar “Eind goed al goed”
op Nero’s wijze
- 9 oktober tot 6 november:
tentoonstelling “Nero verzameld”

Basisingrediënten 2010:
- gratis lidmaatschap
- hiep hiep hoera voor alle 10-jarigen!
Een verrassing…
- 10 beurtenkaart voor trouwe leners:
vraag ernaar aan de balie
- maandelijkse boeken-film-muziek
TOP 10
- 10 van 10: keuzelijsten van
“bekende” biebers
- zaterdag 9 oktober: “Nero” slotfeest
met de meest fanatieke en trouwe
leners
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53,
www.bibliotheek.koksijde.be.

“De buitenkant van meneer
Jules”
Op zaterdag 9 januari om 20 u. brengt de bibliotheek de vertelmonoloog
De buitenkant van meneer Jules door acteur Kurt Defrancq. Hij vertelt het
verhaal van Diane Broeckhoven in een regie van Jan Verbist.
Op een ochtend stelt de bejaarde Alice vast dat haar man dood op de bank
zit. Omdat ze het besef langzaam wil laten doordringen en het vertrouwde
leven zo lang mogelijk wil aanhouden, belt ze de hulpdiensten nog niet. Kurt
Defrancq vertelt in dit haast onbeweeglijk tafereel, in een tekst die zindert
van intimiteit, deze ontroerende mix van gemis, aanhankelijkheid en heimwee
waarmee Alice plots af te rekenen krijgt.
Gratis toegang maar reserveren is nodig via T 058 53 29 53.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53, www.bibliotheek.koksijde.be.

Boeken en cd-verkoop
De bibliotheek organiseert weer een boeken- en cd-verkoop op van zaterdag
19 december tot en met donderdagmiddag 31 december. Iedereen vindt er
wel iets naar zijn smaak. Een volwassenenboek kost een halve euro, een
jeugdboek twintig cent en een cd twee euro.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op donderdagmiddag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en donderdagmiddag 31 december.
Ook gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari.
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In de gemeente Bibliotheek

Cursussen in de bibliotheek
Word: opmaak

Internetinitiatie

Voor wie de basiscursus Word al
volgde of die al enige ervaring heeft
met het programma Word. Ontdek
heel praktijkgericht en onmiddellijk
toepasbaar de ruime mogelijkheden
van dit programma. Bijvoorbeeld:
een achtergrond invoegen, tabellen
invoegen, documenten beveiligen,
gebruik van tabs, speciale tekens,
symbolen en accenten invoegen,
toetsencombinaties.
Op vrijdag 18 december van 13.30
tot 16 u. Kostprijs 4 euro
Plaats: afdeling Beeld en Geluid van
de bibliotheek (1ste verdieping)

Bedoeld voor iedereen die al wat basiservaring met computers heeft maar zich
nog niet waagde aan surfen op het Internet. Het uitgangspunt is niet de techniek,
maar het persoonlijke, praktische gebruik. Na een korte theoretische introductie
wordt er heel veel geoefend op de computer.
Op dinsdag 19, donderdag 21, dinsdag 26 en donderdag 28 januari telkens
van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 16 euro (cursus inbegrepen). Plaats: afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek (1ste verdieping).

Basiscursus
computer
De reeks is de ideale start voor een
echte beginner die wil weten of een
pc iets voor hem of haar is en vormt
een goede basis voor die mensen
die een cursus Word en/of Internet
overwegen, maar misschien nog niet
echt de stap durfden zetten.
Op maandag 25 januari, donderdag
29 januari, donderdag 4 februari van
13.30 tot 16 u. Kostprijs: 12 euro
(cursus inbegrepen). In de afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).

Word: basis
Voor iedereen die met een computer
al wat overweg kan (= gebruik van
muis en toetsenbord).
Deel 1 (basisprincipes):
voorstelling van het word venster,
teksten intikken, lettergrootte en
lettertypes instellen, kopiëren,
plakken en selecteren, afdrukken,
document maken en foto’s invoegen.
Deel 2: een feestelijk document
maken (bv. een uitnodiging),
kolommen, opsommingtekens,
kop en voettekst, paginanummers,
naamkaartjes. Het belangrijkste is
leren zelf aan de slag te gaan, op
eigen tempo.
Op dinsdag 5, donderdag 7,
donderdag 14 en vrijdag 15 januari
van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 16 euro
(cursus inbegrepen). Plaats: afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).
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Digitaal fotograferen
De camera’s evolueren zeer snel en
bieden steeds meer mogelijkheden
met een grotere moeilijkheidsgraad
tot gevolg. Daarom worden er
twee cursussen georganiseerd, al
naargelang de aard van de camera’s.
Elke cursus blijft gespreid over twee
namiddagen van 13.30 tot 16 u. (in
de benedenzaal van de bibliotheek).
* Kleinere compacte Cyber-shot
camera’s op dinsdagen 19 en 26
januari, kostprijs 8 euro
* Spiegelreflexcamera’s en grotere
compacte Power-shot camera’s op
donderdagen 21 en 28 januari, en
4 februari, kostprijs 12 euro (max.
7 personen)
U kan inschrijven op de lijst
“basiskennis digitale fotografie” met
opgave van uw telefoonnummer. Men
moet wel lid van de bibliotheek zijn.
De bieb belt u dan om te vragen met
welk merk en type camera u aan de
cursus wenst deel te nemen. Aan de
hand van de volgorde van inschrijving
wordt u dan meegedeeld welke
cursus u kan volgen.
Het aantal deelnemers per cursus
blijft beperkt. Stel uw inschrijving

dus niet uit. Plant u de aankoop van
een digitaal fototoestel, dan is het
misschien nuttig om eerst de cursus
(of een eerste les) te volgen, om met
meer kennis van zaken de voor u
meest geschikte camera te kopen.
Inschrijvingen zijn pas geldig na
betaling.
Info en inschrijvingen aan de balie
van de bibliotheek (afdeling Beeld en
Geluid op de 1ste verdieping).

Voor alle cursussen geldt:
* Inschrijven vanaf donderdag
3 december.
* Voorwaarde: lid zijn van de
bibliotheek.
* Max. 10 deelnemers per
cursus. (Behalve voor de
cursus spiegelreflexcamera’s,
max. 7 deelnemers.
* Info en inschrijvingen aan
de balie van de bibliotheek
(afdeling Beeld en Geluid op de
1e verdieping)
* Inschrijvingen zijn pas geldig
na betaling.

Beleven Bibliotheek

In de lucht
dankzij WAC
West Aviation Club (WAC), de privévliegclub op de luchtmachtbasis,
nam op zaterdag 10 oktober deel
aan de verwendag in de bieb. De
club organiseerde een wedstrijd
met als prijs een luchtdoop voor 3
personen en een ULM-initiatie vlucht.
De schiftingsvraag was hoeveel
deelnemingsformulieren er voor de
WAC-prijskamp op de verwendag
zouden ingediend worden. Het juiste
antwoord was 62.
Winnaar luchtdoop voor 3 personen
werd Mathieu Moureau uit Meise.
Winnaar ULM-initiatievlucht werd
Willy Debyser uit Oostduinkerke.

Biebdate over lievelingsboeken
Op zaterdag 13 februari om 17 u. organiseert het bieb-team een eerste biebDATE!
Dit wordt een nieuwe formule om mensen over hun “lievelingsboeken” te laten spreken. Om
17 u., na de uitleen, komen 20 geïnteresseerden samen die elk hun drie lievelingsboeken
meebrengen. De bedoeling is bibliotheekbezoekers via hun boeken met elkaar in contact
te brengen en boekentips uit te wisselen, in een gezellige sfeer, met een hapje en drankje.
Mondelinge reclame voor een goed boek blijft de beste reclame!
Wie tot de 20 gegadigden wil behoren geeft zijn naam en telefoonnummer op aan de balie in
de boekenafdeling.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53, www.bibliotheek.koksijde.be.

Gezocht: voorlezers en vertellers
De bibliotheek wil het vertellen en voorlezen van verhalen en vertellingen stimuleren. Ken je
een leuk, straf of spannend verhaal? Kan je goed voorlezen of vertellen? Contacteer dan de
bieb: 058 53 29 53.
De eerste vertelavond Straffe verhalen en andere vreemde vertellingen vindt plaats op
dinsdag 9 maart. De bieb zorgt voor de sfeer, een beetje muziek, een hapje en een drankje.
Misschien is dit wel het begin van een boeiende traditie.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53, www.bibliotheek.koksijde.be.

Tentoonstelling
“Beste wensen…”
Van 1 december tot eind januari organiseert de dienst Archief in het atrium
van het gemeentehuis, een kleine thematentoonstelling met oude kerst- en
nieuwjaarskaarten uit de collectie van heemkundige Jozef Ameeuw. De oudste
kaarten dateren van rond de vorige eeuwwisseling. De afbeeldingen zijn heel
erg gevarieerd en gaan van verliefde paartjes tot gezellige kersttaferelen of
afbeeldingen uit het bijbelse kerstverhaal. Toegankelijk tijdens de diensturen.
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17/10/2009-13/12/2009
Wildfestival

Koksijde, verschillende restaurants

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke

Woensdag 02 december
20 uur / Film ‘Frozen River’

Koksijde, c.c. Casinokoksijde,
Theaterzaal

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99,

Donderdag 03 december
17-20 uur / Bloedinzameling

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje,
Kerkstraat

Info & org. Rode Kruis,
Marc Vandermeiren, T 0475.82.59.40,
vandermeiren.marc@telenet.be

Vrijdag 04 december

20 uur / Aranis, ‘songs from mirage’

Eigenzinnig en meeslepend concert
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 05 december

11 uur / Voorstelling boek Thierry
Deleu ‘Ode aan de Liefde’
Koksijde-aan-Zee,
gemeentehuis Koksijde,

Info: thierry.deleu@skynet.be

14 uur / Geleide wandeling in natuurreservaat Doornpanne met
aandacht voor fauna en flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 58.53.38.33, www.iwva.be

Koksijde-aan-Zee, poort

14 uur / Aankomst Sinterklaas met zijn
paard en koets, dan met zijn
zwarte Pieten door de Zeelaan
naar het c.c. Casinokoksijde
waar de Zwarte Pietenshow
plaatsvindt (om 14.30 uur).
Elk kindje mag bij de Sint en
krijgt een geschenkje
Inkom € 2

Info: Feestcomité koksijde-aan-Zee,
kristibo@telenet.be

14-18 uur / Open Museumdag: museum
en site gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

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

20 uur / Humorologie Toert

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Kom kijken naar het humortalent van
morgen
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 06 december

9.30 uur / Sint-Barbaraviering

Oostduinkerke-dorp, Oud-gemeentehuis

11 uur / Kerstmarkt
Koksijde-dorp

Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0486 40 29 28

Maandag 07 december
19.30 uur / Creatieve avond:
bloemstuk voor de
Kerstdagen

Sint-Idesbald, Excelsior, Strandlaan
Leden markant Sint-Idesbald:
€ 38, niet-leden: € 42
Info: Markant Sint-Idesbald,
T 058 51 51 37, of
jacques.proot@skynet.be

Woensdag 09 december

16.30-20 uur / Bloedinzameling

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg,
Witte Burg 92

Info & org.: Rode Kruis,
Marc Vandermeiren, T 0475.82.59.40,
vandermeiren.marc@telenet.be

20 uur / Film ‘Unspoken’

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
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Donderdag 10 december

14.30 uur / Lezing, “Nieuwe kunst in
België na 1945”
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde,
W. Elsschotzaal. Door prof.dr. Willem
Elias, Vakgroep Agogiek, VUB
Inkom 2,50 euro pp (koffie incl.)
org. UPV-Westkust i.s.m.
Vermeylenfonds
Info : M. Mortier 0475 972 198

19 uur / Breien of haken van
knuffelkapjes voor
kankerpatiëntjes

Wulpen, Het dorstige Hart, dijk

Info & organisatie vrouwenstemmen,
Rita Gantois, T 058 51 20 55 en
erna.delancker@telenet.be

19.30 uur / Infoavond energie

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje,
kerkstraat. ACW werkt in 2009-2010
rond ‘Duurzame ontwikkeling’, meer
specifiek rond energie, wil vooral
concrete informatie bieden.
Info en org: ACW, koepel van christelijke
werknemersorganisaties,
Lena Devacht, T 058 51 69 87

Vrijdag 11 december

14.30-18.30 uur / Kerstwinkel de
toverdoos’

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Verkoop van originele kerstgeschenkjes,
handgemaakte kaarsen, kerststukjes,
wenskaarten
Organisatie en info: huize Rozewingerd,
Bitterzoetlaan 7-9, Oostduinkerke
Atelier.begeleiders@rozenwingerd.be

16-20 uur / Kerstmarkt

Oostduinkerke, BuBao De Rozenkrans,
Albert I-Laan 54
Info: De Rozenkrans, T 058 53 20 83,
0479 34 02 38

20-22 uur / IJsbaan, disco schaats night
Gratis toegang + gratis
schaatsen
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Zaterdag 12 december
14 uur / Kerstfolie

Oostduinkerke-dorp, parking achter
Oud-gemeentehuis

Info: feestcomité Oostduinkerke-dorp,
0477 67 47 72

14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

18 uur / Optreden Harmonie Vrienden
van de brandweer
Oostduinkerke-dorp

Info feestcomité Oostduinkerke-dorp,
T 0477 67 47 72

20.30 uur / Muziektheater, Mathias
Sercu/Pascale Michiels/Bert
Verschueren
Cicadas
Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a

Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be,
of bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99, of T 058 51 18 37,
www.hetbedrijf.be

Zondag 13 december
14-21.30 uur / IJsbaan

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

14.15 uur / Een vroege kerstwandeling
in het Kerkepannebos
Sint-Idesbald, infopaneel
Kerkepannebos, J. van Looylaan

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

20 uur / kerstconcert, Capella de la
Torre, ‘Feliz Navidad’
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk
Klassiek op zondag: mediterrane
kerstmuziek in de ranaissance

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
Organisatie i.s.m. de kerkraad Koksijde

Maandag 14 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Dinsdag 15 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14 uur / Kerstfeest

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Info & organisatie Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen, SOW, secretaris,
Roger Billiet, T 058 51 65 00

Woensdag 16 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

17-19.30 uur / Bloedinzameling

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info & org.: Rode Kruis,
Marc Vandermeiren, T 0475.82.59.40,
Vandermeiren.marc@telenet.be

20 uur / Film ‘Still Walking’

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 17 december

13.30 & 19.30 uur / Bloemschikken

Koksijde-aan-Zee, Tulpenlaan 41,
parochiaal centrum. Info Gezinsbond
Koksijde. Inkom leden: € 7; niet-leden: € 10

Inschrijvingen: Gerda Van de Steen,
T 058 51 17 97

14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14.30 uur / Discussienamiddag
‘Mobiliteit, in welke richting’,
ingeleid door Rudy Cools

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, W. Elsschotzaal
Inkom 2,50 euro (koffie inbegrepen)
Organisatie: A. Vermeylenfonds,
R. Lema, T 0497 90 52 12

19.30 uur / Kerstfeest in Griekse stijl
Sint-Idesbald, Excelsior, Strandlaan

Info: markant Sint-Idesbald, T 058 51 51 37
of jacques.proot@skynet.be

Vrijdag 18 december
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Zaterdag 19 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14-18 uur / Kerstanimatie
Optreden Mo-Chito in kerststijl
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan

Organisatie Hartje Koksijde en feestcomité
Koksijde-aan-Zee. Info: Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

16-18 uur / Winterse avondwandeling
in de Noordduinen
Koksijde, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Info: dienst Toerisme KoksijdeOostduinkerke, t 058 51 29 10

20 uur / Kerstconcert Eva De Roovere
+ special guest

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2. Deuren open om 19.30,
Inkom € 30, Add € 35. Aansluitend
receptie in het c.c. casinoKoksijde.
Kaarten te verkrijgen bij diensten
toerisme Koksijde-Oostduinkerke
Info & organisatie: Fifty-One club
Nieuwpoort – Westkust 27.
Regio Westkust – Veurne – Diksmuide
Voorzitter Frederik Morel, T 0475 85 88 00
www.fiftyoneclub-nieuwpoort.be
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20.30 uur / Muziek en vertellingen,
de Schone Occoage, Marie,
Petite fleur de Fleury

Oostduinkerke, het Bedrijf,
Leopold II-laan 9a
Een winterse muzikale vertelling over
een meisje in ‘Den grooten Oorlog’

Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be,
aan de balie van het c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99 of op T 058 51 18 37,
www.hetbedrijf.be

Zondag 20 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14-18 uur / Kerstanimatie
Christmas shopping, met
kerstrodeo, allerhande
kraampjes, drankjes, hapjes,
visbakkers
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Organisatie: Hartje Koksijde en
feestcomité Koksijde-aan-Zee

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
t 058 51 29 10

18-19.30 uur / IJsbaan, discoschaatsen
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Maandag 21 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

15 uur / Doortocht van de Kerstman
door de winkelstraat van SintIdesbald, nadien pannenkoeken
en warme chocolademelk
Sint-Idesbald,

Info: Feestcomité Sint-Idesbald

Dinsdag 22 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Woensdag 23 december
10-21.30 uur / IJsbaan

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

14 uur / Kerstshow voor kinderen met
Clown Rocky. Dan komt de
Kerstman en krijgt elk kindje
een geschenkje.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde. Inkom € 2
Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

Donderdag 24 december
10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14-18 uur / Kerstanimatie met
zingende Kerstman
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan

Organisatie: Hartje Koksijde en
feestcomité Koksijde-aan-Zee

Vrijdag 25 december
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Zaterdag 26 december

8.30 – 14 uur / Inschrijvingen
en start van de grote
winterwandeldag te
Koksijde, Sint-Idesbald,
Oostduinkerke en Wulpen
8 – 16 – 24 – 32 km

Zie Tij-dingen blz 34
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14.30 uur / Soetemarkt met rondgang
van de Kerstman

Oostduinkerke-aan-Zee. Gratis uitdelen van
snoepzakjes en warme chocolademelk.
Info: feestcomité Oostduinkerke-aanZee, T 0476 99 72 00

20 uur / Optreden Katrien Pauwels
en kunstschaatsers op
muziek van Peter Paelinck
(ijsdidgeridoo) en Imperior
de Percusion

Koksijde-aan-Zee, theaterplein, IJsbaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

20 uur / Kerstconcert Beauvarletkoor
koksijde, Feliz Navidad

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2. De Misa Criolla van A.
Ramirez en Spaanse polyfone muziek
die iedereen ongetwijfeld in een vrolijke
kerstsfeer brengt. Van Griet de Meyer.
Info & organisatie:
Beauvarletkoor Koksijde, T 0476 59 42 99,
beauvarlet@gmail.com. Kaarten € 12 VVK/
€ 15 ADD/ € 5 studenten (enkel ADD)

Zondag 27/12

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Maandag 28/12

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Dinsdag 29/12

10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

14 uur / Geleide wandeling naar het
infiltratiegebied met accent
op waterwinning en natuur
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058.53.38.33

14-18 uur / 7de Middeleeuws Winterevenement Stella de Dunis
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

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

Woensdag 30/12

10-21.30 uur / IJsbaan

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

Vanaf 16.30 uur / Sylvestervuren met
verkoop van gerookte en
geroosterde sprot + gevolgd
door vuurwerk

Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk, strand
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Donderdag 31/12

10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

23 uur / Van oud naar nieuw,
afsluitend met vuurwerk
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum

Info: Handelaarsbond Sint-Idesbald

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie januari 2010 bezorgen vóór
5 december 2009. Voor de editie van februari
2010 bezorgen vóór 5 januari 2010. 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.

21 uur / Xbeach gala

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

VVK € 12; add € 16. Info: Toerisme
koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, feestzaal

Silvester gala party

Org. Rotaryclub Veurne-Westkust, Dirk
Castelein
Kaarten dienst Toerisme Koksijde

Cursus en vorming
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje,
Kerkstraat
Woensdagavond 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17 &
24 februari en 3, 10 & 17 maart
Telkens van 19 – 22.15 uur
EHBO cursus Rode Kruis afdeling Koksijde
Het Rode kruis afdeling Koksijde start op
woensdag 13 januari met cursus EHBO (brevet
van helper) onder het motto ‘kijken helpt niet’,
Plaatsen zijn beperkt.
Info & inschrijvingen: Audry Lebrun,
T 0495 16 78 12, missalebrun@hotmail.com
Voorzitter Marc vandermeiren, T 058 52 48 76,
marcvandermeiren@skynet.be

Tentoonstellingen
17/01-15/12
Koksijde, strand

Getij-Dingen

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.

10/10-03/01

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

Expo: Heilige boontjes,
Vergeten groenten en fruit
uit de abdijtuin

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

31/10-27/12

Oostduinkerke, Art Gallery De
Muelenaere & lefevere

Expo Jacky De Maeyer
(eik) en Roger
Demyttenaere (glas)

Info: Art Gallery de Muelenaere
& lefevere, Polderstraat 76,
T 058 51 47 57, dml@skynet.be;
www.dmlgallery.be

12/12-17/01/2010

Oostduinkerke-aan-Zee, Astridplein 6

Mental Mapping #5
(foto-installatie)
Isabel Devos, Wim Piqueur,
Bart Gabrël en Caroline Vincart
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57;
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

18/12-03/01/2010

Elke dag van 15-18 uur, Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40

Marie-Cécile Clerinx en
Albert Tersago, tekeningen,
pastels en beeldhouwkunst
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57,
www.tenduinen.be

December - januari

Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino,
Strandlaan

Nicole Gios

Info: Lievino, T 058 51 18 05

December 2009-januari 2010
Oostduinkerke, Albert I-Laan 80, AP
Interieur & Art Tentoonstelling

Nikolas Kozakis,

zijn werk is heel architecturaal. Zijn
moderne iconen zijn een vlak van
carrosserielak van Porche, Ferrari
of andere boliden, ‘de auto van de
moderne god’

Alexandre Christiaens,

hedendaagse fotografie op aluminium,
zeezichten zwart-wit die hij neemt
zonder flits en tot een prachtig
resultaat komt.
Info Annie Pattyn, T 0475 69 05 70,
www.anniepattyn.be
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INFO Toerisme Koksijde - Oostduinkerke
T 058 51 29 10 l toerisme@koksijde.be l www.koksijde.be

Koksijde on ice

11 december tot 10 januari 2010 l Theaterplein l Zeelaan 303
Gratis disco schaatsniGht //

OPENINGSUREN

vrijdag 11 december l 20 - 22u

vr 11.12.09
12 tot vr 18.12.09
za 19 tot woe 23.12.09
do 24.12.09
25.12.09 - zo 03.01.10
za 26 & do 31.12.09
ma 4 tot zo 10.01.10
vr 01.01.10
za

discoschaatsen // zondag 20 december
& zaterdag 2 januari l18 - 19.30u

spectaculaire schaatsshow //

vr

20 - 22u
14 - 21.30u
10 - 21.30u
10 - 17.30u
10 - 21.30u
10 - 17.30u
14 - 21.30u
10 - 18u

zaterdag 26 december l 20u - optreden van

Katrien Pauwels en kunstschaatsers op muziek van Peter Paelinck
(ijsdidgeridoo) en Imperior de Percusion

nieuwjaarsvuurwerK + Gratis toast //
vrijdag 1 januari om 18u l strand Koksijde l IJsbaan

TOEGANGSPRIJZEN
volwassenen
kinderen -16 j.
10-beurtenkaart volw.
10-beurtenkaart -16 j.
Schaatsen

€4
€2
€ 35
€ 15
€2

