22ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Gelukkig
Nieuwjaar
2017!

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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hoogwater

laagwater

02.30 en 14.47
03.04 en 15.26
03.44 en 16.09
04.29 en 16.59
05.23 en 18.01
06.31 en 19.16
07.45 en 20.25
08.52 en 21.30
09.56 en 22.34
10.57 en 23.31
11.52
00.21 en 12.40
01.06 en 13.25
01.48 en 14.09
02.31 en 14.55
03.16 en 15.41
04.02 en 16.30
04.51 en 17.22
05.43 en 18.15
06.37 en 19.11
07.35 en 20.12
08.39 en 21.21
09.50 en 22.34
10.57 en 23.29
11.46
00.12 en 12.24
00.45 en 12.55
01.12 en 13.24
01.39 en 13.55
02.11 en 14.31
02.48 en 15.10

09.20 en 21.33
10.01 en 22.15
10.45 en 23.00
11.33 en 23.51
12.28
00.49 en 13.27
01.52 en 14.31
03.00 en 15.39
04.15 en 16.52
05.29 en 17.56
06.27 en 18.49
07.15 en 19.35
08.00 en 20.19
08.43 en 21.01
09.26 en 21.44
10.10 en 22.27
10.54 en 23.10
11.40 en 23.55
12.28
00.44 en 13.20
01.41 en 14.18
02.46 en 15.23
04.07 en 16.39
05.24 en 17.43
06.16 en 18.29
06.55 en 19.03
07.27 en 19.32
07.56 en 20.03
08.30 en 20.40
09.08 en 21.20
09.48 en 22.02

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Koksijde luistert…
De enquête Koksijde luistert,
gepubliceerd in het nummer van
september, leverde liefst 1.060
antwoorden op. Algemeen blijkt uit
de bevraging dat onze inwoners
in hoge mate tevreden zijn over
de genomen beleidskeuzes en de
gemeentelijke dienstverlening. De
cijfers op een rijtje…

6-7
Je stamboom..?
Weet jij veel of weinig over je
afkomst? Hoeveel generaties
ver ken je de voornamen
van je grootouders? Niet
gemakkelijk! Meestal ben je bij
je overgrootouders al het spoor
bijster. Daar kan je iets aan doen: je
stamboom opmaken. Met de hulp
van de vereniging Familiekunde
Vlaanderen regio Westkust…

13

En verder:
Bestuur

Nieuws uit Galibi
De stedenband met Galibi in
het Zuid-Amerikaanse Suriname
gaat onverminderd verder. In
de herfstvakantie reisde een
Koksijde delegatie naar de
partnergemeente om er informatie
te verstrekken over het ophalen en
recycleren van afval. Op hun eigen
strand verzamelden de kinderen
van Galibi vele zakken vol plasticafval…
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Activiteiten in het Duinenhuis
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Een oud volksversje: “t Was op een
nieuwjaarsavond, de bakker sloeg
zijn wijf, al met een hete pale, zo
deerlijk op heur lijf. Bakker alhier,
bakker aldaar, ‘k wens j’een zalig
nieuwjaar.” Je mag het zingen,
maar liefst niet uitvoeren… Geniet
rond Nieuwjaar van lekker tafelen,
heerlijke concerten, aangenaam
wandelen, fijne feesten en gezellig
samen zijn…
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Snippers uit de raad van 21 november
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste
beslissingen van de gemeenteraad onder leiding van
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De opgegeven bedragen
zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.
Wandeldijk – De raad keurde unaniem het lastenboek goed voor
de heraanleg van de wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen)
tussen het George Grardplein en Ster der Zee (afstand ca. 750
m). De wandeldijk wordt herlegd in warmgele gebakken klinkers
(zoals ter hoogte van de Zeelaan), en de boordsteen wordt
vernieuwd. Bijkomend aan het vorige (stopgezette) dossier zijn de
lange plantvakken met zitelementen in architectonisch beton in
langsrichting. Raming 976.210 euro.
Wind-strandsporten - De gemeente telt drie centra
voor de beoefening van wind-strandsporten: in SintIdesbald, Oostduinkerke en Groenendijk. Ze worden
respectievelijk uitgebaat door de vzw’s KYC, SYCOD
en Windekind. De raad aanvaardde op de zitting
van november eenparig de gebruiksovereenkomst
tussen de gemeente en de betrokken vzw’s voor 2017.
Raadslid Jean-Marie Dewulf (!mpuls) merkte op dat de
oppositie niet vertegenwoordigd is in het overlegcomité
ad hoc. Daarop stelde de burgemeester voor dat
voortaan een vertegenwoordiger van elke fractie van de
gemeenteraad in dat overlegorgaan zou zetelen.
Tandem West – De volledige raad keurde ook de
overeenkomst goed (tot 1 juli 2026) tussen het gemeentebestuur en vzw Tandem
West. Dat is de regionale vereniging die activiteiten aanbiedt aan kinderen en
jongeren met of zonder beperking, met lokalen achter de Westhoekacademie
in Sint-Idesbald. De doelstellingen zijn ontmoeting, permanente groepsvorming,
spel en recreatie, creativiteit, vorming, kadervorming en dienstverlening. Ook
de besturen van Nieuwpoort, Veurne, De Panne en Alveringem steunen deze
vereniging. Onze gemeente biedt een subsidie van 0,08 euro per inwoner.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Wijziging dienstregeling buslijn 68
Zoals vermeld in ons vorig nummer zal het tracé van buslijn 68 Oostende–Nieuwpoort–Veurne van
De Lijn veranderen. De bus zal vanaf 9 januari langs de Nieuwpoortsteenweg i.p.v. de Polderstraat rijden.
De Polderstraat wordt niet langer in de reisweg opgenomen wegens diverse beschadigingen aan het
openbaar domein en uit overwegingen van verkeersveiligheid.
In samenspraak met De Lijn en het Agentschap voor Wegen en Verkeer
worden in de Nieuwpoortsteenweg de volgende vier bushaltes voorzien:
1. Halte Watertoren, ter hoogte van de watertoren
2. Halte Nieuwpoortsteenweg, ter hoogte van de Karthuizerstraat
3. Halte Farazijnstraat, ter hoogte van de Hof ter Hillestraat
4. Halte Dorpsstraat, centraal gelegen tussen de Hazebeekstraat en
de Schoolstraat om zo gemakkelijk het sportpark, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum enz. te bereiken
De haltes Watertoren, Nieuwpoortsteenweg en Farazijnstraat zullen de
bestaande, geschilderde haltes gebruiken. De halte Dorpsstraat wordt
uitgerust met een verhoogde en toegankelijke halte.
Buslijn 69 blijft langs de Polderstraat rijden gedurende de werken langs de
N34, Albert I-laan.
Meer informatie over de dienstregeling van deze buslijn op www.delijn.be.

De burgemeester aan het woord
De eerste maand van het nieuwe jaar is meteen ook de laatste van onze reeks over de volkskundige
betekenis van de maandnamen. “Januari” is van Latijnse oorsprong, maar heel lang geleden spraken de
mensen ook van “louwmaand”. Dat was vermoedelijk een verbastering van “looimaand”, want in januaritijd
werden de huiden van de geslachte dieren gelooid. Een droge, koude en winderige januari voorspelt een
goed jaar. Dat zullen we dan wel zien, een dag met een keer is al snel genoeg... Veel geluk en voorspoed
gewenst, vanwege de redactie van uw Tij-dingen!
T-d: “Burgemeester, alvast goed nieuws bij de start
van 2017, onze gemeentelijke dienstverlening scoort
twee keer hoog in twee recente enquêtes?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het is puur
toeval dat de resultaten van die beide enquêtes op
hetzelfde moment bekendgemaakt werden. Maar
inderdaad, we behalen in beide bevragingen toch
wel uitstekende resultaten. In het onderzoek van
Het Nieuwsblad eindigden we op de zesde plaats
op de 308 Vlaamse gemeenten. En uit onze eigen
enquête Koksijde luistert, waaraan ruim duizend
inwoners deelnamen, blijkt een hoge graad van
tevredenheid van de burger over onze beleidskeuzes
en de gemeentelijke dienstverlening. Dat is twee
keer een schitterende motivering en steun voor de
mandatarissen van ons bestuur, het personeel van
onze diensten, kortom voor allen die op een of andere
manier bij het functioneren van onze gemeente
betrokken zijn. Als derde grootste gemeente van de
kust, na Oostende en Knokke, hebben we een naam
en een faam te verdedigen. Toch zal het moeilijk zijn
om nog beter te doen.” (Zie bl. 6-7 en 9)
T-d: “Nochtans was de Vlaamse Duinencross van
zondag 20 november een heuse tegenvaller?”
Burgemeester: “Volledig buiten onze wil om! De
krachtige najaarsstorm heeft ons de das omgedaan.
De omstandigheden waren dermate gevaarvol
dat we het risico op ernstige ongevallen echt
niet mochten nemen. Maar goed, het is collectief,
gedeeld ‘leed’ bij manier van spreken. Reden om er
over ongeveer één jaar twee keer voluit tegenaan
te gaan en er in onze Liefoordduinen een dubbel
feest van te maken: eind november ’17 de manche
van de wereldbeker, en eind januari ’18 het Belgisch
Kampioenschap.”
T-d: “Welke belangrijke projecten staan er op het
investeringsprogramma 2017?”
Burgemeester: “Vooreerst de voortzetting en
afwerking van de nieuwe Albert I-laan tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort, verder de afwerking
van de atletiekpiste en het voetbalveld met kunstgras
op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. In
Koksijde-Dorp zal de renovatie van het Hegerplein
beginnen en wordt het tennisdomein uitgebreid
met een accommodatie voor padel. Dat is een
combinatie van tennis en squash, gespeeld tussen
hoge wanden. Na het hoogseizoen 2017 begint ook
de vernieuwing van de zogeheten wandeldijk van
het Grardplein in Sint-Idesbald naar Ster der Zee. Wat
de schuldenlast in het budget betreft: we blijven op
schema om de totale schuld onder de 100 miljoen
euro te brengen, wat een daling met 25 miljoen euro
betekent t.o.v. 2014.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Een gelukkig
nieuwjaar 2017 aan al onze inwoners, tweedeverblijvers en
bezoekers!”

T-d: “En op cultuurhistorisch vlak?”
Burgemeester: “Op 10 juli 2017 zal het precies
honderd jaar geleden zijn dat de Britten een poging
ondernamen om de Duitsers achteruit te duwen waar
ze de stranden bezet hielden. Het liep evenwel op een
fiasco uit. Bij de Duitsers stond dit wapenfeit bekend
als Strandfest, bij de Britten als de Dunes Disaster.
Misschien proberen we die gebeurtenis dan met een
bijzonder evenement in de kijker en de herinnering te
brengen.”
T-d: “Uw burgervaderlijke nieuwjaarswensen mogen
niet ontbreken…”
Burgemeester: “Wel, wat kan ik onze inwoners en hun
familie, onze tweedeverblijvers en onze bezoekers
beter wensen dan een goeie gezondheid voor het
jaar 2017. Oprecht aan iedereen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar 2017 gewenst!”

Resultaten enquête Koksijde luistert!
In de editie van september 2016 publiceerden we een lange reeks vragen die peilden naar uw tevredenheid
over onze gemeentelijke dienstverlening op velerlei vlak. U kon de enquête invullen op papier of via
het internet. Ons bestuur is alvast tevreden over de grote deelname: er liepen liefst 1.060 antwoorden
binnen. Dat bewijst dat onze inwoners zich wel degelijk bij het reilen en zeilen van ons bestuur en onze
dienstverlening betrokken voelen. Hartelijk dank daarvoor! De politieke mandatarissen en de gemeentelijke
diensten trekken momenteel hun conclusies uit de gegevens. Het is uiteraard de bedoeling dat minder
goeie puntjes daarbij bijzondere aandacht krijgen. Aan de hand van de suggesties zal gewerkt worden aan
verbetering waar dat nodig is. De acties daartoe zullen dan in de toekomst via Tij-dingen of andere media
gecommuniceerd worden.
Deelname in leeftijdsgroepen
Uit de analyse van de inzendingen stellen we vast dat de groep van 50+ het leeuwenaandeel van de
inzendingen op zijn naam schrijft: liefst 78%. Dat ligt enigszins voor de hand, want de medioren en senioren
vertegenwoordigen nu eenmaal het grootste deel van de Koksijdse bevolkingspyramide. De jongeren
(tot 49 jaar) tekenen voor 22% van het totaal aantal inzendingen. Bijgaande tabel splitst de cijfers nog dieper
op in relatie tot leeftijd.
Leeftijd
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Algemeen blijkt uit de enquête dat de inwoners in
hoge mate tevreden zijn over de genomen beleidskeuzes
en de gemeentelijke dienstverlening.

1. In welke mate bent u tevreden over het ophalen
van vuilnis en papier in onze gemeente?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

608
418
57
16
43

2. In welke mate bent u tevreden over de
laanbeplanting en bebloeming?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

478
488
104
48
24

3. In welke mate bent u tevreden over de netheid
(worden straten en pleinen voldoende gepoetst,
staan er voldoende vuilnisbakken,..)
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

350
565
162
52
13

00-29

4. In welke mate bent u tevreden over het
containerpark?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

600
324
19
9
190

5. In welke mate bent u tevreden over het
onderhoud en de inrichting van Zeedijk en
onderhoud van de stranden?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

313
582
140
48
59

6. In welke mate bent u tevreden over het aanbod
van c.c CasinoKoksijde, tentoonstellingen,
bibliotheek, musea, openingsuren, ….
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

465
436
32
7
202

12. In welke mate bent u tevreden over de manier
waarop de gemeente zijn inwoners informeert
(website, infoblad Tij-dingen, kinderkrant
Ple-zand, sociale media, flyers, brochures...)?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

616
437
27
16
46

13. In welke mate bent u tevreden over het
kinderopvangaanbod (buitenschoolse
kinderopvang en onthaalouders)?
7. In welke mate bent u tevreden over de
dienstverlening naar jongeren toe (jeugdhuis
De Pit, speelpleinwerking, kinderactiviteiten
jeugdraad, skateplaza, …)
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

151
209
30
9
743

8. In welke mate bent u tevreden over het aanbod
van sportactiviteiten, Koksijde Golf ter Hille en de
zwembaden (inrichting, openingsuren,..)?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

301
460
41
19
321

9. In welke mate bent u tevreden over de
parkeermogelijkheden in onze gemeente?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

188
541
246
117
50

10. In welke mate bent u tevreden over de
fietspaden in onze gemeente?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

245
614
153
45
85

11. In welke mate bent u tevreden over het
evenementenaanbod het hele jaar door?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

384
566
79
23
96

Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

87
120
16
4
915

14. In welke mate bent u tevreden over de
verkeersveiligheid?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

214
706
144
42
42

15. In welke mate bent u tevreden over de werking
van de politie Westkust?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

372
468
96
35
177

16. In welke mate bent u tevreden over aanbod
van het Sociaal Huis (poetsdienst, premies
en subsidies, gezinszorg, klusjesdienst, minder
mobielencentrale, personenalarmsysteem,
schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk,…)
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

194
194
13
11
736

17. In welke mate bent u tevreden over de
dienstverlening in het gemeentehuis?
Zeer tevreden
Eerder tevreden
Eerder niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Geen mening

516
459
23
5
145

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 22ste 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
2017 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper
10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst
en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Uitbating trampolinestructuren
Ons gemeentebestuur zal op maandag 13 februari 2017 om 13.30 u. in openbare zitting in de Abt
Eliaszaal van het gemeentehuis overgegaan tot de open aanbesteding met opbod voor:
Recht tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk ter hoogte van
- het Prins Albertplein in Koksijde en
- de Trumelet Faberstraat in Oostduinkerke
De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden vòòr 9 februari
2017 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag gericht aan “College van
burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde” volgens het voorgeschreven inschrijvingsformulier
en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek en het inschrijvingsformulier zijn te bekomen in het gemeentehuis (secretarie), Zeelaan 303,
via e-mail aan info@koksijde.be of via de link http://www.koksijde.be/concessies.

Het
gemeentebestuur
plant volgende
selectieprocedure:
Aanwerving voltijds statutair
diensthoofd Technisch Bureau
A1a-A2a
Informatie over deze selectieprocedure
vindt u vanaf 3 januari 2017 op
www.koksijde.be/vacatures.
U kan de volledige publicatie ook
bekomen bij de dienst Personeel & HR
via sollicitaties@koksijde.be
of via 058 53 34 41.

Koksijde behaalt 6de plaats op 308
in gemeentetest Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad organiseerde vorig
jaar een grootscheeps onderzoek
naar de kwaliteit van de algemene
dienstverlening in de 308 Vlaamse
gemeenten van De Panne tot Riemst.
Begin december 2016 werden de
resultaten bekendgemaakt. Onze
gemeente hoeft alvast niet te blozen.
Koksijde mag immers prat gaan op
een score van 8,09 op 10 punten en
behaalde daarmee een gedeelde
6de plaats (met Oostkamp) in de
algemene rangschikking. Op regionaal
vlak staat uw gemeente bovenaan
de lijst. De trofeeën zijn niet mis: een
vlag en een sjaal met de titel Straffe
gemeente…

Deze sjaal is voortaan ook een pronkstuk in de gemeentelijke
trofeeënkast.

Dat is inderdaad een resultaat om
trots op te zijn wat burgemeester Marc
Vanden Bussche niet onder stoelen of
banken stak in zijn interview in de krant
van zaterdag 3 december, waaruit
volgend citaat:
“Het rapport zelf krijgt een centraal
plaatsje in het gemeentehuis. Ik ben
een fiere burgemeester, maar deze
erkenning is vooral een verdienste van
een volledig team. Het afgelopen jaar
hebben we het Gemeenterapport van
Het Nieuwsblad op de voet gevolgd.
Ieder resultaat werd besproken in
het college of meegenomen naar
vergaderingen met de diensten. Het
rapport gebruikten we nu eens als
motivering om op hetzelfde elan verder
te gaan, dan weer als een handleiding
om het in de toekomst beter te doen.
Samen met de bevolkingsenquête
die we recent afnamen, zullen we de
cijfers van het Gemeenterapport zeker
meenemen in ons meerjarenplan. Je
ziet, zo’n krantenreeks houdt ons scherp.
Het rapport was als een tienkamp.
Je moet op alle onderdelen zo hoog
mogelijk scoren om met een gouden
plak te eindigen. Ik voel me dan ook
een beetje Nafi Thiam, Olympisch
Kampioene in Rio vorige zomer. We
hebben enkel een valse start genomen
met een onvoldoende op onze
openbaarheid van bestuur. Maar daar
wordt aan gewerkt.”

Het rapport van onze gemeente.

Poëzieweek 2017: dicht mee!
Humor, daar pakt de bibliotheek mee uit op donderdag 26 januari,
gedichtendag. Geniet van grappige gedichten en cartoons. Leen je
een poëziebundel van de bibliotheek? Dan krijg je er een poëziekaart
van een bekende dichter bovenop!
Dicht ook dit jaar weer mee! Stuur voor dinsdag 24 januari je eigen
humoristische oneliner of gedicht, cartoon of een combinatie ervan
naar bibliotheek@koksijde.be. Breng vrienden en kennissen mee om je
eigen creatie en die van anderen te bewonderen.
Dit is ook het startsein van de Poëzieweek die loopt tot 1 februari.
Kom zeker op zaterdag 11 februari om 10.30 u. naar de bib.
Je wordt die dag verrast door een intieme poëzieperformance!

De beste strips van 2016
2016 was weer een goed jaar voor stripliefhebbers! Niet alleen topreeksen zoals Stomp en Aama kregen
vorig jaar een waardig vervolg of slot. Er waren vooral ook prachtige op zichzelf staande verhalen zoals
De tuin van Daubigny, De man van nu, Mikel: het verhaal van de snoepverkoper die veranderde in een
hond en nog veel andere toppers. Ontdek de beste strips en graphic novels van 2016 in de bib.

Begin 2017 met vrolijke muziek
Wil je 2017 met vrolijke muziek starten? Dan raadt de bibliotheek je het
nieuwe album van Sophie Ellis-Bextor aan! De Britse zangeres, bekend om
haar mix tussen discopop en dance, bracht onlangs Familia uit.
In haar 6de album herken je invloeden van haar reis door Latijns-Amerika.
Haar typische stijl is nu gekruid met zuiderse geluiden.

Introductie in Linux
De bibliotheek organiseert op zaterdag 18 februari van 10 tot 12 u. een workshop
Introductie in Linux.
Heb je het even gehad met Windows? Heb je genoeg van de vele updates die je
computer op de meest ongeschikte momenten onbruikbaar maken? Misschien biedt
het besturingssysteem Linux voor jou een alternatief.
Met Linux kan je zelf snel en veilig allerhande programma’s installeren. Het is veilig,
gebruiksvriendelijk en draait ook perfect op oude computers. Bovendien is Linux gratis.
In de workshop maak je kennis met het systeem en met de software. Ook krijg je
uitleg over de eventuele installatiemogelijkheden. Als je dan echt wil overstappen
naar Linux kan je eerst alles uitproberen op je eigen pc in een ‘life’ omgeving,
veilig en zonder installatie.
Inschrijven (5 euro) vanaf maandag 9 januari aan de balie van de bib
(je moet lid zijn).

Studeren in de bib
Zoek je een stille studieplek? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen studeren met
anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en je kan er gebruik maken van de gratis
wifi. Nog tot 12 januari kan je als student naast de normale openingsuren ook op maandag, dinsdag en
donderdag van 13.30 tot 16 u. in de bib terecht.

Foto’s in de kijker van Westhoek verbeeldt Koksijde(3)

Wulpen: estaminet à l’Etoile
In 1924 telde Wulpen liefst 32 cafés, in 1974 waren er dat
nog 7. Vandaag nog 2… Zowat een eeuw geleden kon je
dus in Wulpen dit rijtje dorpshuizen zien bij de afspanning
A l’Etoile Estaminet Billard Boissons.

Koksijde: eremis en
priesterwijding André
Vannecke
Deze foto werd genomen ter gelegenheid van de eremis
en priesterwijding van André Vannecke (°Koksijde,
29 november 1923). Hij werd op 31 mei 1947 in Brugge
priester gewijd. Een dag later droeg hij zijn eremis op
in onze Sint-Pieterskerk. André Vannecke werd vooral
geprezen voor zijn inzet voor het onderwijs. Hij was stichter
van Katho-Kortrijk en was later directeur-generaal van het
katholiek onderwijs. EH Vannecke overleed op 17 augustus
2007 in Waregem.
Kan je iets vertellen over deze foto’s? Herken je er
personen op? Of heb je zelf leuke foto’s genomen in
Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20
jaar? Contacteer dan de dienst Archief via 058 53 30 71 of
via archief@koksijde.be. Info op www.westhoekverbeeldt.be,
Twitter.com/whverbeeldt, Facebook.com/westhoekverbeeldt,.

Cursussen in de bib
JANUARI
* Basis iPad - Dagelijks gebruik van de iPad. Op maandag 23 en dinsdag
24 januari, van 9.30 tot 12 u. Prijs 10 euro. Eigen iPad meebrengen.
* iPad voor absolute beginners – Leer je iPad gebruiksklaar maken en de
verschillende functies hanteren. Op donderdag 26 januari, van 18 tot 19 u.
Prijs 5 euro. Eigen iPad meebrengen.
FEBRUARI
* Word - In deze cursus komt de basis van het tekstverwerken en het
opmaken van teksten uitgebreid aan bod. Donderdag 2, vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 februari.
Telkens van 13.30 u. tot 16 u. Prijs: 20 euro.
* Basis iPad - In deze cursus leer je de basis van de iPad waarbij het dagelijks gebruik centraal staat.
Maandag 13 en dinsdag 14 februari, van 9.30 u. tot 12 u. Prijs: 10 euro. (Eigen iPad meebrengen)
* Excel (rekenprogramma) - In deze cursus leer je alle basisaspecten van het programma Excel aan.
Maandag 20 en dinsdag 21 februari, telkens van 13.30 tot 16 u. Prijs: 10 euro (er wordt geoefend op de
computers van de bibliotheek).
* Samsung tablet - In deze cursus leer je de basis van het werken met een Samsung-tablet. Donderdag
23 februari, van 9.30 u. tot 16.30 u. (volledige dag). Prijs 10 euro (broodjeslunch inbegrepen).
* Voor al deze cursussen - Persoonlijk inschrijven vanaf maandag 9 januari aan de balie van de bib. Je
moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen met de automaat (geen
biljetten hoger dan 10 euro). Info over komende cursussen in de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.
* Digidokters - Vragen over computers, tablets, smartphones..? Stel ze op
zaterdag 7 januari van 10 tot 12 u. aan de digidokters. Vragen kan je vooraf
doorsturen via het e-loket van de bib zodat de digidokters zich kunnen
voorbereiden.

Antwerpse wint haar gewicht in bier
met wedstrijd van het abdijmuseum
Mevr. Huguette Willekens (58) uit Antwerpen heeft de wedstrijd
“Waar gaat Idesbald shoppen?” gewonnen, wat haar meteen
haar gewicht in Idesbaldbier opbracht. Deze wedstrijd was
een organisatie van Unizo (lokale handelaars van Koksijde),
brouwerij Huyghe uit Melle, het Abdijmuseum Ten Duinen en
de Vives Hogeschool.
“Waar gaat Idesbald shoppen” kaderde als randanimatie bij de
expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten in het abdijmuseum.
Huguette vertelt hoe ze toevallig in het abdijmuseum terecht
kwam: “We komen wel vaker naar zee om uit te waaien. Maar
het was regenachtig en we besloten om de gemeentelijke
musea te bezoeken.”
Huguette vulde haar formulier in en de rest is geschiedenis. Met
haar man Bruno Depoorter (65) kwam ze haar prijs ophalen in
aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche en van
schepen Rita Gantois van Cultuur.

Leden van het museumteam met Patricia
Vandenbroucke (Unizo Koksijde), Lien
Blanckaert (Unizo West-Vlaanderen), Martin
Ceulenaere (Brouwerij Huyghe), schepen Rita
Gantois, burgemeester Marc Vanden Bussche,
winnares Huguette Willekens en haar man
Bruno Depoorter.

Samen met de handelaars
Martin Ceulenaere van Brouwerij Huyghe vertelt dat het bier erg
populair is in Koksijde, en bevestigt net zoals voorzitster Patricia
Vandenbroucke van Unizo Koksijde dat deze samenwerking
naar meer smaakt. “Koksijdse ondernemers promoten op deze
manier erfgoed”, zegt ook schepen Rita Gantois.
De expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten loopt nog tot
8 januari.

Kunstenaar Willy Baeyens finalist
in prestigieuze kunstwedstrijd
Gemeentegenoot Willy Baeyens is in de Nederlands-Belgische kunstwedstrijd
Schilderij van het Jaar finalist geworden met zijn werk Twins (2015) dat uit meer
dan 1.100 werken geselecteerd werd. Het tweeluik bestaat uit twee doeken in
olie op canvas. Op het kunstwerk zien we twee meisjes die elkaar verwonderd
aankijken.
“Een laserlijn maakt het oogcontact sterker en brengt het werk terug naar de
hedendaagse tijd. Ik heb ook geprobeerd een sterke emotie met een bevreemdend
moment te creëren”, zegt Willy Baeyens over zijn genomineerd kunstwerk. Hij maakt
veel gebruik van warmzachte kleuren, soms intense aardetinten, verder ook van
sterke licht-donkereffecten. Deze techniek, in het Italiaans chiaroscuro, werd in de
renaissance o.m. door Caravaggio gebruikt.
Willy Baeyens woont sinds november 2013 in
onze gemeente. Daarvoor was hij vijftien jaar
tweedeverblijver. Hij nam al drie keer deel
aan de openluchttentoonstelling Cabin Art.
Als finalist zal Willy Baeyens begin volgend
jaar mogen tentoonstellen in het museum
CODA in Apeldoorn (Nederland), daar zal
het schilderij Twins eveneens te bewonderen
zijn.
Info: www.art2u.be of www.willybaeyens.
be of www.koksijdeart.be of www.sintidesbaldart.be en op facebook.
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Joeri Stekelorum, voorzitter van Familiekunde
Vlaanderen regio Westkust

“Genealogische gegevens goed
bewaren en delen met publiek!”
De afdeling Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort,
Veurne en Alveringem) van de landelijke vereniging
Familiekunde Vlaanderen heeft procentueel het
grootste aantal leden in verhouding met het
inwonersaantal. Joeri Stekelorum is voorzitter sinds
2001. Met Familiekunde Vlaanderen wil hij er vooral
voor zorgen dat de mensen een aanzet krijgen om
hun eigen familiegeschiedenis in kaart te brengen.
“Daarnaast leveren we extra bronnen aan, zoeken
we naar de meest actuele werkwijzen en bieden we
sociaal-historische context.”
T-d: “Joeri, vat de geschiedenis van de vereniging
eens in een notendop samen.”
Joeri Stekelorum: “De afdeling werd in 1995 gesticht,
omdat er in onze regio nood was aan een regionale
werking die zich bezig hield met genealogie of
stamboomonderzoek. Het was een juiste inschatting,
want momenteel klokken we af op 110 leden. Daar
mogen we trots op zijn. Ruim twintig jaar geleden
waren we met slechts 40. In het begin kwamen we
samen in een achterzaal van café L’Esperance in
Veurne, daarna ook even in de Zonnebloem en in
c.c. Taf Wallet. Sinds 2012 hebben we een eigen
stek in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. Het is een
ontmoetingsplaats om info uit te wisselen en raad te
vragen.”
T-d: “Wat is het eigenlijke doel?”
Joeri: “We willen de leden vooral helpen bij de
uitvoering van genealogisch onderzoek en ze tegelijk
stimuleren om een familiegeschiedenis samen
te stellen aan de hand van een stamboom, in
combinatie met de sociaal-historische context. Het is
ook de betrachting om bronnen aan te reiken om die
gegevens gemakkelijk te raadplegen. Verder zetten
we in op de inventarisatie van wat we al hebben of
van geleende collecties. Even belangrijk is de zorg
voor het erfgoed: originele bronnen ontsluiten voor
een heel breed publiek wat aardig lukt. Dankzij de
digitalisering blijven de originele documenten goed
bewaard, bv. rouwbrieven en bidprentjes, maar ook
originele registers.”
T-d: “Welke activiteiten staan er op het reguliere
menu?”
Joeri: “We sturen om de drie maand een

Joeri Stekelorum (links), voorzitter Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust: “We dragen laagdrempeligheid hoog in
het vaandel.”

elektronische nieuwsbrief naar onze leden en elke
maand een nieuwsflash. Onze afdeling organiseert
jaarlijks een viertal voordrachten en twee uitstappen.
Onlangs gaf ik zelf nog een sessie met praktische
tips om het internet te gebruiken bij het zoeken naar
juiste genealogische gegevens. Want er bestaan
veel foute bronnen en valkuilen. Elk jaar is er ook een
beginnerscursus, de volgende start in januari 2017.”
T-d: “Waar leg je graag de nadruk op?”
Joeri: “Het gebeurt vaak dat mensen hun rijk archief
zomaar wegschenken of zelfs weggooien. Veel
mensen beschikken over een schat aan informatie
die we goed kunnen gebruiken. We kunnen relevant
materiaal zelf bewaren, maar het is voor ons al even
goed als we die waardevolle gegevens digitaal
kunnen vastleggen. Schenkingen of bruikleen van
rouwbrieven en bidprentjes zijn daarom altijd welkom.”
T-d: “Wat wil je nog werkelijkheid zien worden?”
Joeri: “De vereniging draait goed dankzij onze
vrijwilligers, ze houden het documentatiecentrum
open en verwerken alle verzamelde en gescande
documenten. Ik hoop dat we op hen kunnen blijven
rekenen.”

Contactadressen erfgoedverenigingen
* Familiares de Dunis (Vrienden abdijmuseum) – Daniel Degryse, Fazantenparkstr. 21, K, 058 52 18 14
* Folkloredansgroep Oud-IJslandvaarders – Maurice Legein, Leopold II-laan 35a, Odk, 0475 38 45 26
* Garnaalkruiersclub De Gernoarskruwers – Jean Lycke, Van Maldeghemstraat 16, Odk, 0496 25 01 44
* Garnaalkruiersclub De Slepers – Roland Van Eessen, Koningstraat 22, Odk, 058 51 79 17
* Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank – Johny Popieul, Ter Weide 7, Odk, 0472 51 32 56
* Modelbouwclub De Dissel – Willem Lanszweert, Krombekestraat 3, Stavele, 057 30 00 11
* Vrienden Nationaal Visserijmuseum – André Cavyn, Dorpsstraat 24, Oostduinkerke, 0479 94 58 49

Healthy Company Award voor PZ Westkust
Een gezonde geest in een gezond
lichaam geldt ook voor de Politiezone
Westkust. Binnen de zone wordt daarom
sterk ingezet op een hoge alertheid,
doorzettingsvermogen, stressbestendigheid
en fysieke paraatheid. Tijdens de wekelijkse
opleiding en training in geweldbeheersing
komt ook sport uitgebreid aan bod.
Sinds kort werkt de politie Westkust hiervoor
samen met de Wave Sport Health & Fitness
Club in Oostduinkerke. Elke politieman (m/v)
die zich op het terrein begeeft, legt er een
medische gezondheids- en conditietest
af om fysieke parameters in kaart te
brengen. Hebben ze een correct gewicht,
vetpercentage, spiermassa, BMI, longvolume,
hartfrequentie in rust, enz.? Op de foto nemen burgemeester Ann Vanheste van de Panne en korpschef
Nicholas Paelinck op 22 november de Healthy Company Award in ontvangst uit handen van Wavezaakvoerders Sabine De Leeuw en Johan Vanhoutte. Dat gebeurt in aanwezigheid van het diensthoofd HRM
en Logistiek Natalie Boey, vormingsverantwoordelijke Joke De Brabander en de collega’s die op
22 november hun testen aflegden.

Na grote kuis gemeentelijke musea
weer open op woensdag 1 februari
Naar jaarlijkse gewoonte zijn de gemeentelijke
musea (abdijmuseum en NAVIGO) na de
kerstvakantie (vanaf 9 januari) gesloten ter
gelegenheid van de grote kuis. Weer open op
woensdag 1 februari.
Breng tijdens de kerstvakantie dus zeker nog
een bezoek aan de expo’s Engelen van de zee
(NAVIGO-museum) en Zalige Idesbald en de
1.000 skeletten (abdijmuseum).
2017 belooft een fijn museaal jaar te worden vol
boeiende activiteiten. Daarover meer in volgende
nummers of op Facebook of via
www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be.

Top-exposities
• Zalige Idesbald en de 1.000
skeletten (abdijmuseum)
• Engelen van de Zee
(visserijmuseum)

OPEN TOT 8 JANUARI !

Onderwijs en milieu centraal
in de stedenband met Galibi
Tijdens de herfstvakantie reisde een Koksijdse delegatie van het gemeentelijk onderwijs en van de dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling naar de gemeente Galibi in Suriname. Onze gemeente onderhoudt al
jaren een stedenband met de indianengemeenschap Galibi in het Surinaamse district Marowijne, aan de
noordoostelijke kust van Zuid-Amerika.
“De klemtoon binnen de stedenbandwerking
ligt momenteel op milieu, cultuur en onderwijs”’,
verduidelijkt beleidsmedewerker Ina Van Thienen
van de dienst Internationale Samenwerking. “Op het
vlak van milieu hebben we al een hele weg afgelegd.
Vorig jaar organiseerden we in Koksijde o.a. een
stage afvalbeheer. Het is bijzonder om nu te zien hoe
de opgedane kennis in praktijk wordt omgezet. Ten
eerste wordt er hard ingezet op sensibilisatie. Ons
onderwijs ondersteunde dat met het project Gloob,
de wereldreiziger die in de Koksijdse scholen vertelde
over plastic-soep in de oceanen en over zijn vriendje
Joël uit Suriname. De workshop werd ook gebracht
in de Sint-Antoniusschool in Galibi. De leerlingen
maakten er kennis met een leeftijdsgenootje uit
Koksijde.”

Wereldburgerschap

bereikbaar per korjaal, opgehaald en gerecycleerd
kan worden. Vanuit de vzw Koksijde-Marowijne zijn
twee afvalpersen voorzien om afval te comprimeren
en gemakkelijker te transporteren. Op de betrokken
ministeries in Paramaribo zijn ook gesprekken gevoerd
over de verdere verwerking van dit afval.”
Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt
om de resultaten van de windmetingen op Galibi
over te maken aan het ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen en aan het Elektriciteitsbedrijf van
Suriname. Beide instanties toonden zich hierover zeer
positief. De plannen om een windmolen te plaatsen
op Galibi worden hiermee concreter.
Onze Koksijdenaars konden ook het sanitair gebouw
voor de lagere school, dat werd gerenoveerd met
steun van de vzw Koksijde-Marowijne, officieel openen.
Tegelijk werd de eerste steen gelegd voor een nieuw
sanitair gedeelte voor de kleuterschool.

Onderwijzeres Sofie Verhelst van het 2de lj.
gemeenteschool Oostduinkerke: “Voor de workshop
Delegatie
in onze scholen werd samengewerkt met Djapo, een
De delegatie van onze gemeente bestond uit
educatieve organisatie. De workshop was interactief
schepen Rita Gantois, Jan Vandromme (diensthoofd
gericht en dit hebben we ook zo willen brengen
Milieu en Duurzame Ontwikkeling), Geoffrey
in de Sint-Antoniusschool. Daar is men echter nog
Ingouf (dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling niet zo vertrouwd met deze manier van werken. De
Duinenhuis), Sofie Verhelst (juf 2e lj., gemeenteschool
aanvankelijk afwachtende houding sloeg wel al snel
Odk), Carine Tegethoff (directeur gemeenteschool
om in enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten.”
Koksijde), stedenbandcoördinator Ina Van Thienen.
Directeur Carine Tegethoff van de gemeenteschool
Cyriel Caudron en Marc Van Thienen van de vzw
Koksijde: “Werken naar wereldburgerschap, onze
Koksijde-Marowijne reisden mee op eigen kosten.
kinderen een ‘werelds’ bewust-zijn aanleren, dat
is van groot belang. De
stedenband is hiervoor een
De kinderen van de Sint-Antoniusschool hielden een grote opruimactie op hun strand.
uiterst geschikt werkmiddel.
Overzeese kinderen leren
elkaar wederzijds kennen via
kleinschalige projectjes. We
hopen deze samenwerking
verder te kunnen uitbouwen.
Binnenkort komt de
Westhoekacademie trouwens
ook weer naar de school met
een project.”

Twee afvalpersen

“Sensibilisatie is een eerste
stap”, geeft diensthoofd
Jan Vandromme van
Mil&DO aan. “Binnen onze
samenwerking willen we
echter verder gaan en de
cirkel rond maken. Vandaar
dat we ook mee helpen
denken hoe bv. afval vanuit
het geïsoleerde Galibi, enkel

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(1)

Tip 1: vind jezelf oké…
Ons gemeentebestuur levert veel inspanningen om een goed
gezondheidsbeleid op te zetten. Dat bewijzen de vele initiatieven
en campagnes. Op 23 mei 2016 ondertekenden de besturen
van gemeente en Sociaal Huis bovendien samen het charter
Gezonde Gemeente om dit beleid nog meer te bevorderen. Niet
alleen de lichamelijke maar ook de geestelijke gezondheidszorg
krijgt veel aandacht. Trekker van dat aspect is de gemeentelijke
Werkgroep Geestelijke Gezondheid (WGG). In deze 22ste
jaargang van Tij-dingen zal de WGG regelmatig een reeks tips
presenteren die iedereen maar vooral mensen met depressies,
twijfels, angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg met de
organisaties Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en Vigez (Thuis
in gezond leven).
We hebben de neiging om bij onszelf eerder de
negatieve dan de positieve eigenschappen te
zien. Jezelf aanvaarden zoals je bent kan je echter
enorm op weg helpen om gelukkiger te worden, en
het zorgt voor een hoop meer zelfvertrouwen!
1. Focus je niet alleen op je beperkingen, maar ga
ook uit van je krachten en denk positief! Ben je heel
handig? Super grappig? Zeer verstandig? Enorm
sportief? Een muzikaal talent? Een kei in je vak? Ga
na waar jij goed in bent en wat je bijzonder maakt!
2. Denk niet dat je weet hoe anderen over je
denken. Interpreteer reacties van anderen niet altijd
negatief, maar besteed aandacht aan de positieve
signalen die je van anderen krijgt.
3. Laat je niet doen door onze samenleving die
verwacht dat we allemaal mooi, slim, sexy, gezond,
gelukkig en rijk zijn. Want dat is niet mogelijk.
Vergelijk jezelf dus niet met anderen en stel jezelf
geen te hoge verwachtingen, maar aanvaard jezelf
zoals je bent.
4. Wees niet te streng voor jezelf. Staar je niet blind
op dat ene tekort bij jou, dat doen andere mensen
ook niet. Ze schenken aandacht aan je totale
persoon, dus probeer dat bij jezelf ook.
5. Aanvaard dat iedereen, dus ook jij, tekorten heeft
en dat je dat niet zomaar kan veranderen. Wat je
wel kan veranderen, is je houding ertegenover: sluit
je niet op, maar wees open en laat je zien!
6. Bepaalde ervaringen kunnen ervoor zorgen dat
je zelfvertrouwen vermindert. Maar wat je hebt

aangeleerd, kan je ook afleren! Kijk eens op een
andere manier naar jezelf, de anderen en de
wereld.
Je bent uniek
en je verdient respect zoals je bent.
Je hoeft helemaal niet perfect te zijn.
Zoals je nu bent, mag je er echt zijn!
Benieuwd naar andere tips om je ‘Fit in je hoofd’
te voelen?
Surf naar www.fitinjehoofd.be! Je vindt er tien
stappen die je inspireren om positiever in het leven
te staan en je mentaal fitter te voelen. Elke stap
biedt informatie, opdrachten
en tips om je eigen
geestelijke gezondheid
te versterken. Je hoeft de
stappen niet allemaal
samen of in een bepaalde
volgorde uit te voeren, maar
kies af en toe een stap uit
waar je graag wilt aan
werken.
Op de website kun je
bovendien je eigen
geestelijke gezondheid
testen en zo te weten komen
waar jij nog kunt aan
werken!

EHBO-cursus voor senioren

De seniorenadviesraard (SAR) organiseert op donderdag 19 januari van 14 tot 17 u. in zaal De Brug
van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32 in Koksijde) een EHBO-cursus voor senioren met als motto een
ongeluk zit vaak in een klein hoekje.
Hoe reageer je bij verstikking? En wat bij een beroerte? Tijdens de 3-uur durende EHBO-cursus wordt
geleerd hoe correct eerste hulp toe te passen bij de meest voorkomende aandoeningen bij ouderen/
senioren. Volgende gevallen komen o.m. aan bod: verstikking, beroerte, vallen, vergiftiging, verbranding,
hartaandoeningen, diabetes, enz. Ook zal de lesgever de kennis opfrissen rond reanimatie volgens de
laatste ERC-richtlijnen. De cursus is ook praktijkgericht, want de theorie wordt met een reanimatiepop
ondersteund.
Toegang 2 euro. Vooraf inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt.
Info seniorenconsulent www.sociaalhuiskoksijde.be, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Vanaf januari nieuwe
cursussen voor 55-plussers
Ook in 2017 organiseert de seniorenadviesraad met CVO Cervo-Go weer enkele cursussen.
Inwoners krijgen zo de kans zich verder te bekwamen in een bepaalde discipline. Zoals vorige jaren
staan de taal- en computerlessen weer centraal.

Computercursussen

De lessen vinden plaats in zaal De Brug van het Sociaal Huis in Koksijde. Cursisten
moeten zelf hun laptop, smartphone of tablet meebrengen. Inschrijving enkel via
CVO Cervo-Go: www.cervogo.be, 058 41 51 61
* Foto’s en filmpjes met Apple - Wil je op je iMac, MacBook, iPad of iPhone met foto’s
en filmpjes leren werken? Deze workshop is op jouw maat geschreven. In zes weken
maak je kennis met de wondere wereld van diverse applicaties (foto’s, iMovie, iCloud,
...) om met foto’s en filmpjes creatief aan de slag te gaan. Start op woensdag
21 december (6 weken), van 8.30 tot 11.30 u. Prijs 30 euro (cursusmateriaal incl.).
* Tablet en smartphone /Android - Een Android tablet en smartphone zijn
toverdozen die meer googel-truuks bevatten dan je vermoedt. Deze cursus is de
beste investering om je nieuwste aanwinst optimaal te kunnen gebruiken. Je leert
naast surfen, mailen, foto’s en filmpjes bekijken ook tal van Android toepassingen.
Krijg alle tips en tricks in 12 weken onder de knie. Prijs 60 euro (cursusmateriaal incl.).
Start op woensdag 15 februari (12 weken), van 8.30 tot 11.30 u.

Nederlandse lessen (praatnamiddag)

* Conversatie voor gevorderden - Wegens het grote succes wordt het aanbod uitgebreid. In deze nieuwe
cursus wordt de nadruk gelegd op het spreken. Specifiek bedoeld voor senioren die hun kennis van de
Nederlandse taal willen uitbreiden.
Start op vrijdag 20 januari (16 weken), van 9.30 tot 11.45 u.
De lessen vinden plaats in Villa Castel Fiertel, inkom Duinenabdij Koksijde (rotonde aan de molen).
Prijs 24 euro + 5 euro cursusmateriaal
Inschrijving enkel via CVO Cervo-Go: www.cervogo.be, 058 41 51 61.
Info: seniorenconsulent kathleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde,
058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Maxi-Kaasbuffet Licht in het Duister-Rwanda
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Licht in het
Duister-Rwanda voor alle belangstellenden zijn MaxiKaasbuffet ten voordele van zijn blinde beschermelingen in
Rwanda. Zoals de vorige keren wordt de opbrengst gedeeld
met de Rode Kruis-vakantiekampen voor kwetsbare kinderen
in ons eigen Vlaanderen.

Het Maxi-Kaasbuffet vindt plaats op vrijdag 3 februari om
19 u. (deuren 18.30 u.) in zaal Witte Burg in Oostduinkerke. Prijs
15 euro (apero in). De inschrijving is definitief na storting van
het correcte bedrag op rek. nr. BE17 0013 6334 6821 (GEBABEBB)
van vzw-Licht in het Duister-Rwanda, Guldenzandstraat 49 in
Oostduinkerke, met vermelding aantal volwassenen en/of
kinderen, en tafelen met...
Het LIHD-team bestaat uit Annie Ververken, Claudine Moerman,
Florent Ryckaert, Ignace Dehondt, Judith Ranson, Lieve
Haelewyn, Luc Vandenbussche en Marcel Henderickx.
Info: lidsecr@scarlet.be of 058 59 39 54, of 0476 857 948.

Activiteiten in het Duinenhuis
Voordracht astrofotografie voor beginners
Vrijdag 3 februari, 19.30 u. Een intrigerende tak
van de amateurastronomie is het fotograferen
van planeten, nevels, sterren, maan…. Zelfs met
een gewoon fototoestel kan je de maan of de
sterren(stelsels) fotograferen. Ideale gelegenheid
om kennis te maken met astrofotografie. Spreker
is Petra van der Meijs. Prijs 5 euro, 4 euro leden
De Sterrenjutters, inwoners, gidsen Duinenhuis en
studenten (drankje incl.). Inschrijven
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Jeugdcursus sterrenkunde
Za 4, 11 en 18 februari, en za 11, 18 en 25 maart
van 14 tot 16 u. Voor 11- en 12-jarigen die vaak
nieuwsgierig naar de sterren kijken en zich willen
verdiepen in sterren, planeten, ruimtevaart,
telescopen. De reeks telt zes lessen van twee uur
met een pauze. Prijs 25 euro, drankje inbegrepen.
Inschrijven vóór 31 januari via www.desterrenjutters.
be/cursus of duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Fotowedstrijd Natuur in Beeld 2.0
Het Duinenhuis organiseert voor de tweede keer de
fotowedstrijd Natuur in Beeld. Zoek in je collectie
naar je mooiste natuurbeelden. Of neem de
komende maanden steevast je toestel mee op je
natuurwandelingen en laat je verrassen door wat je
pad kruist. Deelnemen kan in vijf categorieën met
max. 5 foto’s per categorie (mens en natuur, macro,
natuurlijk Koksijde, wild van dieren en wereldwijd).
Iedereen kan deelnemen. Per categorie wordt
een categorieprijs toegekend. Tegelijk wordt een
algemene winnaar uit alle inzendingen gekozen.
Foto‘s bezorgen via www.wetransfer.com naar
duinenhuis@koksijde.be ten laatste op 31 mei
2017. Org. Duinenhuis i.s.m. Westhoek Academie,
Natuurpunt Westkust en vzw De Kerkuil.
Info www.koksijde.be/duinenhuis.

Basiscursus digitale fotografie Mens en Natuur
Zondag 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart
van 9 tot 12.30 u. Tijdens de lessen krijg je ruim
de tijd om te oefenen met je eigen toestel.
Ervaren fotografen begeleiden je. Nodig is een

toestel waarvan je zelf diafragma, sluitertijd, ISO
en witbalans kan instellen en weten hoe ze te
veranderen (vooraf handleiding doornemen). Prijs
55 euro voor de reeks. Leden (of nieuwe leden)
van Natuurwerkgroep De Kerkuil betalen 35 euro.
Inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
en betalen op rek. nr. BE58 8285 9851 9879
(BIC HBKABE22XXX) van natuurwerkgroep De
Kerkuil. Org. De Kerkuil en Carels Photography.
Info 0495 59 81 01, carelsphotography@skynet.be.
Natuurlijke vegetarische keuken
Winterseizoenskookles op dinsdag 21 februari om
19 u. Bereid met wortel- en knolgroenten van de
winter een smaakvolle en volwaardige vegetarische
maaltijd. Leer de typische ingrediënten en hun
werking kennen alsook hoe ze juist te gebruiken.
Eenvoudige recepten, gemakkelijk in te passen
in de dagkeuken en bij gezinnen met kinderen.
Zowel voor beginners als voor mensen met
ervaring. Lesgever is Peter Vandermeersch van
De Zonnekeuken uit Assebroek. Prijs 25 euro incl.
biologische en vegetarische maaltijd. Inschrijven
vóór 14 februari via duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17, max 15 deelnemers.
Cursus gidsen voor kinderen
Di 21 febr. van 19 tot 22 u., za 11 en 18 maart van
13 tot 16 u. Hoe beleven kinderen natuur, hoe
speel je daar als gids op in? Maak kennis met
diverse werkwijzen die creativiteit, improvisatie
en materiaalkennis prettig combineren. Werk zelf
een activiteit uit om met een groep kinderen te
beleven. Doelgroep: leerkrachten, MOS-begeleiders,
natuurouders, jeugdleiders, natuurgidsen, NMEers, opvoedingsondersteuners, begeleiders,
coördinatoren in de kinderopvang enz. Lesgever is
Dirk Fiers. Prijs 21 euro voor leden Natuurpunt,
24 euro voor niet-leden (inclusief syllabus).
Inschrijven via www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-gidsen-van-kinderen-koksijde-18968. Betalen
op rek. nr. BE 15 7360 0222 7630 van Natuurpunt
met mededeling van “Gidsen van kinderenKoksijde” + naam.

Milieupark: identiteitskaart meebrengen
Belangrijk: hou vanaf nu steeds je identiteitskaart bij de hand wanneer
je het Milieupark (Veurnestraat 11, Koksijde) bezoekt. Vergeet ook je
bankkaart niet om betalende afvalsoorten (ongesorteerd grofvuil,
steenachtig bouwafval, asbesthoudend materiaal) aan te leveren.
Alle andere afvalsoorten blijven gewoon gratis.
Het park is in januari zoals gebruikelijk open van dinsdag tot en
met zaterdag, van 9 tot 11.45 u. en van 13 tot 16.45 u. Hou evenwel
rekening met langere wachttijden door de ingebruikname van
het nieuwe registratiesysteem. Tip: mijdt de drukte op dinsdag- en
zaterdagvoormiddag.

Zeehonden op het strand
Nog al te vaak denkt men dat een zeehond op het strand in nood
is. Niets is minder waar. Zeehonden zoeken het land op om uit te
rusten, om zich op te warmen of te drogen. Je hoeft dus geen actie te
ondernemen als het dier er gezond uitziet. Blijf wel steeds op gepaste
afstand en verstoor het niet. Zijn rust is belangrijk! Een zeehond ziet er
zeer aaibaar uit maar het is een roofdier dat kan bijten of ziektekiemen
overbrengen. Hou ook honden op afstand.
Zeehonden hebben hulp nodig als ze zichtbaar gewond of vel over been zijn, niet op hun zij liggen, maar
op hun buik, als hun staartflip niet rechtop staat, ze zwaar ademen met open, droge ogen. In deze gevallen
verwittig je Sea Life 0477 34 58 90, info@sealife.be of de dienst Mil&DO, 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.
Vermeld daarbij zo goed als mogelijk je locatie op het strand en beschrijf waarom je vermoedt dat het om
een hulpbehoevende zeehond gaat.

Doe mee aan het Grote Vogelweekend
van Natuurpunt
Zaterdag 28 en zondag 29 januari is er weer het Grote Vogelweekend van
Natuurpunt. Deelnemen is simpel: bekijk en tel de vogels in je tuin. Met
maar een half uurtje werk neem je deel aan het grootste vogelonderzoek in
Vlaanderen. Benieuwd wie vorig jaar aan kop stond? Lees het allemaal in het
vogelrapport van 2016: www.natuurpunt.be.

Grote zwerfvuilactie op zaterdag 18 maart

Zwerfvuil hoort niet thuis in de bermen, de duinen of het strand. De afvalintercommunale IVVO en onze
dienst Mil& DO nodigen alle Koksijdse verenigingen uit om op zaterdag 18 maart samen voor een
zwerfvuilvrij Koksijde te gaan. Dat is meteen ook het ideale moment om de kas van je vereniging te spijzen.
Werkwijze – Lokale verenigingen met minstens tien deelnemers krijgen het nodige opruimmateriaal, zoals
restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen ter beschikking. In ruil voor het zwerfvuilvrij maken van
een vooraf afgesproken traject (ong. 8 km) ontvangt de vereniging een vergoeding tot 200 euro van de
IVVO. Het aantal trajecten is beperkt. Na de actie is voor alle deelnemers om 17 u. een slotmoment in het
gemeentehuis.
Contact: dienst Mil&DO, 058 53 30 97.

In Trefpunt op Focus: op stap met onze burgemeester
Een nieuw jaar, dat is ook een nieuwe reeks Trefpunt-verhalen op Focus
WTV. We blikken terug op de verschillende realisaties van het voorbije jaar
en duiken uiteraard ook even de toekomst in. Welke projecten staan op de
uitvoeringsagenda? Wat heeft Koksijde nog in petto? De reportage wordt
op woensdag 18 januari uitgezonden! Elke aflevering kan nadien ook
(her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Sport voor 50+
Op de Sportel-activiteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!
Tai chi – A) Maandag voor gevorderden van 9
tot 10 u., sporthal Koksijde, / B) Donderdag voor
beginners van 9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde
/ Zowel voor A) en B) inschrijven (1,50 euro per
beurt, verzekering incl.) via katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, org. i.s.m. het
Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en
conditie verbeteren. Op dinsdag van 9.30 tot
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs
(verzekering incl.) 4,5 euro per les. Inschrijven niet
nodig.
Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven op
een 10 m lang tapijt. Vrij spel. Op dinsdag van 10.30
tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke.
Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per beurt.
Inschrijven bij de sportdienst.
Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs
(verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven bij de
sportdienst.
Netbal - Op woensdag van 9 tot 10 u. in sporthal
Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.)
1,50 euro per les. Inschrijven niet nodig.

Conditiegym Verbeter je
uithouding en
spierkracht. Op
vrijdag van 9.30
tot 10.30 u. of van
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal Koksijde-Dorp. Prijs
(verzekering incl.) 1,50 euro per les. Inschrijven niet
nodig.
Badminton + tafeltennis – Vrij spel op vrijdag van
13.45 tot 15.45 u., sporthal Koksijde, 1,50 euro per
beurt. Inschrijven niet nodig.
Initiatiereeksen op woensdag - Elke maand een
andere sport, in de sporthal Oostduinkerke. In
december schermen. Je maakt gebruik van een
degen, sabel of floret. Geen voorkennis vereist, je
leert de knepen van het vak van een echte maître.
Op woensdag 11, 18 en 25 januari van 10.30 tot
11.30 u. Prijs (verzekering incl.) 4,5 euro voor de drie
lessen. Inschrijven bij de sportdienst.
Brochure - Met het volledige Sport 50+ aanbod, bij
de dienst toerisme en bij de sportdienst
(058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be).
Alle info ook op www.koksijde.be/sportvoor50plus.

Promenade Run
Op maandag 2 januari vindt in
Koksijde-Bad de tweede editie
van de Promenaderun plaats,
een avondloop op de Zeedijk
tot Sint-Idesbald, over een
afstand van 5 of 10 km. Start
voor beide afstanden om 19 u.
bij het Theaterplein (voor het
gemeentehuis). Inschrijven de
avond zelf.

In de zomer 2017 zal de
sportdienst weer heel wat
sportkampen aanbieden.
Daarom zoekt de dienst enerzijds
leerkrachten kleuteronderwijs
voor de kleutersportkampen
en anderzijds leerkrachten
lichamelijke opvoeding voor de
kampen lager onderwijs. Ben je
al als kleuter- of LO-leerkracht
aan het werk, of nog in
opleiding? Interesse? Contacteer
snel sportdienst@koksijde.be of
058 53 20 01.

Kyara Schacht
uit Koksijde
is op 14 januari
finaliste op het
Gala van Miss
Belgium!
Kyara is 19 jaar
en kapster.
Steun Kyara
met je stem!

© Daniel Dedave

Sportdienst
zoekt monitoren

Organiseer je een
evenement? Speel op zeker
bereid, toch kan
Ook al ben je als organisator heel goed voor
als je verzekerd
er altijd iets mislopen. En dan is het handig
bent, dat je geen
kerd
verze
je
at
omd
niet
bent. Opgelet, het is
ter kan immers
voorzorgsmaatregelen moet nemen. Een rech
en dan draai je
oordelen dat je niet goed hebt gehandeld
verzekeringen zijn
misschien zelf op voor de kosten. Een aantal
een verzekering
verplicht. Zo ben je in Koksijde verplicht om
burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.
‘objectieve
t? Dan ben je verplicht om een verzekering
Organiseer je een dansfestijn in de open luch
kerd.
sluiten. Zo zijn toevallige passanten ook verze
aansprakelijkheid brand en ontploffing’ af te
weer? Ook dat kan
nluchtfuif in het water gevallen door slecht
Voor bijna alles bestaat een verzekering. Ope
hoger het prijskaartje.
je laten verzekeren. Hoe gespecialiseerder, hoe
akelaar en sluit de gepaste polissen af.
Overloop je evenement met je verzekeringsm
het draaiboek
ifpunt.be/thema/verzekeringen-2 of vraag
Meer info over verzekeringen op https://www.fu
ddienst@koksijde.be.
‘fuiven en concerten organiseren’ op via jeug

Laat van je horen in de jeugdraad

Proef van
techniek in de
techniekacademie
Van 18 januari tot 3 mei loopt in
jeugdhuis de PIT de techniekclub.
Dat is een reeks van elf workshops
en een bedrijfsbezoek, telkens
op woensdag van 13.30 tot
15.30 u. Twee professionele
techniekmentoren begeleiden de
kinderen in het technieklabo bij
de uitvin-dingen die ze in elkaar
knutselen. Maak kennis met
allerlei gereedschap en nieuwe
technieken
Deelnemers (j/m) zitten in het vijfde
of zesde leerjaar. Tijdens de laatste
workshop is er diploma-uitreiking
en zijn alle ouders natuurlijk
welkom. Deelnemen kost 70 euro
(broer of zus 60 euro), materiaal en
verzekering inbegrepen, met fiscaal
attest. Snel zijn, want er zijn maar
20 plaatsen.
Inschrijven: www.techniekclubkoksijde.be

De jeugdraad helpt kinderen en jongeren
en geeft hen een stem in onze gemeente.
Hoe? Door op de barricades staan, door te
luisteren of door in het juiste oor te fluisteren.
Want de jeugdraad ‘vecht’ voor alle
kinderen en jongeren. Of het nu gaat over
ruimte om te spelen of te fuiven.
Vanaf 14 jaar zijn alle jongeren welkom bij
de jeugdraad.
Geïnteresseerd? Zend dan een mail naar
jeugddienst@koksijde.be en je krijgt een
uitnodiging voor de volgende vergadering.

Speelplein in de kijker:
Buylestraat
Het speelplein in de
Buylestraat (zijstraat
Piet Verhaertstraat
in Oostduinkerke)
kreeg er in november
een groot klimtoestel
bij. Perfect voor de
oudste leeftijdsgroep.
Op vraag van de
kindergemeenteraad zal
het gemeentebestuur
meer speeltoestellen
t één van.
voor oudere kinderen plaatsen. Dit is er alvas
voetbalveld en een
een
met
lplein
Het is eigenlijk een groot spee
zelf een voetbal mee.
wel
g
Bren
.
allers
schietwand. Ideaal voor voetb
speelplezier. Veertjes, een
Ook de jongste kinderen vinden hier massa’s
klim-glijcombinatie.
schommel, een evenwichtstoestel en zelfs een
rreinen
eelte
e/sp
ijde.b
Meer speelpleinen op www.koks

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar De Picker-De Hauwere

Op zaterdag 19 november vierde het echtpaar Maurits De Picker-Eliane De Hauwere hun gouden
huwelijksjubileum met o.a. een ontvangst in het gemeentehuis. Maurits (°Zele) en Eliane (°Dendermonde)
huwden op 18 november 1966 in Dendermonde. Maurits was schooldirecteur in Zwijndrecht, Eliane was
onderwijzeres in Hamme. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Segaert-Decroos

Ook op zaterdag 19 november was het de beurt aan de echtgenoten Roger Segaert (°Pervijze) en Nicole
Decroos (°Reninge) om het gouden huwelijksfeest te vieren. Ze huwden op 22 november 1966 in Koksijde
en gingen in Oostduinkerke wonen. Roger was zelfstandig architect. Nicole hielp haar man met de
administratie, en zorgde voor een warme thuis voor man en drie dochters. Ze hebben ook vijf kleinkinderen.

Echtpaar Ryckman-Laleeuwe

Alfons Ryckman (°Veurne) en Liliane Laleeuwe (°Veurne) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Veurne,
26 november 1966) eeuwige trouw! De jubilarissen waren vele jaren lang de gekende uitbaters van
restaurant Jacques aan de Koninklijke Baan in Koksijde-Bad. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar BlockenJacobs

Zaterdag 10 december was
ook een gezellige feestdag
voor het echtpaar Maurice
Blocken (°Hasselt) en Andrée
Jacobs (°Schaarbeek) ter
gelegenheid van de viering
van hun gouden huwelijksfeest.
Ze huwden op 3 december
1966 in Anderlecht. Maurice
werkte voor de gemeente
Anderlecht bij de dienst
Onderwijs en Cultuur. Andrée
ontfermde zich over het
huishouden voor haar man en
de drie zonen. De jubilarissen
hebben ook drie kleinkinderen.

Bos van Commerce in het zand
In het nieuwe jaar blijft het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke elke dag vanaf 11 u.
open tot zondag 8 januari. In het bos staan 150 kerstbomen, chalets, de strandcabine Club Crevette
(peperkoekenhuisje), een boshut, de Tipi 4 two, een boomterras en het elfenhuisje. Het bos is een initiatief
van de gemeentelijke VVV i.s.m. de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad.
Dinsdag 27 december
- 11.30 u., moppentappen in het lachebos
- 14 u., notenslingers maken in het bos
(bloemencomité)
Woensdag 28 december - 14 u., bellenelfje
Stieneke maakt elfjes en trollen + pinãta slaan
Donderdag 29 december
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
- 14 u., piñata workshop, inschrijven vóór 24 dec.
om 12 u. bij Toerisme Oostduinkerke, 5 euro per
kind, max. 40 kinderen
vrijdag 30 december
- 14 u., bellenelfje Stieneke maakt toverstokjes en
leert toveren, pinãta slaan
- 17.30 u., fakkeltocht gevolgd door de
Sylvestervuren en vuurwerk
Zaterdag 31 december
- Vanaf 11 u., oesterpassie in het bos
- 23.30 u., van oud naar nieuw met bubbels in het
bos en met de handelaarsbond Oostduinkerkebad
Zondag 1 januari - 11.30 u., boshut open
Maandag 2 januari
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
Dinsdag 3 januari
- 11 u., moppentappen in het lachebos
Woensdag 4 januari
- 14 u., knutselnamiddag met bellenelfje Stieneke
en pinãta slaan
Donderdag 5 januari
- 11 u., zumba in het bos
- 14 u., schminken
- 15 u., elfjes- en trollenbal met bellenelfje Stieneke

Vrijdag 6 januari
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
- Driekoningen in het bos
Zaterdag 7 januari
- 11, 15 en 17 u., geen jagers, maar schlagers! Zing
mee met Voske in het bos
Zondag 8 januari
- 11 u., boshut open

De voorbije maand in woord en beeld

Het show- en drumkorps El Fuerte Koksijde onder leiding van Jurrie Delporte viel op zaterdag 19 november
een ontvangst in het gemeentehuis te beurt naar aanleiding van zijn bijzondere prestatie op de
tweejaarlijkse Internationale Mars- en Showwedstrijd der Lage Landen in Hamont-Achel (Pinksteren 2016).
El Fuerte Koksijde behaalde er de hoogste score (94,25) en werd meteen Internationaal Kampioen der Lage
Landen. Het korps ontving ook de Trofee André Rijcken voor de beste score over twee dagen.
Tamboer-majoor Lennert Schreel (17) veroverde op zondag 15 oktober de titel Belgisch Kampioen.
Burgemeester en schepenen feliciteerden het zeer verdienstelijke korps!

Naar aanleiding van de Week van de afvalophaler (21-25 november) bracht het gemeentebestuur op maandag
21 november hulde aan de medewerkers van de dienst Openbare Netheid en van het Milieupark. Voor hun
dagelijkse inspanningen voor een net Koksijde werden ze allen bedankt met koffie, taart en een gadget.

Tijdens de seniorenweek
bezorgde het Sociaal Huis
een 450-tal inwoners op
woensdag 23 en donderdag
24 november naar goeie
gewoonte een schitterende
ontspanningsnamiddag.
Burgemeester Marc Vanden
Bussche en voorzitter Greta
Suber-Delie verwelkomden
alle aanwezigen waarna
Glenn Degeselle de
namiddag met dansmuziek
opende. Alex en Rudi
deden er nog een schepje bovenop met hun muzikale reis en als kers op de taart bracht John Terra zijn uitgebreid
repertoire meezingers. Zoals elk jaar sloot het personeel Talent van Eigen Bodem de namiddag af, deze keer met
een eigen versie van de musical Mamma Mia in regie van Annick Casselman.

Gewezen burgemeester Henri Dewulf werd bij Ministerieel Besluit van 25 augustus 2016 de titel van
ereburgemeester toegekend. Hij was ruim tien jaar burgemeester tussen december 1982 en december 1994. De
gemeenteraad machtigde de gewezen schepenen Elie Depotter en Daniël Van Herck de titel van ereschepen te
voeren. Elie Depotter was twaalf jaar schepen (1983-1994), Daniël Van Herck zes jaar en zeven maanden
(mei 2006-2013). Burgemeester Marc Vanden Bussche sprak op zaterdag 26 november zijn erkentelijkheid uit
voor hun politieke prestaties, en talrijke mandatarissen hieven het glas ter ere van hun gewezen collega’s.

Onze gemeentelijke technische dienst zette weer zijn
beste beentje voor om een zoals elk jaar een heerlijke
kerstversiering in de diverse kernen van Koksijde aan te
brengen. Een van de blikvangers was de reusachtige
zelfgemaakte kerstboom van liefst tien meter hoog op het
Konzplein in Sint-Idesbald. Op maandag 28 november ging
het college van burgemeester en schepenen naar Baaldje
om er de technici te feliciteren met het mooie resultaat.

Op woensdag 30 november vertrokken de
laatste vluchtelingen uit hun opvangcentrum op
de basis Koksijde. Burgemeester Marc Vanden
Bussche ging hen persoonlijk uitzwaaien. De
laatste bewoners waren Hamza en Mustafa
Ghadi die al heel behoorlijk Nederlands spreken.
Hamza (uit Irak) vertrok naar het opvanginitiatief
in Nieuwpoort, Moestaffa (Palestina) naar
Poelkapelle. Ze kregen van de burgemeester elk
een afscheidsgeschenk met een reeks leuke
aandenkens aan hun verblijf in onze gemeente.

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

De damesserviceclub Zonta Middelkerke-Westkust organiseerde op 1 oktober in c.c. CasinoKoksijde
de feestavond Voulez-Vous, dansavond in Franse sfeer ten voordele van Kiekafobee (kustvakantie voor
kankerpatiëntjes) en het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Ook de studentengroep Semper Festum
stak graag de handen uit de mouwen voor het goede doel. De opbrengst van het evenement bedroeg
niet minder dan 20.000 euro die op zaterdag 10 december aan Kiekafobee en het Kinderkankerfonds
overhandigd werd in aanwezigheid van onze burgemeester en schepenen.

Ons gemeentebestuur bracht op zaterdag 10 december een postuum eerbetoon aan stichter-pionier
Maurice Verhegge van de Kontaktgroep Mindervaliden die op 2 augustus 2016 overleed. Ruim 40 jaar lang
spanden Maurice, zijn echtgenote Frieda Maesen en vele vrijwilligers zich in om vele mindervaliden van
Koksijde elke dinsdag een gezellige namiddag te bezorgen met een spelletje, een creatief werkje of een
babbeltje bij een kopje koffie en een stuk taart. De burgemeester loofde uitgebreid dit liefdadig werk. Op
vrijdag 27 december vierde de Kontaktgroep het kerstfeest als laatste activiteit.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Vic Croes

Oostende, 12 november
zoon van Tobias en Carole Dewulf
uit Koksijde

Camille Masset

Ralph Dewulf

Veurne, 28 november
Zoon van Stijn en Sarah Velle uit
Koksijde

Ruben Herman uit Zedelgem en
Sigrid Hoornaert uit Koksijde

Maximilien Célérier

Francis Lami en Christèle
Colinet uit Oostduinkerke

Leo Quagebeur

Veurne, 20 november
zoon van Pascale Quagebeur uit
Koksijde

Dainton Cardon

†Koksijde, 19 november
weduwnaar van Maria Rodrigues

Roger Vanhoutte – 81 j.

†Veurne, 23 november
echtgenoot van Hilda Calcoen

HUWELIJKEN

Veurne, 16 november
dochter van Mathijs en Shana
Schoonvaere uit Koksijde
Leuven, 16 november
zoon van Sven en Bieke Vermaete uit
Koksijde

Marc Willem – 82 j.

(12 november)

(26 november)

André Patty – 79 j.

†Bergen, 23 november
echtgenoot van Rita Larcin

Henri Franck – 84 j.

†Veurne, 24 november
weduwnaar van Paule Claes

Etienne Walraeve – 84 j.

OVERLIJDENS

†Koksijde, 26 november
echtgenoot van Suzanna Meirlaen

Gerard Van Cauwenberge - 94 j.

Robert Minjauw - 90 j.

†Nieuwpoort, 5 november
weduwnaar van Liliane Claes

Veurne, 22 november
zoon van Jimmy en Elissa Willaert uit
Koksijde

Rogier Vermeersch – 78 j.

Leonie Deprez

Robert Debruyne – 78 j.

†Koksijde, 6 november
echtgenoot van Sonja Debrauwer

†Veurne, 28 november
echtgenoot van Huguette
Degrande

François De Clercq – 84 j.

†Koksijde, 29 november
echtgenoot van Maria Nackaerts

Stéphane Loosveldt – 83 j.

Oostende, 25 november
dochter van Peter en Heidi De Maet
uit Koksijde

†Koksijde, 10 november

Simonne Coenen – 95 j.

†Lendelede, 1 december
weduwnaar van Ludwina Verhoest

Lars Thieren

Mireille Vankemmel – 60 j.

Suzanne Moyson – 71 j.
†Brugge, 1 december
weduwe van José Claes

Brugge, 26 november
zoon van Steve en Veronique Vigne
uit Oostduinkerke

†Koksijde, 13 november

†Veurne, 18 november
weduwe François Elskens

Schaats- en Noordpoolpret tot 8 januari
Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot en met zondag
8 januari geschaatst worden. Ook het nieuw initiatief Expeditie Noordpool
(ijsklimmuur, 3D beleving, sneeuwfotobooth en ijspegels vangen) loopt
nog tot 8 januari. Alle activiteiten van de Exp. NP 2 euro pp behalve
de fotobooth. Uiteraard kan men bij de ijsbaan ook genieten van een
drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
Openingsuren:
- tot zondag 8 januari van 10 tot 21.30 u.
- op zaterdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
Discoschaatsen – Op maandag 2 januari om 20 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart
volwassenen / 15 euro voor een 10-beurtenkaart <16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!
Info: toerisme@koksijde.be

Schlager on ice
Op donderdag 29 december presenteert de
dienst Toerisme Koksijde voor de tweede keer
Schlager on Ice op en bij de ijsbaan bij het
gemeentehuis in Koksijde-Bad. Na het succes van
vorig jaar kon een tweede editie niet uitblijven.
Geniet van volgend gratis programma:
* 15 u., Ketnetband: Charlotte, Matthew, Maureen,

Sien en Giovanni brengen een swingende en
knettergekke show.
* 19 u. Laura Lynn
* 20 u. Yves Segers
* 21 u. Jettie Pallettie
* 22 u. Willy Sommers
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 of 058 51 29 10

Wedstrijden sledehonden op het strand
Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag
21 en zondag 22 januari voor de vijfde keer
sledehondenrennen plaats. Het betreft een internationale
manifestatie, georganiseerd door de vzw Mushing
Belgium in samenwerking met Brussels Mushing Club.
Precieze plaats van het gebeuren is het strand van Ster
der Zee tot Sint-André, heen en terug over een afstand
van zes kilometer.
Er worden ongeveer vijftig hondenteams verwacht die
in verschillende categorieën zullen lopen. Het gaat om
Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds en
Groenlanders. De wedstrijden tellen voor het Belgisch
Kampioenschap Dryland (wedstrijd buiten sneeuw). Start
en aankomst op het strand aan Ster der Zee.
Prachtige sledehonden op zaterdag 21 en zondag 22
Mushing Belgium vzw is een Belgische federatie ter
januari op het strand tussen Ster der Zee en Sint-André.
promotie van de sledehondensport. De vzw werkt samen
met de Vlaamse overheid Leefmilieu, Natuur en Energie voor het respect en het welzijn van de dieren.
Iedereen mag de wedstrijden bijwonen en de verzamelplaats bezoeken op de parking Ster der Zee. Ook
uw eigen honden zijn welkom. De organisatie vraagt wel om de eigen hond aan de leiband te houden.
Sledehonden zijn vriendelijke dieren maar voorzichtigheid is altijd geboden. Wil daarom een redelijke
afstand bewaren tussen uw eigen hond en de sledehonden.

Programma

Zaterdag 21 januari: 10 u. mushermeeting / 11 u. eerste start / 15 u. aankomst laatste deelnemer
Zondag 22 januari: 10.30 u. eerste start / 14.30 u. aankomst laatste deelnemer / 15.30 u. podiummoment
Info en org.: freddy.guillaume@elipse-technologie.com, www.mushingbelgium.com / 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be.

Nieuwjaarsconcert
Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie
Op zaterdag 14 januari brengt de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde naar aloude
traditie zijn jaarlijks nieuwjaarsconcert, om 20 u. in
de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Dirigent Luc
Note en zijn muzikanten brengen een gevarieerd
programma met zowel bekende klassiekers als
hedendaagse stukken. Ook deze keer demonstreren
enkele solisten uit eigen rangen hun muzikaal kunnen.
Toegang 7 euro, gratis voor ereleden.
Info: www.kghk.be, harmonie@kghk.be

Jan Vermeire speelt
nieuwjaarsmatinee
In het kader van de orgelmatinees van de Orgelkring Koksijde speelt
orgelvirtuoos Jan Vermeire op zondag 22 januari om 11 u. in de
O.L.V.-ter-Duinenkerk het tweede concert, dat gratis bij te wonen is.
Jan brengt het programma Het orgel danst, een swingende manier
om het nieuwe jaar in te zetten. De kerk zal aangenaam verwarmd
zijn.
De derde orgelmatinee vindt plaats op zondag 26 februari.
Info: voorzitter carlo.wouters@skynet.be,
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Jazzkwartet Drifter op 27 januari:
wondermooie melodieën en improvisaties
Op vrijdag 27 januari treedt Drifter op in c.c. CasinoKoksijde. Drifter wordt door de vakpers omschreven als
subliem, elegant en gretig, Stevige songs met wisselende stemmingen maar vooral een indrukwekkende
optelsom van pianist Alexi Tuomarila, saxofonist Nicolas Kummert, bassist Axel Gilains en de intelligente
grooves van drummer Teun Verbruggen.
Drifter is de hereniging van het Alexi Tuomarila
Quartet dat internationaal naam verwierf met
twee albums (Voices of Pohjola en O2). De start
van een bloeiende carrière werd echter abrupt
afgebroken toen platenlabel Warner besloot om
niet langer jazz en klassiek uit te brengen. De
band kwam daarna op non-actief te staan en de
leden richtten zich op andere projecten.
Twaalf jaar later overtuigde Edition Records het
kwartet om opnieuw samen te komen. Nu is er
het langverwachte en geweldige album Flow vol
harmonische en melodieuze composities.
“In acht eigen composities en één interpretatie
komt het fraaie klankbeeld van het jazzkwartet
optimaal naar voren en spat het spelplezier uit de
groeven. (…) Drifter heeft het volledig in zich de
wereld te gaan veroveren.” (Bron: www.writteninmusic.com)
Drifter op vrijdag 27 januari om 20 uur. Tickets 12 euro, <26 j. 10 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.

Vertel een verhaal met de taal van beweging

Project Iedereen danst..!
Dans jij graag? Hou je ervan om samen met anderen creatief aan de slag te gaan via dans en
beweging? Dan moet je meedoen aan het project Iedereen danst! In dat initiatief worden jong en
oud(er) aangezet om via de taal van de dans een verhaal te vertellen. Jong en ouder: daarom richt
Iedereen danst zich op kinderen tussen 9 en 12, en op 60-plussers.
Al wie meedoet krijgt de kans om in de
paasvakantie 2017 tijdens een reeks workshops
onder begeleiding van professionele choreografen
een dans uit te werken. Op het einde van de week
toont de groep zijn creatie aan het ruime publiek.
De begeleiding is in handen van Passerelle,
gespecialiseerd in danseducatie.
* De workshops (telkens 3 uur) vinden plaats van
3 tot 7 april, in voor- of namiddag (9-12 u. of
14-17 u.). In de voormiddag is dat in Alveringem
(De Kwelle) en in Veurne (Furnevent). In de
namiddag in Diksmuide (zaal Zonnestraal) en in
Koksijde (c.c. Casino).
* Het toonmoment (voorstelling) is gepland op
zaterdag 8 april om 15 u. in Houthulst.
* De prijs bedraagt 40 euro voor vijf workshops van professionele choreografen en een topervaring op
het podium. Wie het financieel moeilijk heeft, kan onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een
voordeeltarief. Alle info daarover bij het Sociaal Huis.
* Ervaring is niet nodig. Wel enthousiasme en bezieling…
Info en inschrijven: info@achthoek.net, 058 53 37 60.

Agenda JANUARI
Gegroepeerde activiteiten
-

Abdijmuseum Ten Duinen, bl. 14
NAVIGO-Nat. Visserijmuseum, bl. 14
Bibliotheek, bl. 10-11
Duinenhuis, bl. 18
Sportdienst, bl. 20
Jeugddienst, bl. 21
Bos van Commerce, bl. 23
IJsbaan, bl. 27

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie februari op uiterlijk
dinsdag 3 januari bezorgen aan anja.lensen@
koksijde.be (gemeentehuis, dienst Toerisme,
Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter
worden opgenomen.

* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO
Workshop voor kinderen van 6 tot 12 j.: knutsel een winterse
collage om naar te kijken en aan te voelen, 2 euro per kind,
inschrijven 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be

Zaterdag 7 januari
* 14-17 u., Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag, gratis toegang

Zondag 8 januari
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Gidsbeurt (N) door de expo Zalige Idesbald en de 1000 Skeletten
(laatste kans, ’s avonds sluit de expo) / (gratis voor inwoners en
tweedeverblijvers met K-pas)
* 14.30 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Voetbal (1ste prov.): KVV Oostduinkerke-KVCSV Oostkamp

Donderdag 12 januari
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag in zaal De Brug
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 13 januari
* 14.30 u., bezoek aan Muzee Oostende “Ensor en Spilliaert”,
toegang (gids incl.) 11 euro, info en org. www.vlas.koksijde.be,
058 51 62 23
* 21 u., Oostduink., Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a)
Café Foyer met gratis optreden Zulema, (deuren 19.30 u.),
info 058 53 29 99

Zaterdag 14 januari
Maandag 2 januari
* 19 u., Koksijde, Zeelaan, t.h.v. gemeentehuis,
2de Promenade Run van Koksijde naar Sint-Idesbald, 5 of 10 km,
inschrijven de avond zelf

Dinsdag 3 januari
* 14.30 u., Koksijde, jeugdhuis de PIT
Kinderfilm Zootropolis, zie bl. 21
* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO,
Geleid bezoek in het Frans (gratis voor inwoners en
tweedeverblijvers met K-pas)

Woensdag 4 januari
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@Ten Duinen, rondleiding met workshop Pluim voor
schrijven voor kinderen van 9 tot 12 j. (geschiedenis van het schrift,
ontdekken van dit monnikenwerk)
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Standaard-rondleiding (N) voor volwassenen
(gratis voor inwoners en tweedeverblijvers met K-pas)

Donderdag 5 januari
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ezels en pony’s in de Doornpanne,
info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Standaard-rondleiding (F) voor volwassenen
(gratis voor inwoners en tweedeverblijvers met K-pas)

Vrijdag 6 januari
* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO
Geleid bezoek in het Nederlands
(gratis voor inwoners en tweedeverblijvers met K-pas)

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert door de Kon. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde, zie bl. 28
* 20.30 u., Oostduink., Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a)
Rasverteller Bart Van Loo brengt Napoleon, weergaloos
portret en boeiende geschiedenis,
info & tickets reservaties.hetbedrijf@koksijde.be, 058 53 29 99

Zondag 15 januari
* 11 u., Oostduink., Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a)
Aperitiefconcert Ik Wou Dat Ik Twee Hondjes Was, met cello,
woord en veel passie voor Bach,
info & tickets reservaties.hetbedrijf@koksijde.be, 058 53 29 99

Vrijdag 20 januari
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muziek Isolde et les Bens, sixtiespop en chanson met Isolde Lasoen
* 17.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bal Musette met Miel & Basil van Belgium’s got talent voor alle
+55-ers, toegang 10 euro vvk, 12 euro add, org. 55+ Actief (Vief),
info libert.vanriet@skynet.be, 0477 23 02 75 of kristibo@telenet.be,
0475 25 74 24

Zaterdag 21 januari
* 10-15 u., Koksijde, Ster der Zee, strand
Sledehondenshow, zie bl. 28

Zondag 22 januari
* 9 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandlaan)
Toast Literair met Maya Wolny die haar boek Zwarte bladeren
voorstelt, info doornpanne@davidsfonds.net
* 11 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee met Jan Vermeire die het programma Het orgel
danst speelt, zie bl. 28

* 10.30-16 u., Koksijde, Ster der Zee, strand
Sledehondenshow, zie bl. 28

TENTOONSTELLINGEN

* 14 en 17 u., c.c. CasinoKoksijde
Familietheater met Studio Orka: Carrara, over brokken maken en
dan weer lijmen

Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari in het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald,
toegangsprijzen en openingsuren op www.delvauxmuseum.com

* 14.30 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Voetbal (1ste prov.): KVV Oostduinkerke-SVD Kortemark

Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
Tot 8 januari in het Abdijmuseum Ten Duinen, toegangsprijzen en
openingsuren op www.tenduinen.be

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
voetbal (2de nat. amateurs): KVV Coxyde-KMSK Deinze

De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

Donderdag 26 januari
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag in zaal De Brug
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Monumenten voor de dood en George Grardzaal
Tot 8 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde, gratis
toegankelijk,geleide rondleidingen om 14 u.: NL op 4
jan., F op 4 jan., openingsuren op www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde

Vrijdag 27 januari
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Jazzlabseries met Drifter

Engelen van de zee door Stephan Vanfleteren
Tot 8 januari in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum,
toegangsprijzen en openingsuren: www.navigomuseum.be

Vrijdag 3 februari
* 19 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Maxi-Kaasbuffet ten voordele van de vzw Licht in het
Duister-Rwanda, zie bl. 17

Schilderkunst van Francine Van Brabant, Hilde Vandeputte en
Denise Becue-Cartiaux
Tot 8 januari in de Keunekapel in Sint-Idesbald (open van dinsdag
tot zondag, 14-18 u., gratis toegang)

Zaterdag 4 februari

Geometrisch abstract en mixed media van Martine
Vanhollebeke en Maarten Loones
Tot 8 januari in galerie Welnis (toerismekantoor Astridplein,
Oostdk.), gratis toegang, van 12 tot 12 u., en van 13.30 tot 16 u.,
zondagvoormiddag gesloten

*20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Concert Berlaen: van mijn erf, info en tickets reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be

Zondag 5 februari
* 8-15 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Vertrek wandeltocht Kruwerstocht voor iedereen,
Afstanden 7, 12, 18 of 24 km, aankomst tot 17 u., 1,50 euro pp.,
<12 j. gratis mits begeleiding, org. Wandelclub Nieuwpoort,
info 0468 26 06 89, lieven.mieke@telenet.be

CasinoKoksijde: regeling tickets
en nieuwe openingsuren

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
voetbal (2de nat. amateurs): KVV Coxyde-Patro Eisden/
Maasmechelen

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde
is verhuisd van de dienst Toerisme naar het
cultuurcentrum. Voortaan dienen tickets weer
geregeld aan de balie in het cultuurcentrum zelf.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m.
vrijdag van 14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op
zaterdag open van 10 tot 12.30 u. Uiteraard is de
balie ook altijd open één uur vóór aanvang van
een voorstelling.

Donderdag 9 februari
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert The great hero met Myrdinn, Frederico Ordoñez,
Dick Van Der Harst, Nathan Daems e.a.

Vrijdag 10 februari
* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie en debat over Europa en de Islam: Waarover men niet
spreekt, org. Vlaamse Volksbeweging afdeling Bachten de Kupe,
info vvbbachtendekupe@icloud.com
* 19.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie junior-journalistenwedstrijd,
Vooraf meespeeltheater met Knip: De verhalenfabriek,
info en org. Info: doornpanne@davidsfonds.net

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

tot 8/01 IJsbaan, Expeditie Noordpool en
Bos van Commerce
29/12

Schlager on Ice

30/12

Winterwandeldag

30/12

Vertelfestival Abdijmuseum Ten Duinen

30/12

Sylvestervuren & vuurwerk

31/12

Oudejaarshappening & vuurwerk

www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke
@gem_Koksijde
Koksijde_oostduinkerke

www.visitkoksijde.be/knus-koksijde

