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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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10.48 en 23.16
11.34 en 23.59
12.19
00.45 en 13.04
01.29 en 13.49
02.14 en 14.36
03.01 en 15.25
03.52 en 16.20
04.49 en 17.24
05.55 en 18.33
07.03 en 19.42
08.10 en 20.53
09.19 en 22.03
10.24 en 23.02
11.18 en 23.49
12.03
00.30 en 12.43
01.07 en 13.19
01.42 en 13.53
02.14 en 14.24
02.40 en 14.51
03.04 en 15.19
03.33 en 15.53
04.09 en 16.35
04.54 en 17.27
05.52 en 18.37
07.09 en 19.51
08.19 en 20.56
09.21 en 21.56
10.19 en 22.52
11.13 en 23.43

05.14 en 17.43
06.08 en 18.33
06.56 en 19.19
07.42 en 20.05
08.28 en 20.50
09.13 en 21.35
10.00 en 22.22
10.49 en 23.12
11.41
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04.54 en 17.16
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09.15 en 21.22
09.46 en 21.53
10.21 en 22.31
11.03 en 23.16
11.56
00.15 en 12.59
01.22 en 14.03
02.28 en 15.05
03.34 en 16.10
04.42 en 17.14
05.46 en 18.12

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 5 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 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.
’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je
eigen huisarts contacteren.
• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.
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.

12

Wat met Basis Koksijde?
Wat zijn de toekomstplannen voor
het militair domein in Koksijde?
Provincie en gemeente maakten
alvast een masterplan voor
herbestemming klaar. Benieuwd
naar de visie en een eerste
invulling van dat plan? Kom
dan naar de startavond van het
participatietraject op dinsdag 19
december in c.c. CasinoKoksijde.

7
Randprogramma BK
Cyclocross
In de rand van het Belgisch
Kampioenschap Cyclocross op 13
en 14 januari in onze gemeente
zorgen onze vrijetijdsdiensten voor
een ruim aanbod nevenactiviteiten
om dit sportief topgebeuren extra
in de kijker te plaatsen. Fiets, loop,
klim, daal, glij blij zigzag Kriscross
doorheen Koksijde in het BKgebeuren!

21-24

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Cultuur en erfgoed
Met teletijdmachine naar
de middeleeuwen

9

Unieke schenking voor
abdijmuseum

Onze kerstverlichting
De kerstverlichting in onze
gemeente heeft een faam hoog
te houden. Veel mensen komen
speciaal naar Koksijde voor een
heus feestverlichtingsbad. Ook
nu wordt het weer een voltreffer.
Verspreid over zo’n 45 plaatsen
zullen bijna 100.000 lampjes
branden…

Vele kerstactiviteiten

12

Welzijn
Infonamiddag over hoorproblemen 13
Computerlessen voor senioren

14

Politie
PZ Westkust heeft eigen tapkamer

16

Erepolitiecommissaris Meersseman
overleden

36

9

De WAC reist naar Het Lam Gods

17

Milieu
Wat wel of niet in de riolering

18

Voordracht astronaut
Frank De Winne

19

Onze gemeente heeft voor kerst
en nieuwjaar weer een lange
en gevarieerde rij evenementen
klaar: klassieke en populaire
concerten, stijlvol kerstshoppen,
de Winterwandeldag, de ijsbaan,
Schlager on Ice, het nieuwe
spektakelstuk Nacht van de Engelen,
de Highland Games, het Bos van
Commerce, Sylvestervuren…

Sport

26-27

Jeugd

28-29

in woord en beeld

33

37-40

Burgerlijke stand

35

Proficiat aan onze jubilarissen 30-31
De voorbije maand

Evenementen, podium, agenda 37-44

Snippers uit de raad van 23 oktober
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.

LIVE

OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN
Meerjarenplan, budget en leningen – Meerderheid tegen minderheid keurde de
raad volgend drieluik goed: wijziging nr.6 van het meerjarenplan 2014-2019 (2020),
VIA WWW.KOKSIJDE.BE/TV
de budgetwijziging 2 van 2017, en het bestek voor het aangaan van extra leningen
HERBEKIJK DE VORIGE
2017 ten bedrage van 8,056 miljoen euro. De fractie Impuls! (raadsleden Van Herck
ZITTINGEN OP
en Dewulf) stemde drie maal tegen. De onafhankelijke raadsleden Vancayseele
DEZELFDE
SITE!
en Mouton stemden ook tegen de wijziging van het
meerjarenplan en de budgetwijziging, maar keurden wel het
bestek voor het aangaan van extra leningen goed.
Herinrichting Zeedijk – Goedkeuring was er voor de
aangepaste raming voor de herinrichting van de
Zeedijk tussen de Jordaensstraat en het Grardplein. De
aanvankelijke raming bedroeg 1.769.528 euro, de laagste
inschrijving bedroeg vervolgens 2.173.452 euro. Dat betekent
een meerkost van 403.924 euro (22%), vooral te wijten
aan de leuning (ten laste van het Agentschap Maritieme
Dienstverlening & Kust). De raadsleden Van Herck en Dewulf
(Impuls!) stemden tegen.
Schoonmaken – Algemeen akkoord was er voor het
schoonmaken (in 2018) van diverse gemeentegebouwen
en ruiten van gemeentegebouwen. Voorheen betrof dat drie
aparte lastenboeken die nu samen in één lastenboek aanbesteed worden om een betere prijs te kunnen
bedingen. Deze jaarlijkse opdracht is noodzakelijk gezien dit in eigen regie onmogelijk is. Het pakket omvat:
schoonmaken van musea, en zalen en ruiten van gemeentegebouwen. Raming 130.000 euro.
Beaufort – In 2018 vindt in negen van de tien kustgemeenten de zesde editie plaats van Beaufort, de
kunsttriënnale aan zee, gecoördineerd door de provincie en Westtoer. Het doel van Beaufort is de integratie
van hedendaagse kunst op een structurele en duurzame manier in de publieke ruimte aan zee. Zo wil
Beaufort de kust en de kustgemeenten als een eigentijdse cultuurtoeristische bestemming in de kijker
plaatsen bij een breed publiek van kunstliefhebbers, inwoners en toeristen. Instemmend met deze visie
ging de raad unaniem akkoord met de samenwerkingsovereenkomst Beaufort met Westtoer en kunstenaar
Ryan Gander. Hij zal in de Zeelaan ter hoogte van het gemeentehuis een kunstwerk realiseren. Na afloop
van het project wordt het kunstwerk eigendom van de gemeente. Deze artistieke investering kost 75.000
euro voor het kunstwerk zelf en 10.000 euro als bijdrage aan Westtoer voor de communicatie.
Tamarixstraat – De raad keurde unaniem de overname
door de gemeente goed van de Tamarixstraat (zuidelijk
doodlopend straatje van de Middenlaan). De wegenis
van de Tamarixstraat bezit een openbaar karakter, maar
was nog privé-eigendom van de aangelanden. De weg
is in zeer slechte staat en kan door de gemeente pas
aangelegd worden als die eerst aan de gemeente wordt
overgedragen en opgenomen in het openbaar domein.
Alle aangelanden gingen akkoord tot kosteloze afstand
van “de weg”.
Erfgoed – Onze gemeente werd op 23 maart 2017 definitief
als onroerend erfgoedgemeente erkend. Eén van de
verplichtingen daaraan verbonden is het oprichten van
een gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed.
Deze adviesraad kan elk aspect met betrekking tot
onroerend erfgoed onderzoeken en bevragen, er een standpunt over innemen en aanbevelingen voor het
college en gemeenteraad formuleren.
De raad telt vooreerst zes gemeentelijke erfgoedactoren (inwoners met engagement of werkervaring in
de erfgoedsector, of die kandideerden): Huguette Deck, Tine Dubois, Lambert Derenette, Domien Brunet,
Mathieu Castelein (ondervoorzitter) en Frans De Medts.
Verder ook vijf deskundigen (met beroepservaring of praktijkkennis inzake onroerend erfgoed, ook binnen
Koksijde): Frank Becuwe, Anne-Mie Havermans, Benoit Delaey, Wouter Geldhof en Marie-Christine Laleman.
De gemeenteraad keurde deze samenstelling en toevoeging aan de statuten eenparig goed. Er is nog
geen voorzitter gekozen.
Volgende gemeenteraad op maandag 18 december

De burgemeester aan het woord
Welke heilige in december is populair bij alle kindjes en jonge ouders? Sint-Nicolaas natuurlijk, op 6
december. Geboren ca. 280 in Patara bij Myra (Turkije). Nicolaas is patroonheilige van Oostduinkerke en
van een deel van het naburige Veurne. In de Sint-Niklaaskerk aldaar zie je onder de preekstoel zijn prachtig
beeld, met drie kindjes in een kuip. Ze waren verdwaald, door een slager gevangen genomen en vermoord.
Maar Sint-Nicolaas bracht ze weer tot leven… Even luisteren wat burgemeester Marc Vanden Bussche voor
ons in zijn maandelijkse kuip heeft.
T-d: “Burgemeester, heeft onze gemeente nu
werkelijk een teletijdmachine?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja,
je zou dat zo kunnen zeggen. Het betreft
een virtual reality-belevenis, of VR-project,
voor het Abdijmuseum Ten Duinen, dat je als
het ware terug in de tijd katapulteert naar
de late middeleeuwen, ca. 1490. Niet met
de teletijdmachine van professor Barabas,
maar wel met de hoogtechnologische 3D-bril
van het IT-bedrijf AlphaVision uit Brugge,
dat overigens gerund wordt door ingenieur
Hans Vandamme, zoon van baron Hugo
Vandamme die een gemeentegenoot is. Als je
die bril opzet kom je terecht in de abdij in volle
bloei. Het is werkelijk een unieke ervaring. Je
wandelt doorheen heel de abdij, je bezoekt
de prachtige kerk. Om bij weg te dromen
en te ontstressen. Vergeten we niet dat onze
Duinenabdij de grootste van de toenmalige
Nederlanden was! Ze moet toch een baken
in de streek geweest zijn, midden de duinen,
zo dicht aan zee… Maar de ruïnes vandaag tonen
meteen ook de vergankelijkheid aan. Het VR-project
werd mede mogelijk door de subsidies van de
provincie West-Vlaanderen waarvoor onze dank
aan gedeputeerde Guido Decorte. Goed nieuws is
ook dat onze inwoners de eersten zijn om van de
reis naar de middeleeuwen te kunnen genieten. Het
abdijmuseum organiseert daartoe van 28 november
tot 22 december, ’s namiddags van dinsdag tot
vrijdag, mogelijkheid om met deze belevenis kennis
te maken. Ik ben er zeker van dat het een stormloop
wordt.” (Zie bl. 9)
T-d: “Op dinsdag 19 december is er de startavond
voor het participatietraject inzake de reconversie van
de militaire basis?”
Burgemeester: “Ja, de provincie en de gemeente zijn
klaar met het eerste ontwerp van masterplan voor
de herbestemming van de gronden van het militair
domein in onze gemeente. Dit is hét dossier voor
de toekomst van Koksijde, dus van uitermate groot
belang. We zijn trots op wat we nu al aan het brede
publiek kunnen voorstellen. Belangrijke aspecten van
deze reconversie zijn o.m. betaalbare gronden voor
woningen, herinplanting van bepaalde gemeentelijke
diensten zoals het containerpark en de technische
diensten, ruimte om het tekort aan sportvelden aan
te vullen, een zone voor de sportvliegtuigjes van
de WAC, een KMO-zone van enkele hectaren, een
plaats voor grote events. Natuurlijk wordt dat een
langetermijnproject. De eerste fases zijn immers
studieronde, ontwerpronde, inspraaktraject en veel
administratieve rompslomp. Maar dat deze ingrepen

Nu nog enkel de VR-bril opzetten en burgemeester Marc
Vanden Bussche is klaar voor een virtuele reis naar de
roemrijke Duinenabdij zoals ze intact bestond omstreeks 1490.

het uitzicht van dit deel van Koksijde grondig
zullen wijzigen, staat als een paal boven water. Alle
belangstellende inwoners zijn dus welkom op de
informele startavond op dinsdag 19 december.
(Zie bl. 7)
T-d: “Er is inmiddels een nieuwe kinderburgemeester.”
Burgemeester: “Ja, de eer viel deze keer te beurt aan
Camée Berteloot uit de 6de klas van de gemeentelijke
basisschool Koksijde. De 11-jarige Camée is het
dochtertje van Heidi Vollon, personeelslid van onze
Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, en dus
ook kleindochter van gewezen schepen en huidig
gemeenteraadslid Herwig Vollon. Schepen Lander
Van Hove van Jeugd zet terecht zijn schouders onder
dit initiatief. Het is immers een middel om bij de jeugd
interesse te wekken over hoe een gemeente bestuurd
wordt, een vorm van politieke opvoeding, want ook
in de toekomst zal de maatschappij overal en altijd
bestuurders nodig hebben.”
T-d: “En zo staat de kerstperiode weer voor de deur…”
Burgemeester: “Inderdaad. Het is een tijd van
verstilling, gezellig samenzijn met familie en vrienden,
tijd voor een intiem en warm kerstconcert, voor een
lekker feestmaal bij de kerstboom en het brandend
haardvuur. Ook buiten is er heel wat te beleven. In
dit nummer kan men er alles over lezen. Toppers zijn
alvast Schlagers on ice en de nieuwe attractie, Nacht
van de Engelen, op zaterdag 23 december boven de
ijsbaan in de Zeelaan. Graag wens ik alle lezers een
vredevolle kerst!”

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
r
infoblad voo
van
de inwoners
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 11

delijk
- verschijnt maan
22ste jaargang

s - afgiftekantoor

Koksijde

november
2017

Al dan niet lange tijd bent u een trouwe lezer van ons gemeentelijk
informatieblad Tij-dingen dat weldra aan zijn 23ste jaargang toe is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie
van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke
beslissingen nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare
werken? Welke projecten organiseren de vele gemeentelijke diensten
van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal in Tij-dingen in
woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle
geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te
zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het
jaarabonnement voor 2018 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.

Koolstofmonoxide (CO):
sluipende moordenaar
Elk jaar sterven in ons land tientallen mensen door COvergiftiging. Een 1.000-tal wordt in het ziekenhuis opgenomen na
CO-vergiftiging. Waarom is CO zo gevaarlijk? Omdat je het niet
kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.
Hoe een CO-vergiftiging herkennen?
- Meerdere personen hebben gelijktijdig klachten: hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid,
braakneigingen. De klachten verminderen als er verlucht wordt of als je buiten gaat.
- De klachten doen zich altijd voor tijdens het nemen van een bad of douche, bij het verwarmen met een
petroleumkacheltje...
- Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of plafond.
- Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.
- Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien, o.a. bij de gasgeiser.
Wat doen bij een CO-vergiftiging?
- Open eerst ramen en deuren, schakel het toestel uit
- Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts.
- Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en zeg dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
- Breng de persoon uit de kamer. Begin de reanimatie als het slachtoffer niet ademt. Leg het slachtoffer in
een stabiele zijligging.
Huur je een woning
Voor wie over een gaskachel, -ketel of -geiser beschikt: als je denkt dat er te weinig zuurstoftoevoer is
(o.a. door afwezigheid van een onafsluitbaar rooster dat rechtstreeks naar buiten uitgeeft) of als je denkt
dat er iets schort aan het afvoerkanaal…, contacteer dan Woonhuis NieKo (058 53 34 90). De eigenaar van
de woning moet desgevallend de nodige maatregelen nemen om je veiligheid te garanderen.

Start inspraakronde voor de
reconversie militair domein
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Er is al veel over gesproken, maar wat zijn nu de toekomstplannen voor het militair domein in Koksijde?
In maart 2012 stelde de Vlaamse Regering de provincie West-Vlaanderen aan voor opmaak van een
strategisch plan voor het domein, wat in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) zal uitmonden.
De eerste denkpistes liggen op tafel en zijn
gebundeld in een startnota PRUP Reconversie
Militaire Basis Koksijde. De volgende stap is een
participatietraject waarbij over dit PRUP input aan de
bevolking gevraagd wordt.
Inmiddels hebben de provincie en de gemeente,
in nauw overleg met Defensie, een masterplan voor
herbestemming van de basis opgemaakt. Met enkele
externe ontwerpers is een mogelijke toekomstige
ontwikkeling uitgetekend, rekening houdend met de
vragen van verschillende actoren.
De verdere uitbouw van vliegrecreatie zou er
een vaste plek kunnen krijgen, er kan ook plaats
voorzien worden voor een lokaal bedrijventerrein,
voor nieuwe fietsverbindingen, bijkomende sport- en
jeugdvoorzieningen, natuurontwikkeling...
Maar het plan gaat ruimer dan het militair domein
zelf. Door de verplaatsing van de technische diensten
en het containerpark naar dat domein, zou ruimte
vrijkomen voor een belangrijke woonuitbreiding om
Koksijde-Dorp te versterken en aan te hechten aan
het open polderlandschap en de recreatieve cluster.
Op vraag van Defensie is ook rekening gehouden
met scenario’s voor behoud van een militaire activiteit
binnen een beperkt deel van het plangebied.
Inspraakronde
Van 20 december tot 18 februari 2018 loopt er een
participatietraject voor adviesinstanties, stakeholders,
burgers enz. om aan de hand van een startnota
kennis te nemen van de plannen, met mogelijkheid
om een eigen inbreng te bieden.
Startavond - Op dinsdag
19 december is er om 19 u.
in de feestzaal van c.c.
CasinoKoksijde startavond
voor dit participatietraject. De
plannen worden toegelicht door
burgemeester Marc Vanden
Bussche en de gedeputeerden
Guido Decorte en Franky De
Block. Inschrijven verplicht via
communicatie@koksijde.be tot
15 december.
Tentoonstelling – Van 20 december
tot 18 februari loopt in het atrium
van gemeentehuis, tijdens de
openingsuren, een tentoonstelling
over de plannen.
Infomarkten – Op drie infomarkten
zullen leden van het projectteam
uitleg verstrekken en vragen

beantwoorden. Er wordt ook telkens een korte
toelichting (30’) gegeven om 16.15 en 19 u. De
infomarkten vinden plaats (telkens van 16 tot 20 u.)
op woensdag 10 januari (gemeentehuis) / op
donderdag 18 januari (’t Oud Schooltje, Kerkstraat
In Koksijde-Dorp) / op woensdag 24 januari
(gemeentehuis)
Infoborden - Om kennis te maken met de
uitgestrektheid en het typische karakter van het terrein
zullen op enkele specifieke locaties aan de rand van
militair domein ook infoborden geplaatst worden.
Voor de fietsers worden deze locaties verbonden via
een uitgestippelde fietsroute (zie website of folder).
Website – Raadpleeg alle beschikbare documenten
vanaf 20 december op via www.west-vlaanderen.be/
militairebasiskoksijde.
Dienst stedenbouw – De documenten liggen van
20 december 2017 tot 18 december 2018 (tijdens de
kantooruren) ook integraal ter inzage bij de dienst
Stedenbouw (gemeentehuis, 2de verdieping), op de
dienst Ruimtelijke Ordening Veurne (Sint-Denijsplaats
16) en in het Provinciehuis Boeverbos (Koning Leopold
III-laan 41 in Sint-Andries).
Al uw suggesties, opmerkingen, ideeën omtrent
de plannen kan u van 20 december 2017 tot 18
februari 2018 invullen op het inspraakformulier
en afgeven bij de dienst Stedenbouw of digitaal
invullen op de hierboven vermelde website.

Kerstvertellingen
in de bibliotheek ...
Kinderen vinden Kerstmis natuurlijk een leuke
tijd. Meester Jan doet ook zijn duit in het zakje.
Hij brengt de kinderen helemaal in de kerstsfeer.
Op donderdag 28 december (10.30 u.) leest
hij in de bib voor kinderen van 6 tot 10 jaar de
leukste kerstverhalen voor.
Op donderdag 4 januari (10.30 u) leest juffrouw
Ingrid voor kinderen van 4 tot 7 jaar de mooiste
winterverhalen voor.

Boekenverkoop
Op donderdag 28 en vrijdag 29 december is er van 10 tot 12 u. weer een grote boekenverkoop in de bib
(Willem Elsschotzaal, 1ste verd.). Je kan er snuisteren tussen alle materialen (boeken, cd’s, dvd’s…) die je aan
democratische prijzen aangeboden worden.

Met de bib de winter door
De wintermaanden zijn een monotone litanie van koude, korte en donkere dagen. Kom naar de bib en
geniet in een warme en gezellige sfeer van de rust in de leesruimte op de boekenafdeling. Je kan er
dagelijks gratis diverse kranten en je favoriete tijdschriften lezen. Bovendien kan je met een deugddoend
goedkoop kopje koffie de gezelligheid verhogen.

Studeren in de bib
Heb je nood aan 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.
Studenten kunnen bovenop de reguliere openingsuren
ook op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30
tot 16 u. in de bib terecht.

BK Cyclocross
in de bib

Doe mee aan de
Schrijfmarathon

Op zaterdag 13 en zondag 14 januari vindt in
onze gemeente het Belgisch Kampioenschap
Cyclocross plaats. De bibliotheek zorgt voor een
groot aanbod nevenactiviteiten om dit sportief
hoogtepunt nog eens extra in de kijker te zetten.
Alle info over deze randanimatie op bl. 21-24.

De bib biedt bezoekers
de mogelijkheid om mee
te doen aan de jaarlijkse
Schrijfmarathon van Amnesty
International, van 2 tot 31
december. Daarom is er de
hele maand december in
de bib een speciaal hoekje
waar je in alle rust je brief
kan schrijven voor personen
of groepen wier mensenrechten ernstig geschonden
worden. Kom naar de bib en grijp naar de pen, je
brief kan levens veranderen…

Sluitingsdagen
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode is de
bibliotheek gesloten op maandag 25 en dinsdag
26 dec., maandag 1 en dinsdag 2 januari.

Met teletijdmachine terug
naar de middeleeuwen
In het Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2) kan je weldra de middeleeuwse abdij
virtueel bezoeken. Voor Koksijdenaars is dat heel binnenkort, onze inwoners krijgen immers de gratis
avant-première: van 28 november tot 22 december!
Eens je de Virtual Reality-bril in
Ten Duinen op hebt, lijkt het
alsof je met een teletijdmachine echt in 1490 belandt.
Laat je omverblazen door de
architectuur van de kerk bijvoorbeeld, of de prachtig versierde
handschriften waar je zelf in zal
kunnen bladeren. Alles werd zo
accuraat mogelijk in een virtuele wereld heropgebouwd en
gereconstrueerd.
De bewoners van onze gemeente kunnen tussen dinsdag 28 november en vrijdag 22 december
de VR gratis uitproberen na reservatie, telkens van dinsdag tot
en met vrijdag, altijd tussen 13.30 u en 16.30 u. Het is erg belangrijk dat je vooraf je gratis plaats reserveert.
Dat kan met een mailtje naar abdijmuseum@koksijde.be of via 058 53 39 50. Vermeld daarbij op welk tijdstip
je de Virtual Reality wenst te beleven. Na bevestiging per mail of telefonisch, ben je zeker van een plaatsje.
Breng je identiteitskaart mee als je je in het museum aanmeldt.
Geen probleem voor wie de avant-première gemist heeft want vanaf 26 december is de VR voor het grote
publiek geopend.
Info: www.tenduinen.be.

Unieke documenten voor abdijmuseum
Jean Schellekens uit Brussel bezorgde het Abdijmuseum
Ten Duinen een schitterende verrassing: een pakje originele
documenten in verband met de Duinenabdij, uit de 17de, de 18de
en de vroege 19de eeuw.
* De oudste stukken dateren uit 1648. De Duinenabdij zat door de
oorlogssituatie, die diverse hofsteden of hun uitbating vernield
hadden, in zwarte papieren. Daarom vroeg ze aan de vorst uitstel
van betaling tegenover haar vele schuldeisers.
* Andere documenten stammen uit de 18de eeuw: een dossier over
een monnik die zich moeilijk aan de monastieke levensstijl kon
aanpassen en herhaaldelijk naar elders gestuurd werd. Verder een
aanstelling (op perkament) van de Duinenabt om een visitatie
Een beeld van de archiefstukken die
te verrichten in enkele vrouwenkloosters in Vlaanderen, en enkele
Jean Schellekens aan het abdijmuseum
stukken over de verhouding met de abdij van St.-Quentin (FR).
schonk.
* Heel mooi is een gravure die Bernardus van Clairvaux voorstelt met
de Passiewerktuigen, omringd door een opsomming van al zijn deugden. Bijna onopvallend is bovenaan
het wapen en de leuze van abt Bernard Campmans opgenomen.
* De groot- of overgrootvader van de schenker moet deze stukken ooit verworven hebben. Het betreft
een familie die in de late 19de eeuw geadeld werd en waarvan senator Oscar Schellekens (†1930), zijn
overgrootvader, lid was van de Commissie voor Monumenten en Landschappen. Wellicht verklaart dat zijn
interesse voor “dingen van vroeger”. Zijn achterkleinzoon had de gezonde reflex om dat niet zomaar weg
te gooien, maar thans aan ons museum te schenken. Als kind had Jean Schellekens de ruïnes bezocht en
die hadden een blijvende indruk op hem gemaakt. Bij zijn herinneringsbezoek had hij dat cadeautje mee…

Documentaire garnaalvisserij te paard
geselecteerd voor nationaal filmgala
Samen met 16 andere films is de documentaire Opgetuigd, opgetogen over de traditie van de
garnaalvisserij te paard uit meer dan 400 inzendingen geselecteerd voor het nationale filmgala van
het Centrum voor Beeldexpressie. Dat is nu al een grote erkenning voor Koksijdenaars Thomas Vander
Brugghen & Kurt Mariën en Pollinkhovenaar Jürgen Depoorter die de prent realiseerden.
De geselecteerde film gaat over veel meer
dan de praktijk van het paardenvissen.
De makers tonen ook de bijzondere
relatie tussen mens, dier en natuur.
Hoofdpersonage is paardenvisser Günther
Vanbleu, die zijn liefde voor het ambacht
op een unieke manier naar buiten brengt.
De documentaire Opgetuigd, opgetogen
won eerder dit jaar, op 5 februari in c.c.
CasinoKoksijde, al het 13de Filmfestival van
de Videoclub van de Westkust.
Het filmgala vindt plaats op zondag
10 december van 13.30 tot 19 u. in cc
Zwanenberg in Heist-op-den-Berg. Gastheer
Jan Verheyen gaat er in gesprek met o.m.
de cineasten van Opgetuigd, opgetogen.
Toegang is gratis maar reservatie is nodig: www.zwaneberg.be/tickets/reserveren. En nu maar hopen dat de
film ook daar een prijs wegkaapt…
De bibliotheek beschikt over de dvd, of bekijk ze via https://vimeo.com/194710931.

Workshops kids@NAVIGO-museum
De traditie wil dat er tijdens de schoolvakanties op vrijdag in het NAVIGO-museum een toffe workshop
loopt voor kinderen, terwijl volwassenen op hetzelfde moment een thematische rondleiding in het museum
kunnen volgen.
* Vrijdag 29 dec., 14.30 u.: poppenkast Het zieke zeepaardje, voor kleuters (3-6 j.) met aansluitend
schilderworkshop
* Vrijdag 5 jan., 14.30 u.: workshop Maak je eigen vismobieltje, voor kinderen (6-9 j.)
Toegang 2 euro per kind, inschrijving gewenst via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be

Rondleidingen N/F
In de schoolvakanties organiseert het museumteam thematische
rondleidingen (afwisselend in het Nederlands en het Frans) voor
individuele bezoekers, telkens om 14.30 u. Die zijn inbegrepen in het
toegangsticket en dus volledig gratis voor inwoners.
* Dinsdag 26 dec.: les guerres de morue au large d’Islande (F)
* Vrijdag 29 dec.: strandvisserij (N)
* Dinsdag 2 jan.: Artan et les pêcheurs de crévettes (F)
* Vrijdag 5 jan.: kunstwerken in het NAVIGO-museum (N)

In Trefpunt op Focus:
Koksijde pakt uit met talrijke kerstactiviteiten
Het belooft alweer een schitterende aflevering van Trefpunt te worden. Letterlijk! Want in
Trefpunt bewonderen we de nieuwste kerstverlichting in onze gemeente. Blikvanger? De reuzenkerstbal voor
het gemeentehuis. En er is aandacht voor de talrijke kerst- en nieuwjaarsactiviteiten waarmee de gemeente
uitpakt! De aflevering gaat op antenne op woensdag 13 december na het nieuws van 18 u. Elke aflevering
kan nadien ook (her)bekeken worden via de link www.koksijde.be/trefpunt.

Wintervertellingen in de abdij
Niets gezelliger dan hartverwarmende winterse verhalen uit de tijd toen de dieren nog spraken. Dat valt
op woensdag 27 december in Ten Duinen te beleven op wandel langs verschillende vertellers om 15 u.
en om 16.15 u. Met een spannend begin en een adembenemend einde.
Jong (vanaf 5 j.) en oud zullen vast en zeker
genieten van doorgewinterde vertellers die
publiekslievelingen zijn op vertelfestivals in binnenen buitenland. Zoals Veerle Ernalsteen en Sahand
Sahebdivani. Er is ook een wandeling voor
Franstaligen voorzien met Franstalige vertellers.
Er zijn twee speeltijden. De eerste wandeling start
om 15 u., de tweede om 16.15 u. Een wandeling
duurt ongeveer twee uur. Na afloop is er in het
museumcafé gezellige live accordeonmuziek door
Iwein Jacobs.
Deelname: volwassenen 7 euro, / 6>18 j. 5 euro /
<6 of verkleed in middeleeuws thema gratis. Enkel
kaarten aan de deur, geen voorverkoop.
Meer info op www.tenduinen.be.

Beeld Geert Vanderplancke
in New South Wales (Austr.)
Oostduinkerkenaar en beeldhouwer Geert Vanderplancke, zoon
van cultureel ambassadeur Fernand, was van 19 tot 29 oktober
geselecteerd voor het internationaal Wood Sculptor Symposium in
Rylstone (New South Wales, Australie). De selectie telde vijf Australische
en vijf internationale beeldhouwers die uit wereldwijde inzendingen
geselecteerd werden. Zo o.m. twee uit West-Europa, waaronder Geert
Vanderplancke.
Onze gemeentegenoot realiseerde ter plaatse een monumentaal werk
van bijna 3 m hoog uit tropisch hardhout. Het beeld, eigendom van
Rylstone Sculptures INC, is aangekocht door de gemeente Rylstone en
zal daar voor een openbaar gebouw geplaatst worden.
Terecht een prestatie om trots op te zijn en een eer voor onze gemeente.
Meer over Geert Vanderplancke op www.geertvanderplancke.
com, en over het symposium in Rylstone op www.facebook.com/
rylstonesculptures/

Koksijdeverbeeldt.be(13)
In februari 1961 wordt EH Hubert D'Hondt aangesteld als
nieuwe pastoor van de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.
Voor deze gelegenheid defileert de KAJ voor het
gemeentehuis van Oostduinkerke. Wat een tijdsbeeld! Kijk
hoe dichte drommen verenigingen in stoet paraderen, hoe
dikke pakken toeschouwers de lange optocht gadeslaan,
en hoe men zelfs vanuit vensters en vanop balkons het
feestelijke gebeuren aanschouwt. Om de nieuwe herder
te verwelkomen… In onze tijd 56 jaar later gewoon
onvoorstelbaar…
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s
genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder
zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 30 71 of via archief@koksijde.be.
Bekijk eens www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Met de academie naar
het Lam Gods in Gent
Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone van de
Westhoekacademie Koksijde (WAK) organiseert een
avondvoordracht over het Lam Gods van Jan van Eyck (7 dec.)
en een museumbezoek in Gent (14 dec.).
In het Museum voor Schone Kunsten in Gent werkt dagelijks een
groepje mensen aan schilderijen van Jan Van Eyck. Daar maakte
hij zowat 600 jaar geleden die werken in opdracht van Jodocus
Vyd, ook een Gentenaar.
Een zware opdracht voor de kunstenaar: een monumentale
constructie van 28 panelen die moet schitteren in een nieuwe
kapel van de jonge Sint Janskerk, in het centrum van de stad. Het
werk wordt later beroemd als het Lam Gods. Vandaag is dit werk
erkend als een van de hoogtepunten van onze beschaving. De
David van Firenze, het vrijheidsstandbeeld van New York, het Lam
Gods van Gent: het zijn werken met een universele uitstraling en
toch verbonden aan een stad. De huidige restauratie brengt veel
nieuwe sporen aan het licht. Tijdens een avondvoordracht en
een museumbezoek benadert Jan Florizoone het Lam Gods.
* Avondvoordracht in de WAK, donderdag 7 dec. om 20 u. over
het Lam Gods van Jan van Eyck
* Museumbezoek Gent, donderdag 14 dec., 8.55 u., station
Koksijde. Programma: voormiddag bezoek aan het Museum
voor Schone Kunsten, namiddag vrij bezoek Richter in het SMAK.
Toegang MSK 8 euro, SMAK 12 euro. Max. 20 personen.

Kunstenaar Daan Van Severen zei tot zijn
studenten over het Lam Gods, “Kijk, dit is het
mooiste paneel. Kijk naar dat witte doek dat
zo mooi hangt over een stok in die kamer, let
op die kleur en vorm, wat heeft Jan Van Eyck
geschilderd?”.

Johny Flahou overleden
Op maandag 6 november overleed in Veurne na ziekte Johny Flahou, echtgenote van Christine Boeve
(gepensioneerd adm. medewerkster dienst Toerisme), waarmee hij in eigen regio en ver daarbuiten
bekendheid verwierf bij de promotie van de Duitse Schlager- en Volksmuziek. Johny werd 69 jaar.

Johny Flahou.

Na hun vakantie 1998 in Kastelruth in het Italiaanse Zuid-Tirol en een
ontmoeting met de Kastelruther Spatzen, besloten Christine en Johny
een Vriendenkring van Duitse Schlager- en Volksmusik op te richten. Ze
begonnen een clubblad, organiseerden uitstappen naar concerten
en droomden ook van de Koksijdse Nacht van de Duitse Schlager- en
Volksmusik. Die droom werd in 2001 werkelijkheid dankzij de steun van het
gemeentebestuur.
Door de jaren heen zou de organisatie blijven groeien en bloeien.
Telkens opnieuw slaagden Christine en Johny erin de topartiesten van
het genre naar Koksijde te halen. En altijd weer zat c.c. CasinoKoksijde
nokvol enthousiaste fans, niet alleen uit eigen streek, maar ook uit andere
provincies. Vanaf 2006 waren er zelfs twee concerten.
Op 18 september 2010 werd de Duitse volksmuziekster Oswald Sattler ter
gelegenheid van tien jaar concerten in Koksijde in het gemeentehuis
ontvangen. Burgemeester Marc Vanden Bussche bracht toen ook hulde
aan Johny en Christine die hij de echte pioniers-ambassadeurs van de
Duitse Schlager- en Volksmusik noemde. In 2016 organiseerden Johny
en Christine voor de laatste keer de Nacht van de Duitse Schlager- en
Volksmusik.
Johny’s uitvaart vond onder groot medeleven plaats op woensdag 15
november in de aula van uitvaartcentrum Kesteloot in Veurne.

Medische infonamiddag: hoorproblemen
Op dinsdag 12 december organiseert de seniorenadviesraad om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde een
infonamiddag over hoorproblemen. Twee dokters-specialisten van AZ West komen er deskundige uitleg
over geven.
Als je niet goed hoort, is de kans groot dat je meer
geïsoleerd geraakt. Hoorproblemen brengen ook je
veiligheid in het gedrang.
Als iemands gehoor op gevorderde leeftijd langzaam
vermindert spreekt men van ouderdomsdoofheid.
Dit gehoorverlies wordt vaak niet opgemerkt omdat
het zo langzaam gaat. Deze patiënten hebben vaak
moeite om een gesprek te volgen. Bij geroezemoes en
achtergrondlawaai, zoals bij een receptie of een feestje,
neemt de last nog toe. Hoortoestellen kunnen vaak een
oplossing bieden.
De dokters Vandenbussche en Mus (beiden neus-,
keel- en oorziekten, gelaat- en halschirurgie in AZ West),
verzorgen een bevattelijke uiteenzetting. Ze leggen uit hoe
we het best omgaan met slechthorenden en bieden oplossingen aan.
Alle gehoorcentra uit Koksijde zijn uitgenodigd om na de voordracht op een beurs info te verstrekken aan al
wie er om vraagt.
Toegang 2 euro (drankje incl.). Wie lijdt aan hardhorigheid kan een audiofoon aanvragen om de lezing
beter te volgen.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42

Help in de winter mensen
die het moeilijk hebben
Voor personen met een handicap, zieken, ouderen en eenzamen
zijn de wintermaanden vaak geen aangename tijd. Veel mensen
zitten dan alleen thuis.
Nochtans kan iedereen dan zijn steentje bijdragen door in zijn
omgeving extra aandacht te schenken aan mensen die het
moeilijk hebben. Een kleine attentie, een bezoekje, een boodschap
enz. kan voor hen heel deugddoend zijn. Wees solidair!
Vind je het zelf moeilijk om stappen te zetten, meld dan zeker
mogelijke probleemsituaties aan het Sociaal Huis, dat zal
meezoeken naar de best mogelijke oplossing.
Info: Sociaal Huis, 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Een warme Kerst en Nieuwjaar voor iedereen
De jaarwende is een tijd vol warmte, familie, samenzijn. Helaas niet voor iedereen. De mensen die deze
warmte niet hebben, voelen nu opeens een groot gemis. In die dagen is dat een teken van trieste
eenzaamheid. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige tijd? Ben je alleenstaand of heb je niet veel sociaal
contact? Laat het weten aan het Sociaal Huis, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Sneeuwtelefoon voor hulpbehoevende senioren
Het politiereglement verplicht dat je bij sneeuw en ijzel het voetpad moet vrijmaken. Vrijwilligers van het
Sociaal Huis kunnen evenwel helpen bij het ruimen van sneeuw voor hulpbehoevende senioren. Bel
daarvoor naar de sneeuwtelefoon 058 53 43 10 (elke werkdag bellen van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.
Na het telefoontje komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs! Voor deze dienstverlening betaal je 5
euro per uur en een km-vergoeding van 0,34 euro per km.
Opgelet: de sneeuwtelefoon is er enkel voor zorgbehoevende personen die de sneeuw niet zelf voor hun
huis kunnen ruimen. Op feestdagen en tijdens de weekends is de dienst Vrijwilligerswerking gesloten.
Info: Sociaal Huis, 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Computerlessen voor senioren
De Seniorenadviesraad en het Centrum voor Volwassenenonderwijs cvo
Cervo-Go organiseren ook in de winter samen weer computerlessen
voor senioren. Daar smartphones, tablets en iPads een prominente
rol spelen in het dagelijks leven, is bijleren niet overbodig. Van begin
december tot eind maart staan dus drie cursussen op het programma,
altijd in zaal De Brug van het Sociaal Huis.
* Beginnerscursus iPad/iPhone (deel 1)
Het aanbod aan hoogwaardige mobiele telefoons
en iPads is eindeloos. Gedurende 12 lessen leer je
je Apple-apparaat van A tot Z kennen. Voorkennis is
niet vereist. Na deze reeks begint een tweede deel
voor wie het maximum uit zijn toestel wil halen.
Op woensdag van 13.30 tot 16.30 u., van 6 december tot 14 maart, prijs 60 euro. Deel 2 start op 21
maart.
* Haal alles uit je (gratis) Google-account
Onder de motorkap van de zoekrobot Google zitten
tientallen interessante toepassingen waarmee we
haast dagelijks onopgemerkt te maken hebben:
een agenda bijhouden en delen, foto’s en video’s
back-uppen, documenten online ter beschikking
hebben, een reis uitstippelen, via Google Maps je
reis bij de hand hebben enz. Ontdek gedurende
12 weken de veelzijdigheid van Google. Je eigen
toestel (laptop of tablet) meebrengen.
Op woensdag van 8.30 tot 11.30 u., van 6 december tot 14 maart, prijs 60 euro.

* Dagelijks PCgebruik voor
gevorderden
Hoe de PC/laptop nog meer integreren in je dagelijks leven: instellingen van Windows: defragmenteren, herstelpunten maken, privacy instellingen,
antivirus-programma, (mislukte) foto’s, printklare
foto’s, organiseren van foto’s en video’s op de PC en
in de Cloud, persoonlijke projecten, streamen op je
tv.
Alles met programma’s die op de computer staan
of die je gratis installeert.
Op maandag voor- of namiddag van 8.30 tot 11.30
u. of van 13.30 tot 16.30 u., van 4 december tot 12
maart, prijs 60 euro.
* CVO Cervo-Go heeft geen iPads, iPhones, tablets,
smartphones en laptops ter beschikking.
Breng dus je eigen toestel mee.
* Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42
* Inschrijven enkel bij CVO Cervo-Go (Elisabethln 6
in De Panne), info@cervogo.be, 058 41 51 61.

Bloedinzamelingen
Vlaanderen heeft voor de meeste bloedgroepen een lage
bloedvoorraad. Een goede bloedtoevoer is nochtans van
levensbelang voor vele zieke mensen. Maar ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er heel vaak
bloed nodig om levens te redden. Het Rode Kruis heeft je
hulp nodig. In december vinden volgende bloedinzamelingen plaats. Reken op een klein uurtje, met een drankje en
een praatje inbegrepen.
- Donderdag 7 dec., Koksijde-Dorp, 17-20 u., ’t Oud Schooltje
(Kerkstraat)
- Woensdag 13 dec., Oostduinkerke, 16 30-20 u., Witte Burg
- Woensdag 20 dec., Sint-Idesbald, 17-19 30 u., Kerkepannezaal (Strandlaan)
Op de foto feliciteert burgemeester Marc Vanden Bussche bloedgever Michel Rombout voor zijn 150ste
bloedgift.

Koffienamiddagen voor senioren
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert weer koffienamiddagen in
de kernen van Koksijde. Het zijn telkens gezellige namiddagen (14-16 u.) om buren
te leren kennen.
• Oostduinkerke-Bad: vrijdag 8 december in de Rozenkrans (zaal school, Albert
I-laan 54)
* Oostduinkerke-Dorp: woensdag 13 december in Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Toegang 2 euro (koffie en gebak inbegrepen). Inschrijven bij katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(10)

Tip 10: hou je hoofd boven water…
De hele 22ste jaargang presenteerde de Werkgroep Geestelijke
Gezondheid (WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met
depressies, twijfels, angsten kunnen helpen. Dat gebeurde in overleg
met de organisatie Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Dit is de 10de
(en ook de laatste) tip van deze reeks: hou je hoofd boven water.
Toegegeven, soms is het leven echt niet gemakkelijk. Soms hou je het gewoon niet meer uit en
heb je zin om alles en iedereen op te geven.
Dan valt het je moeilijk om nog te geloven in uitspraken als Willen is kunnen, Niet opgeven maar
doorgaan, Je moet door de zure appel bijten…
1. Je bent lang niet de enige. Minimum 50% van
de Belgen raadpleegt ooit een psychiater.
2. Hoe zwart je wereld ook vanbinnen lijkt, er is
ALTIJD een stukje van jezelf dat de wil heeft
om niet kopje onder te gaan.
3. Word toeschouwer van jezelf. Laat jezelf toe
om zo’n moeilijke fase mee te maken. Neem
wat afstand van jezelf en probeer het gewoon
te doorstaan. Je komt er wel weer bovenop.
4. Als de moeilijke fase aanhoudt en je dreigt
helemaal kopje onder te gaan, zoek dan
professionele hulp.
5. Houd contact met mensen die je dierbaar
zijn en die je aanvaarden zoals je bent.
6. Geneer je niet om soms je tranen de vrije
loop te laten.
7. Verwen jezelf een beetje of laat toe dat
iemand voor je zorgt. Neem een warm bad,
doe een terrasje…

8. Probeer zelfverwijten te
vermijden.
Spaar jezelf.
Moedig jezelf
aan, geef jezelf
complimenten.
Blik terug op
moeilijke periodes die je óók
te boven bent gekomen.
9. Kijk niet te veel vooruit. Leef
hier en nu en probeer er
vandaag het beste van te
maken.
10. Bouw rustpunten in en
vindt kracht in bronnen die
je helpen je batterijen op
te laden. Weet dat er veel
dingen zijn die de moeite
waard blijven: kunst, muziek,
religie, mensen, dieren…
Info: www.fitinjehoofd.be, www.
koksijde.be/infowijzer-regiokoksijde-veurne, www.koksijde.be/welzijn-engezondheid.

Elke maand Mantelzorgcafé
Iedereen die zorgt voor een hulpbehoevende partner, kind, ouder, buur of kennis
is een mantelzorger. Ook diegenen die het vroeger gedaan hebben.
Huidige of gewezen mantelzorgers voelen vaak de behoefte om kennis te maken met andere mantelzorgers,
ervaringen uit te delen of er gewoon even tussenuit te zijn. Voor hen is het mantelzorgcafé De Luisterschelp
open op maandag 4 december om 14 u. in zaal de Brug van het Sociaal Huis. Voortaan is De Luisterschelp
overigens elke 1e maandag van de maand open.

Eigen noodplan bij huiselijk onheil
In het kader van de grote campagne Risico-Info 2016-2019, lanceert de federale dienst Noodplanning via
de provinciegouverneur een mini-campagne Bereid je voor… De campagne roept op om aandacht te
schenken aan essentiële huiselijke overwegingen in geval van een (acute) noodsituatie.
Om in een dergelijke situatie snel te kunnen reageren is het belangrijk dat je goed voorbereid bent.
Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan?
Weet je waar je snel elektriciteit of gas kan afsluiten?
De dienst Noodplanning wil iedereen aanmoedigen om over al deze dingen vooraf na te denken. Daarom
kan je online een eigen noodplan maken voor jou en je familie. In zeven stappen ben je volledig voorbereid
en beschik je over een noodplan op maat dat je thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.
Raadpleeg daarvoor:
- www.mijnnoodplan.be (voor je eigen gepersonaliseerd noodplan).
- de video http://youtu.be/8MwgxmLe2Jw met alle stappen voor een optimale
voorbereiding op een noodsituatie.

PZ Westkust heeft eigen tapkamer
voor betere aanpak criminaliteit
Sinds kort beschikt de Politiezone Westkust over een eigen tapkamer om telefoongesprekken inzake zware
misdaad te bestrijden. PZ is op dat vlak een van de eerste zones. Volgens de politieleiding biedt een eigen
tapkamer tal van voordelen, reden waarom de installatie een absolute noodzaak is.

Gerechtelijk directeur Yves Butseraen van de lokale
recherche van de PZ Westkust GCP tijdens het
bijstaan van een telefoontap.

Vroeger moesten de rechercheurs van de PZ Westkust
na toestemming van de onderzoeksrechter voor het
uitvoeren van een telefoontap naar de Federale
Gerechtelijke Politie van Veurne, zoals ook de naburige
politiezones Spoorkin en Polder. Hierdoor ontstond een
symbolische wachtrij.
Met hun eigen decentrale tapkamer kunnen de
rechercheurs van de PZ Westkust nu kort op de bal spelen.
Er is geen tijdverlies meer waardoor ze onderzoeken naar
zwaarwichtige strafbare feiten sneller kunnen afhandelen.
Maar laat het voor een goed begrip duidelijk zijn: de
politie heeft zoals voorheen nog altijd de toestemming
van de onderzoeksrechter nodig voor het mogen
uitvoeren van een telefoontap.
PZ Westkust boekte dankzij de telefoontap al opmerkelijke
resultaten in terro-dossiers, ontvoeringszaken, zaken
betreffende poging tot doodslag, bendevorming, enz.

Nuttige actiedag tegen
woninginbraken
Zag je op vrijdag 27 oktober, de
nationale dag tegen woninginbraken, het
mountainbiketeam van de PZ Westkust en
de gemeenschapswachten van Koksijde?
Ze gingen op pad met "voetafdrukken die
van een inbreker konden zijn". Bovendien
hadden ze ook leuke andere gadgets rond
inbraakpreventie op zak.
Een belangrijk resultaat is alvast dat het
snelle responsteam (voormalig VIP-team) van
de PZ Westkust tijdens de controleacties op
“1dagniet” drie geseinde personen aantrof.
Twee van hen werden naar de gevangenis
overgebracht, de derde werd aan de Franse
Het mountainbiketeam van de PZ Westkust en de
politiediensten overgeleverd.
gemeenschapswachten van Koksijde. V.l.n.r. Lander De Clercq,
De karren met de boodschap “www.dagniet.
Janis Couvreur, Arne Goderis, Kjell Provost en Rowie David.
be, ook wij doen mee”, konden op veel bijval
rekenen.
Tot slot kende ook de sloganwedstrijd Geniet van je film als een koning, zonder een onaangename
verrassing in je woning veel succes. Wie op de Facebookpagina van de PZ Westkust een slogan rond
inbraakpreventie plaatste, kon tickets voor cinema Koksijde winnen.
De zeven winnende slogans waren:
- Dit is niet zomaar een advertentie, maak werk van uw inbraakpreventie (Dennis Vercauteren).
- Een toeziend oogje van een goede buur, veilig weg op reis en helemaal niet duur (Jasper Degraeuwe).
- Als de kat zo verstandig is om zijn reisplannen met de buren te delen, gaan de muizen misschien aan het
dansen, maar zeker niet aan het stelen (Ian Coulier).
- Bescherm waar je van houdt, sla de dief met een blok haardhout (Dieter Vanhalme).
- Ramen en deuren steeds goed dicht en wat ook helpt is een brandend licht (Alice Winter).
- Let goed op het slot van ramen en deuren, zo kunnen de dieven alleen maar zeuren (Stéphanie Aerts).
- Zet de boef schaak met preventie tegen braak (Nina Vanelslande).

Het nieuwe politiecommissariaat
vanuit de lucht…

In de Ter Duinenlaan in Koksijde-Bad gaat de bouw van het nieuwe politiecommissariaat voor de Politiezone Westkust met
rasse schreden vooruit. De ruwbouw is af en de bouwvakkers zijn ondertussen met het buitenschrijnwerk gestart. De grote
verhuis van de politiediensten naar hun nieuwe werkthuis is momenteel gepland voor de zomer 2018.

In memoriam

Ere-politiecommissaris Robert Meersseman
Op maandag 30 oktober overleed in woonzorgcentrum
Sint-Anna in Bulskamp de 90-jarige Robert Meersseman, erepolitiecommissaris van Koksijde en Ridder in de Kroonorde. Hij
was in Koksijde een bekende figuur.
Robert genoot een opleiding als timmerman, maar door
de crisis in de jaren ’50 ging hij op zoek naar een job bij de
openbare dienst.
Hij startte zijn politiecarrière in 1954 bij de gemeentepolitie in
Oostduinkerke. Daar groeide hij door van politieagent, naar
politie-inspecteur in 1967 om dan later in 1975 eerstaanwezend
politie-inspecteur te worden.
In 1976 werd hij adjunct-politiecommissaris en vervolgens politiecommissaris in Koksijde in 1983. Op 1 april
1989 startte hij zijn pensioen.
Robert was getrouwd met wijlen Denise Vanbillemont, vader van twee kinderen, grootvader van zes
kleinkinderen en overgrootvader van tien kleinkinderen.
De uitvaart vond plaats op woensdag 8 november in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Het
gemeentebestuur houdt eraan de familie van wijlen Robert zijn oprechte blijken van deelneming te
betuigen.

In de riolering! Wat mag en niet mag!
Om de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te garanderen investeert de gemeente in een
goed uitgebouwd en onderhouden rioleringsstelsel. Onderhoud betekent ook herstellingen waarbij het
kostenplaatje vrij hoog kan oplopen. Sommige verstoppingen kunnen gemakkelijk vermeden worden als
iedereen rekening houdt met wat wel en wat niet in de riolering mag.
Wat mag WEL?
- Huishoudelijk afvalwater zonder vaste stoffen (lavabo,
bad, douche, vaatwas, wasmachine, afwaswater,
dweilwater, reinigingswater…)
- Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet met
stoelgang en toiletpapier.
Wat mag NIET?
- Afvalwater met vaste stoffen, zoals vochtige doekjes
(zelfs niet als het volgens de verpakking wel mag),
luiers, incontinentiemateriaal, maandverbanden,
tampons, plastiek zakjes, stomazakjes, condooms, enz.
- Oliën, vetten, verfverdunners, zoals: white spirit,
benzine, mazout, pesticiden, organische solventen,
medicijnen…
Leef deze eenvoudige richtlijnen na. Zo kunnen heel wat
ongemakken en nodeloze kosten vermeden worden.
Info – dienst Mil&Do, 058 53 34 39 of milieu@koksijde.be.

Milieupark
Sluitingsdagen - Op dinsdag 26
december en dinsdag 2 januari is
het Milieupark uitzonderlijk gesloten.
In de kerstvakantie is het park dus
telkens open van woensdag tot en
met zaterdag.
Info: Veurnestraat 11 (Koksijde),
058 51 42 45, www.koksijde.be/
milieupark.

Sterrenkijkmoment
Bij helder weer opent VVS Sterrenjutters
op het dak van het Duinenhuis elke
derde vrijdag van de maand. De
eerstvolgende keer is dat op vrijdag 15
december van 20 tot 22 u.
Info: duinenhuis@koksijde.be, 058 524817,
www.desterrenjutters.be

Tips voor een groene kerst…
De kerst- en nieuwjaarsdagen zijn een gezellige periode waarbij we niet op een cent meer of minder
kijken en het milieu even een ver-van-mijn-bedshow wordt. Al dat feestgedruis vormt wel een aanzienlijke
extra belasting op het milieu. Maar milieuvriendelijk feesten kan ook, enkele tips…
* Het assortiment duurzaam speelgoed is tegenwoordig zo
groot dat je ermee scoort van 0 tot 99 jaar! Ook in kringwinkels vind je allerlei originele cadeautjes.
* Bij sommige geschenken komt bijna geen afval kijken, zoals
cadeaubonnen of tickets voor cinema of optredens.
* Met inpakken kan je creatief en duurzaam omspringen.
Kies voor een originele of herbruikbare verpakking: een leuk
doosje, een restje behangpapier of stof, gerecupereerd geschenkpapier…
* Een feestdis hoort bij de feestdagen: verwen je gasten en het
milieu met smaakvolle streekeigen bio- en seizoensproducten.
* Probeer individueel verpakte groenten, vlees of vis zoveel
mogelijk te vermijden.
* Haal voor de feestdagen het door oma geborduurde tafellaken en de stoffen servetten boven i.p.v. wegwerptafellakens en -servetten. Het is tenslotte feest.
* Lichtjes maken de sfeer af. Vandaag kies je uiteraard voor led-verlichting. Die verbruiken een pak minder
dan de ouderwetse kerstverlichting met gloeilampjes.

Astronaut Frank De Winne
via Skype in Duinenhuis
Op vrijdag 5 januari organiseert VVS De Sterrenjutters om 19.30
u. in het Duinenhuis een Skype-voordracht door ESA-astronaut
Frank De Winne vanuit het opleidingscentrum voor astronauten
in Keulen. Via een internetverbinding en op groot scherm geeft
hij een voordracht van een 30-tal minuten. Nadien is er nog
een half uurtje tijd om vragen te stellen.
Frank burggraaf De Winne is een Belgisch militair piloot en ruimtevaarder. Zijn uitmuntende beheersing van gevechtsvliegtuigen
kwam o.a. goed van pas toen hij op 12 februari 1997 motorproblemen kreeg in een F16. De boordcomputer viel daarbij uit
waardoor de opties al snel werden beperkt tot neerstorten in het
IJsselmeer of een zeer gewaagde noodlanding in een dichtbevolkt gebied nabij het Nederlandse Leeuwarden. De Winne wist
zijn motor echter weer op te starten en zijn machine veilig neer
te zetten. Een prestatie waarvoor hij als eerste niet-Amerikaan
beloond werd met de Joe Bill Dryden Semper Viper Award.
In 2002 nam hij deel aan de Odissea-missie, een ondersteunende vlucht voor het internationaal ruimtestation ISS. Met die ruimtevlucht werd hij na Dirk Frimout de tweede Belgische astronaut.
Op 27 mei 2009 werd hij voor de tweede maal de ruimte in gelanceerd, deze keer voor een verblijf van maar liefst zes maanden in het ISS. Tijdens de laatste twee maanden van deze missie (ISS Expeditie 21) was De Winne de eerste Europese commandant van het ISS.
Toegang 5 euro, 4 euro voor leden. Inschrijven en vragen bezorgen voor Frank De Winne tot 31 dec.
via info@desterrenjutters.be.

Samen op weg naar
goedkopere groene energie
De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de zevende keer de groepsaankoop 100% groene stroom.
Wie wil besparen op zijn energiefactuur en zijn steentje wil bijdragen tot een gezond milieu, neemt
uiteraard deel aan deze campagne.
Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk sedert 27 november tot 7 februari 2018 via de website www.
samengaanwegroener.be of via het Woonloket.
In februari is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet van energieleverancier te veranderen. Let op: ook wie de vorige keer deelnam aan de groepsaankoop moet opnieuw
inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch.
Info en inschrijven
Heb je geen internet, dan helpt Woonhuis NieKo je
graag verder met de inschrijving.
* Woonloket Koksijde (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan
34): dinsdag van 13.30 tot 16 u., donderdagnamiddag na afspraak
* Woonloket Nieuwpoort (Sociaal Huis, Astridlaan
103 in Nieuwpoort): woensdag van 9 tot 11.45 u.
* Als deze momenten niet passen kan je ook info inwinnen in woonhuis NieKo, Zeelaan 24 in KoksijdeDorp, 058 53 34 90.
Breng uw laatste eindafrekening voor elek/gas mee.
Daarop staan immers alle nodige gegevens.
Vragen: samengaanwegroener@west-vlaanderen.be.

Afvalkalender 2018: meer recycleren
in toeristische zone
De komende weken valt bij elke inwoner de Afvalkalender 2018 in de bus. Net als
vorig jaar is het een overzichtelijke jaarkalender. Daarmee bespaart de gemeente
weer 90.000 vellen papier. Wie de Recycle-app gebruikt, krijgt op zijn smartphone
automatisch de inzamelingen gemeld. Best is deze app in het begin van het jaar
op te laden.
Verhoog je comfort met een afvalcontainer
1.500 gezinnen gebruiken inmiddels een container voor hun huishoudelijk restafval.
Dat is vaak de gemakkelijkste en properste manier om je huisvuil aan te bieden. Er
is geen vaste kost, je afval wordt gewogen en je betaalt 0,15 euro per kg. Wie goed
sorteert, kan dus ook financieel een goede zaak doen. Aanvragen via www.ivvo.be/
afvalcontainer-koksijde (de restafvalcontainers zijn vanaf midden 2018 ook beschikbaar
voor de toeristische zone).
Méér recycleren in toeristische zone
* PMD wordt volgend jaar in de toeristische zone niet meer op donderdag
ingezameld maar op maandag. Ook in zone 2 zal dat zo zijn. Zo kunnen
tijdelijke verblijvers die vaak op zondagavond vertrekken voortaan beter hun
PMD aanbieden. In zone 3, 4 en 5 vindt de inzameling plaats op woensdag.
Alles wordt uiteraard op de afvalkalender aangeduid.
* De voorbije jaren verhoogde de milieudienst stelselmatig het aantal
selectieve inzamelingen in de toeristische zone. Ook in 2018 worden er weer extra selectieve inzamelingen
van PMD, papier en karton in de toeristische zone gepland.
* In Groenendijk start de milieudienst voorjaar 2018 een proefproject met een papierpunt. Dat is een
container waar de bewoners en verblijvers zelf hun papier en karton naartoe kunnen brengen op het
moment dat dit voor hen het best past. Zo’n papierpunt werd het voorbije jaar succesvol uitgeprobeerd in
Wulpen en de wijk Ammanswalle. De methode wordt in 2018 dus uitgebreid. Betrokkenen krijgen een brief
met alle details. Ook de bestaande papierpunten worden in 2018 bijgestuurd van wisselbare container
naar ledigbare bol.
Zet je afval op het juiste tijdstip buiten
Al te vaak stelt de milieudienst vast dat er afval aangeboden wordt op een dag dat de huisvuilwagen niet
komt. “Vergeten” huisvuil ontsiert op die manier de buurt. De belangrijkste regels:
* Huishoudelijk restafval: plaats je gemeentelijke restafvalzak of container voor eigen gevel op de dag van
de ophaling tussen 6 en 8 u.
* Gft (groente-, fruit- en tuinafval): plaats je gft-container voor eigen gevel op de dag van de ophaling
tussen 6 en 8 u.
* Papier en karton: plaats je papier en karton voor eigen gevel de avond vóór de ophaling na 21 u.
* Pmd: plaats je pmd-zak voor eigen gevel de avond vóór de ophaling na 21 u.
Hou je aan deze regels: een propere buurt is voor iedereen een plezantere buurt.

Verknal uw feest niet: gebruik vuurwerk veilig!
De federale dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft een brochure klaar over hoe om te
gaan met vuurwerk. Deze brochure staat ook integraal online via http://economie.fgov.be/nl/modules/
publications/general/fireworks_fr.jsp.
De brochure bevat de grote lijnen van de
wetgeving over
- het onder zich houden
- het gebruik en
- de verkoop
van feestvuurwerk dat aan het grote publiek
verkocht mag worden.
Dit document is gericht aan
- het grote publiek

- de kleinhandelaars en
- de verschillende openbare actoren
Je vindt er
- elementaire veiligheidsmaatregelen,
- nuttige adressen,
- praktische informatie en aanbevelingen,
- inlichtingen over de administratieve procedures
- verwijzingen naar de geldende wetgeving

cyclocross

K O K S I J D E

www.bkcyclocrosskoksijde.be

www.visitkoksijde.be

V.U. Gemeentebestuur Koksijde - ontwerp Vanden Broele Productions - illustratie Jean Bernard Boulnois

13-14 JANUARI 2018

Op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018 vindt in Koksijde het Belgisch
Kampioenschap Cyclocross plaats. Onze vrijetijdsdiensten zorgden
voor een ruim aanbod nevenactiviteiten om dit sportief gebeuren nog
eens extra in de kijker te plaatsen. De toeristische activiteiten krijgen
een BK’accent. Onder de noemer ‘Kriscross doorheen Koksijde’ wordt
iedereen ondergedompeld in het BK-gebeuren!

Fietskunstwerk

Tentoonstelling

Pop-up expo

OP DE ZEEFIETS NAAR HET BK

FLASH BACK BK DUIK IN
HET ZWEM- & RECREATIEBAD
HOGE BLEKKER

‘HELDEN VAN HET ZAND!’

Waar: Albert-duin op het
cyclocrossparcours
Wanneer: Van september 2017 t.e.m.
januari 2018
Tickets: via de scholen
Info: Cultuurdienst, cultuur@koksijde.be
De kinderen van alle scholen in Koksijde
én Oostduinkerke maken creatieve
zeefietsen in de Belgische kleuren om
onze wielrenners aan te moedigen.
Lesgevers van de Westhoekacademie
Koksijde (WAK) komen in de klassen
om tijdens een workshop van een
halve dag een gekke, kleurrijke en
originele fiets te maken. Hoogtepunt
van dit scholenproject is een officieel
openingsmoment in januari met alle
deelnemende kinderen en enkele
bekende wielergezichten! Kom en zie,
want maar liefst 48 fietsen zullen er op
de Albert-duin pronken tijdens het BKweekend.
Jullie brachten massaal fietsen
binnen voor dit project. De
K
creatieve kinderen van
N
A
D
Koksijde maakten er prachtige
!
L
E
kunstwerkjes van!
JE W
Kom dat zien, op de Albertduin
tijdens het BK Cyclocross én aan het
rondpunt Zeepanne.

Waar: Hoge Blekker Zwembad
(Pylyserlaan 32, 8670 Koksijde)
Wanneer: van zaterdag 16/12/17
tot zondag 14/01/2018, tijdens de
openingsuren van het zwembad
Deelname: gratis
Info: Hoge Blekker Zwembad,
058 51 27 08
Bezoek de tentoonstelling met
persoonlijke items van cyclocross-idolen
uit het wielermilieu (truitjes, fiets 1976, …)

Thema-avond
CYCLO CYCLO MET
KARAOKE EN DRESS TO
IMPRESS
Waar: JOC De Pit (Kursaallaan 28,
8670 Koksijde)
Wanneer: vrijdag 22/12/2017,
vanaf 21.00u
Deelname: gratis
Info: www.depit.be

Waar: Hoekpand aan kunstwerk
‘De Poort’ (Zeelaan 176,
8670 Koksijde)
Wanneer: van zaterdag 23/12/2017 tot
zondag 14/01/2018. Elke dag van 14.00u
tot 18.00u, op vrijdag van 10.00u tot
18.00u.
Deelname: €1
Info: Dienst Cultuur,
cultuur@koksijde.be of 058 53 30 40
Met deze tentoonstelling brengt de
Cultuurdienst van Koksijde i.s.m. de
gemeentelijke Archiefdienst en het
Wielermuseum van Roeselare hulde aan
de helden van vroeger en nu. Allen wilden
ze de trui met de driekleur, maar slechts
enkelen waren heer en meester tijdens
de BK’s. Denk aan de 10 overwinningen
van Roland Liboton, de 9 pareltjes op het
palmares van Sven Nys, de overwinningen
van Albert Vandamme en vele anderen.
Geen saaie geschiedenisles, maar een
bonte tentoonstelling met foto’s, fietsen,
truien en zoveel meer.

Leuke ‘cyclocross’ thema-avond met
karaoke! Zing de pannen van het dak en
dress to Impress. Wie verkleed is, krijgt een
gratis drankje.

Interactieve zoektocht
‘CYCLOQUEST’ IN DE BIB
Waar: Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: Van zaterdag 14/10 tot
zaterdag 13/12/2017, tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
Deelname: gratis
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
Ben je tussen 9 en 12 jaar? Dan kan
je de komende weken met jouw
tablet of smartphone in de hand op
digitale ontdekkingstocht in de Koksijde
Bibliotheek! Via opdrachten rond het
thema fietsen en cyclocross kom je van
de ene verrassing in de andere terecht.
Help je mee alle opdrachten oplossen?
Dan word jij misschien de nieuwe Sherlock
Holmes. Sluitstuk is de grote prijsuitreiking
op 16/12/2017 om 10.30 uur in de
Bibliotheek (winnaars worden persoonlijk
verwittigd). Deelnemers brengen hun eigen
smartphone of tablet mee.

Ontcijfer dit wielergezegde:

“Ik voel me
redelijk onnozel,
‘en chasse patate’!”

Atelier

Lezing

BK-ATELIER IN DE BIB

SPORTVOEDING: HOE KAN
VOEDING UW PRESTATIES
VERBETEREN?

Waar: Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: van zaterdag 23/12/2017
tot zaterdag 13/01/2018, tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
Deelname: gratis
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
In de bibliotheek van Koksijde wordt een
fietsatelier ingericht met een werkbank en
bijhorende onderdelen.

Test-je-kennis
CYCLOBARGOENS
Waar: Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: van zaterdag 23/12/2017
tot zaterdag 13/01/2018, tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
Deelname: gratis
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
Ben je een talenknobbel of hou je
van raadsels? Dan moet je tijdens de
kerstvakantie in de Bibliotheek zijn. Kom er
wielergezegden oplossen aan de hand
van rebussen. Speelplezier verzekerd.

Graveeractie
FIETS GRAVEREN BIJ DE BIB
Waar: ingang Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: woensdag 27/12/2017, tussen
14.00u en 16.00u
Deelname: gratis
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
Heb je net een nieuwe fiets gekocht of
ben je gehecht aan je oude exemplaar?
Dan wil je niet dat je tweewieler gestolen
wordt. Je fiets laten graveren is alvast een
goed begin om diefstal te voorkomen!

Waar: Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: woensdag 27/12/2017,
van 16.45u tot 18.00u
Deelname: €2 voor leden,
€5 voor niet-leden
Tickets: vooraf inschrijven is noodzakelijk
via de bibliotheek. Lidmaatschap
bibliotheek gewenst.
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
Lezing door diëtist Frank Dawyndt over
gezonde voeding met vele tips.

Workshops
‘LEER JE FIETS HERSTELLEN’
Waar: JOC De Pit
(Kursaallaan 28, 8670 Koksijde)
Wanneer: vrijdag 29/12/2017,
van 15.00u tot 17.00u
Deelname: gratis
Tickets: vooraf inschrijven is noodzakelijk
via jeugddienst@koksijde.be.
Info: www.depit.be
Izzy Dolfen, voorzitter van de jeugdraad
Koksijde, leert je de basisknepen. Hoe
vervang je de remschijven van je fiets?
Hoe span je een remkabel aan? Hoe
herstel je een lekke band? Allemaal
weetjes om veilig te fietsen.

PIMP JE FIETS
Waar: Openbare bibliotheek
(Casinoplein 10, 8670 Koksijde)
Wanneer: zaterdag 06/01/2018,
van 14.00u tot 16.00u
Deelname: gratis
Tickets: Lidmaatschap bibliotheek
gewenst.
Info: Bibliotheek, 058 53 29 53
Opvallen met je fiets? Kinderen kunnen
tijdens deze workshop hun fiets versieren.

Bezoek & lunch
‘ZILT ARRANGEMENT’ NAVIGO-NATIONAAL
VISSERIJMUSEUM
OOSTDUINKERKE
Waar: Estaminet De Peerdevisscher
en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
(Pastoor Schmitzstraat 5/8, 8670 Koksijde)
Wanneer: zondag 07/01/2018
(over de middag)
Deelname: €50 per persoon
Info & tickets: Estaminet De
Peerdevisscher, 0475 61 94 64
Dit BK-arrangement bestaat uit een lunch
in Estaminet De Peerdevisscher en een
bezoek aan het NAVIGO-museum. De
lunch start met een Duin-gin (refererend
naar de duinen van de cyclocross),
gevolgd door de typische tongetjes met
frietjes. Per persoon krijg je een halve fles
huiswijn, gevolgd door een koffie. Nadien
is een vrij bezoek aan het NAVIGOmuseum mogelijk, waar bezoekers ook
de tijdelijke tentoonstelling ‘Onze Vissers’
in het museum kunnen meepikken.

- Ceci n’est pas un vélo pratique -
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Programma
Tijdens de Belgische kampioenschappen
cyclocross 2018 worden er zes disciplines
gereden:

Zaterdag 13 januari 2018
10.00 > 11.30
Parcoursverkenning
12.00
Heren nieuwelingen 1e jaars +
dames nieuwelingen (30 min.)
12.45 > 13.15
Parcoursverkenning
13.30
Heren nieuwelingen 2e jaars (30 min.)
15.00
Heren juniores (40 min.)

Zondag 14 januari 2018
09.00 > 10.30
Parcoursverkenning
11.00
Heren U23 (50 min.)
12.00 > 13.15
Parcoursverkenning
13.45
Dames juniores, dames U23 en
dames elite (40 min.)
1 titel (juniores en U23 samen)
1 titel dames elite
15.15
Heren elite met en zonder contract
(2 titels) (60 min.)

Tickets

VIP arrangement
VIP formule
U bent een cyclocrossfanaat? U hebt zin om dit
topsportevenement van op de eerste rij bij te
wonen?
Laat u zich graag culinair verwennen in een fijn
decor, met boeiend gezelschap?
Wenst u te netwerken in een aangename sfeer?
Zoekt u een fijn event om uw trouwe klanten mee te
verrassen?

Reserveer uw VIP arrangement

Een tafel in onze business club tijdens het BK
op zondag 14/01/2018
Openingsuren: Zondag 14/01: 11.00 > 18.00
- U heeft een eigen tafel in de business club voor
12 personen
- U kunt uw logo zelf op de businesstafel aanbrengen
- Er wordt 1 parkeerkaart voorzien per 2 personen
- Enkele oude bekenden komen bij u langs om hun
opinie over de wedstrijd met u te delen
- Verfijnde gerechten met aandacht voor
streekproducten – showcooking
- Terras om de wedstrijd te volgen in de
aankomstzone
Tarieven
 Prijs: € 3.000,00 (excl. btw)
voor een tafel met 10 personen
 Prijs: € 3.300,00 (excl. btw)
voor een tafel met 12 personen
 Prijs: € 325,00 (excl. btw)
voor één persoon
Reservatie
Bestelling vanaf 10 tafels:
gelieve contact op te nemen met de organisatie via
Jean-Philippe.Vandeputte@koksijde.be

In voorverkoop
Zaterdag: 11 euro
Zondag: 21 euro
Combiticket zaterdag en zondag
> voor inwoners en K-pashouders: 10 euro
dit geldt vanaf 11 december 2017
tot en met 17 januari 2018.
> combiticket voor niet-inwoners: 30 euro
Kinderen onder de 12 jaar: GRATIS

Aan de kassa
Zaterdag: 15 euro
Zondag: 25 euro
Zaterdag en zondag: 35 euro
Kinderen onder de 12 jaar: GRATIS

Alle info op:
www.bkcyclocrosskoksijde.be
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Bruno Van Damme, voorzitter Basketbalclub Koksijde

“Een goede samenwerking
is onze permanente zorg!”

Voorzitter Bruno Van Damme en zijn bestuursleden van Basketbalclub Koksijde zijn fier op hun club. Dat is
het minste wat je kan zeggen na een leuk interview over het reilen en zeilen van deze bloeiende Koksijdse
sportvereniging. Hun grootste voldoening is een club met een vlot draaiend team begeleiders en gelukkige
kleine en grote spelers bij elke ontmoeting.
T-d: “Hoe ontstond BBC Koksijde?”
Bruno Van Damme: “De stichters, in 1973,
waren André Lenaers, Jean-Pierre Supeley,
Huguette Houtsaeger, Maria Hillem,
Louis Mortier en Romain Van Halewijn.
De pioniersjaren waren spetterend. De
damesploeg sprintte zich in een mum van
tijd vanuit de provinciale reeksen naar eerste
nationale, waar 5 keer op rij de dubbel werd
behaald: kampioen en bekerwinnaar. Met
grote inbreng van eigen spelers zoals o.m.
Monique Supeley, Veroniek Leys en Katrien
Dewulf. Toen de professionalisering zich ook
bij de dames liet gelden, ook letterlijk, hield
het bestuur de voeten stevig op de grond.
Ook daardoor zijn de Koksijdse fanionteams
al jaren een vaste waarde in de hoogste
provinciale reeksen. Belangrijk is dat het
hoofdaccent altijd op eigen spelers ligt.”
“T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Bruno: “We hebben zo’n ca. 225 actieve
V.l.n.r. sponsoring Kris Baes, PR Frederic Larcin, ondervoorzitter Dirk
clubleden, van de 2de kleuterklas tot
Goens, secretaris Erik Degraeuwe en voorzitter Bruno Van Damme.
volwassenen. Naast onze 9 jeugdgroepen,
Penningmeester Nancy Maesen kon niet aanwezig zijn.
zetten we dit jaar ook 5 seniorploegen, 3
heren- en 2 damesteams, op het basketveld.
ingezet is eigenlijk een hoogtepunt. Maar uiteraard
Natuurlijk kunnen we ook rekenen op talrijke
sieren de kersen ook de taart, en wat dat betreft
sympathisanten die graag een handje toesteken.
mogen we de voorbije jaren zeker niet klagen. Al
Wekelijks is er immers een hele omkadering nodig om enkele jaren op rij krijgen we van het gemeentehet sportieve gebeuren in goede banen te leiden:
bestuur een uitnodiging in de bus voor een
coaches, chauffeurs voor de verplaatsing, wasdienst,
kampioenenhuldiging. Een pluim dus voor onze
scheidsrechters, afgevaardigden en mensen voor
jeugdwerking.”
de wedstrijdtafel. BBC Koksijde “verenigt” dus ook
écht mensen. Een goede samenwerking is onze
T-d: “Extra-sportieve activiteiten in het vooruitzicht?”
permanente zorg.”
Bruno: “Op 12 en 13 mei organiseren we voor de
3de keer de Belgian Sea Coast Challenge, een
T-d: “Trainen en wedstrijden spelen, dat is natuurlijk
internationaal jeugdtornooi. Dan ontvangen we
het doel van BBC Koksijde?”
teams uit heel België, maar ook uit Nederland,
Bruno: “De trainingen gebeuren in de gemeentelijke
Frankrijk, Duitsland en vorig jaar zelfs uit Amerika. Voor
sportzalen van Koksijde-Dorp en Oostduinkerke.
onze spelertjes een unieke belevenis en ontmoeting
De wedstrijden zelf zijn allemaal gecentraliseerd in
met andere nationaliteiten, taalgroepen en culturen.
Koksijde-Dorp. Iedereen is welkom om wedstrijden bij
Voor de bezoekende ploegen is het uiteraard ook een
te wonen. Jeugdmatchen zijn voor iedereen gratis.
mooie kennismaking met onze prachtige gemeente.”
Ook de seniormatchen zijn dit seizoen gratis voor alle
inwoners. Daarmee willen we zowel onze identiteit als
T-d: “Hebben voorzitter en bestuur nog een
lokaal geïnspireerde club benadrukken, en onze dank bijzondere wens?”
uiten naar de gemeente voor de diverse faciliteiten
Bruno: “Ja, dat onze organisatie op alle vlakken
die we genieten. Alle info daarover op bbckoksijde.be verder goed of nog beter moge draaien. We hopen
dat er steeds genoeg mensen bereid zullen zijn
T-d: “Waren er sportieve hoogtepunten in de voorbije om samen een zandkorrel, keitje, steen of rots bij te
jaren?”
dragen aan ons bouwproject BBC Koksijde.”
Bruno: “Iedere geslaagde training of match, waarbij
de speler(tje)s zich met overgave en passie hebben

Multimove voor kleuters
De sportdienst organiseert vanaf januari weer Multimove voor kinderen
van de 2de en 3de kleuterklas. Daar leren ze met Moovie springen, landen,
rollen, lopen, vangen, werpen enz. zodat ze klaar zijn om later een echte
sport te kiezen.
Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens van 16.30 tot 17.15 u.
Van 8 januari tot de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie), maandag OF dinsdag, prijs 20 euro.
Inschrijven vanaf 7 december via www.koksijde.be/multimove.
Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

1.186 fietsers voor
Halloween-toertocht
Op vrijdagavond 27 oktober organiseerde de gemeentelijke sportdienst de 4de editie van de Halloween-mtbtoertocht. Aan de sporthal van Oostduinkerke startten
maar liefst 1.186 deelnemers, zowel gezinnen, recreatieve fietsers als getrainde mtb-ers. Ze konden kiezen voor
een rit van 24, 33 of 45 km, met zandstroken en single
tracks door de duinen van Koksijde en het bos van De
Panne. Overal genoten ze van de griezelige Halloweensfeer: aan de start, op de bevoorradingsplaatsen en
onderweg. Volgende editie op 26 oktober 2018.

PC Eeuwig Jong wint petanquetornooi
Op 19 oktober organiseerde de sportdienst in de Bolledroom op het sportpark Hazebeek weer het recreatief
petanquetornooi Wisselbeker Schepen van Sport. Dertig
30 tripletten waren op het appel. Dankzij het barteam
van PC Eeuwig Jong kon er in de bar ook gezellig bijgepraat worden. De wisselbeker werd vorig jaar definitief
weggekaapt door PC Koksijde. Dus werd deze keer een
gloednieuwe beker in de strijd gegooid. Eric Caeyzele,
Jean-Pierre Lefevere en Jan van Haeren wonnen het
tornooi. Zo mag PC Eeuwig Jong alvast één jaar met de
wisselbeker pronken. Alle deelnemers mochten uit handen van sportschepen Dirk Dawyndt een medaille ontvangen. Traditiegetrouw verlootte de schepen onder de
deelnemers ook enkele flessen wijn. Sfeerfoto’s van Nick
Somers op www.koksijde.be/petanquetornooiwisselbeker

Sportaanbod
Zorg ervoor dat je ook in de winter en volgend jaar sportief actief blijft. In de
brochure Sportaanbod 2017-2018 vind je het volledig aanbod online op
www.koksijde.be/sportaanbod, of bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke), of bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis, of op
#sportersbelevenmeer.
Een greep uit het aanbod:
- kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, veldlopen, minivoetbaltornooien,
buitenspeeldag enz.
- 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, conditiegym, netbal, tai-chi,
badminton, tafeltennis, enz.
Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be

Gemeente huldigt sportkampioenen
Naar goeie traditie bracht het gemeentebestuur hulde aan zijn sportkampioenen die daarvoor op zaterdag
28 oktober verzameling bliezen in de Kokpit van het gemeentehuis. De gevierde kampioenen behoren
deze keer allen tot Tennisclub Koksijde. Daarnaast was er enkeling Sammy Feys in de discipline reddend
zwemmen.
Louis Potgens
Bij de Heren 4 en 5 tornooioverwinning in Kortemark, Veurne als
Nieuwpoort. Winnaar tegen Olaf Vanhooren bij de masters in
Waregem. Steeg van rang C30-2 naar C15-4.
Pascal Leclercq
Eindwinnaar van de tornooien in TC Watertoren, TC Pannebaaltje
en TC Wikings. Eindwinnaars van de masters in september. Hij was
ook winnaar van het GIK tornooi bij de Dubbels Heren 80 punten
en steeg van klassement. Zo deed hij zijn bijnaam als Pascal Nadal
alle eer aan.
Dames 35-3
Annick Vereecke, Leen Declerck, Rebecca Rommelaere, Veronique
Hespel, Mieke Vanwalleghem, Evelien Persoone, Kris Masset, Ann
Viaene, Nathalie Cocheteux, Kim De Batselier, Leila Bouassida en
kapitein Martine Coopman. Kampioen van West-Vlaanderen na een
overwinning tegen TC Markse. Als kampioen van West-Vlaanderen
mochten ze het opnemen tegen de andere provincies. Er volgden
overwinningen in Sirault (bij Bergen), en in Koksijde zelf tegen
TC Nete (Limburg) en TC Somme Leuze (Luik). Jammer genoeg
ontglipte hen net de Belgische titel in de finale tegen TC Koninklijke
Rua uit Brasschaat. Alles samen toch een prachtig traject.Boven
Dames 25-2
Boven Pascal Leclercg en onder Sammy
Ann Mouton, Fran Sinnaeve, Mieke Deceuninck, Caroline
Feys in gezelschap van burgemeester Marc
Jacob en Caroline Persyn. Kampioen van West-Vlaanderen na
Vanden Bussche en schepen Dirk Dawyndt
overwinningen (telkens 6-0) TC Houtland, Koninklijke Tennis Club
van Sport.
Brugge en TC Isis. Jammer genoeg geen Belgische titel na verlies
in de halve finale van TC Runkster (Hasselt). Niettemin een schitterende prestatie.
Sammy Feys
Sammy Feys (16 j.) behaalde een bronzen medaille, onderdeel Surfski, op het Europees Kampioenschap
Lifesaving National Teams in Oostende/Brugge van 3 tot 10 september. Daarnaast werd hij vijfde op de Board
Race en negende op de Ocean Man. Zo nestelde hij zich in de Europese top van het reddend zwemmen.
Sammy is van De Panne, maar vorige zomer was hij jobstudent redder in het Hoge-Blekkerzwembad dat
rekening hield met zijn wedstrijdschema en zo dit resultaat mee mogelijk maakte.
Burgemeester Marc Vanden Bussche noemde alle kampioenen echte sportieve ambassadeurs voor Koksijde
en hij wenste hen in de toekomst nog veel succes en sportief plezier.

Dames 35-3 en 25-2 van TC Koksijde, gehuldigd door burgemeester, schepenen en gemeenteraadsvoorzitter.
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Fuif je op oudejaar?
Haal dan je pakje
taxicheques af

Koksijdse jongeren geboren tussen 1992
en 2001 (tussen 16 en 25 jaar) mogen
een pakje taxicheques afhalen bij de
jeugddienst. Enkel voor wie dit schooljaar
nog geen pakket afhaalde. Elk pakje
is 30 euro waard. Daarmee mag je je
in het weekend, tijdens de vakantie en
op feestdagen met een Koksijdse taxi
huiswaarts laten rijden. De gemeente vraagt
wel een bijdrage van 5 euro om te vermijden
dat de cheques ongebruikt in je kast blijven
liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25
euro. Breng je identiteitskaart mee en een
officieel document waarop je adres staat.
Info: jeugddienst@koksijde.be of
www.depit.be

Camée nieuwe kinderburgemeester
De 11-jarige Camée Berteloot van de gemeentelijke basisschool Koksijde is de nieuwe
kinderburgemeester (‘17-‘18) in onze gemeente. Op dinsdag 24 oktober vond in de raadzaal Kokpit in het
gemeentehuis de installatie van de nieuwe kindergemeenteraad plaats.
De leden van die raad maken allen deel uit van de
leerlingenraad van hun school. Aldus zetelt uit elke Koksijdse
basisschool één leerling van het 5de en één van het 6de jaar in de
kindergemeenteraad, behalve uit de gemeentelijke basisschool
Koksijde. Daar zijn er drie 6de klassen die elk een leerling naar de
kindergemeenteraad zenden en geen uit de 5de klassen.
De nieuwe kinderburgemeester komt sowieso uit de gemeentelijke
basisschool Koksijde, omdat met die school de cirkel nu rond
is. Camée Berteloot kreeg de meeste stemmen kreeg in de
leerlingenraad van haar school en werd dus automatisch
kinderburgemeester.
De kinderraadsleden zullen dit schooljaar vijf keer samenkomen
en voorstellen formuleren over thema’s die de kinderen
aanbelangen, bv. in verband met sport en spel, onderwijs, verkeer,
veiligheid, milieu, enz. Ze kunnen ook gevraagd worden voor
inhuldigingen.
Op de foto de raadsleden, zittend v.l.n.r. Yaro Mertens (De
Strandloper), Arthur Shakeshaft (GBS Koksijde), Jason Wtterwulghe
(MPI De Viertorre), Jannick
Vanderstappen en Pieter-Jan Lagey
(De Letterzee), Trixie Van Isacker
(VBS De Ark). Rij erboven: Sam
Deramoudt (VBS Oostduinkerke), Lisa
Lhoir (De Strandloper), Tine Morel en
Inde Leliveld (GBS Oostduinkerke),
kinderburgemeester Camée
Berteloot en Camille De Bruyne
(GBS Koksijde), Lara Pattyn (MPI
De Viertorre), Mia Deblauwe (VBS
Oostduinkerke) en Céliane Van Acker
(VBS De Ark). Verder schepen Lander
Van Hove van Jeugd, directieleden
van de scholen, en ambtenaren
Thierry Boonefaes en Isabelle
Deshayes.

Kinderburgemeester Camée Berteloot in
dicht gezelschap van burgemeester Marc
Vanden Bussche en schepen Lander Van
Hove.

Speelotheek de Speelkriebel
Speelotheek De Speelkriebel is een uitleendienst voor speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De
bijdrage om speelgoed te kunnen lenen is amper 2,50 euro per jaar. De Speelkriebel is ondergebracht in
het Erfgoedhuis, Leopold II laan 4 in Oostduinkerke.
Speelgoed stimuleert kinderen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom biedt De Speelkriebel veel gevarieerd speelgoed
aan: bouw- en constructiemateriaal, denk- en taalspelen,
fantasiemateriaal en speelgoed dat de fijne en grove motoriek
stimuleert.
Speelgoed van de maand – Het stuk speelgoed dat de
Speelkriebel in december vooruitschuift is een traditionele
houten winkel, voor de winkelier in spe. Kinderen “verkopen”
in deze winkel al hun mooie spulletjes, goed voor uren plezier.
Spelen met deze houten speelgoedwinkel bevordert de motoriek
en oog-hand coördinatie.
Open – Op volgende zaterdagen (9–11.30 u.) en woensdagen
(14-17 u.): za 6, wo 10 en za 24 januari / za 3 , wo 7 en wo 21
februari / za 3, wo 7 en wo 21 maart.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Haentjens-Vandecasteele

Michel Haentjens (°Brugge) en Joanna Vandecasteele (°Oostende) beleefden op zaterdag 21 oktober
het geluk de 60ste huwelijksverjaardag (Lombardsijde, 19 oktober 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te
kunnen vieren. Michel was officier bij de luchtmacht en vervulde in die hoedanigheid opdrachten in o.m.
Duitsland, Engeland, Amerika en eigen land. Joanna vergezelde hem overal, zorgde voor de vier dochters
en zoon, en ontfermde zich over het huishouden. Ze hebben 15 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Echtpaar Tielen-Van Heurck

Op zaterdag 4 november luidden de feestklokken voor het echtpaar François Tielen (°Elsene) en Frieda
Van Heurck (°Antwerpen)
ter gelegenheid van de
viering van het diamanten
bruiloftsfeest. Het echtpaar
huwde 60 jaar geleden
op 26 oktober 1957 in
Schaarbeek. François
was bankbediende
bij de BBL in Brussel,
Frieda was verpleegster
in het ziekenhuis van
Schaarbeek. Ze hebben
twee zonen, twee
kleinkinderen en een
achterkleinkind.

Echtpaar Druwé-Lafaire

Een tweede jubileum op zaterdag 4 november was weggelegd voor de echtgenoten Bernard Druwé en
Hélène Lafaire, beiden echte Oostduinkerkenaars. Ze huwden precies 50 jaar eerder op 4 november 1967
in Oostduinkerke. Bernard
volgde zijn vader Edmond
op als zaakvoerder van
Brouwerij Druwé in de
Dorpstraat in Oostduinkerke,
uiteraard was Hélène zijn
rechterhand voor het vele
bedrijfswerk. De jubilarissen
hebben drie kinderen en
negen kleinkinderen.

Echtpaar Waeyaert-Vanhee

Nog een derde jubilerend echtpaar op zaterdag 4 november: de echtgenoten Frans Waeyaert
(°Moeskroen) en Denise Vanhee (°Adinkerke). Ze beloofden elkaar 60 jaar geleden in Adinkerke (9 oktober
1957) eeuwige trouw. De jubilarissen waren zowat 45 jaar de gekende uitbaters van de winkel Unex aan de
Leopold II-laan in Oostduinkerke-Bad. Ze hebben twee zonen en vier kleinkinderen.

Feest voor Firmin Mus: 100 jaar!
Honderd jaar geleden, op 30 oktober 1917, zag Firmin Mus het levenslicht in de Loire-stad Angers als
derde kind (van vijf) van Richard en Nathalie Hiele die daar als vluchtelingen een onderkomen tegen het
oorlogsgeweld van ’14-’18 hadden gevonden. Na de oorlog keerden ze terug naar onze Westhoek en
vestigden zich in een vissershuisje aan de Pylyserlaan in Oostduinkerke, niet ver van de huidige manège Ten
Duinen.
Eens het lager onderwijs aan de gemeenteschool voorbij werkte Firmin achtereenvolgens bij Henri Van Elck,
Frans Pylyser, Penel en Deroo in den elektriek, en werd elektricien uit ervaring. Op 11 september 1943 trouwde
hij met Georgette Vandenberghe uit Adinkerke. Firmin verdiende jarenlang de kost als zelfstandig elektricien,
installeren en herstellen, terwijl Georgette de elektro-winkel aan de Leopold II-laan in het dorp uitbaatte. Een
moeilijke tijd brak aan toen Georgette al te vroeg stierf in 1972, amper 45 jaar, maar dankzij de hulp van
dochter Annie werd die tegenslag het hoofd geboden. In 1983 ging Firmin met verdiend pensioen.
Firmin was altijd erg sociaal in de omgang: een babbeltje, kaarten, lid van de NSB, af en toe op restaurant…
Met de zorgen van dochter Annie en anderen kon Firmin thuis blijven wonen tot hij eind juni 2017 een
nieuw beschermde thuis vond in WZC Dunecluze waar hij nu de beste zorgen geniet. Op zijn 100ste
verjaardag kreeg Firmin, (over)grootvader van twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen het bezoek
van burgemeester Marc Vanden Bussche, OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie en gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum.

King of the Beach: fietsen en lopen
Sandman Events en Sportevents organiseren op zaterdag 2 en zondag 3 december in Oostduinkerke
een gloednieuwe uitdaging: de King of the Beach. Dit is een nieuwe combiné van twee
duursportwedstrijden in hetzelfde weekend.
Op zaterdag is er de 3e editie van de
Ednine Beach Challenge, een mtbstrandrace van 44 km. Op zondag
is er dan de Halve Marathon van
Oostduinkerke. Deze loopwedstrijd
(eigenlijk een trail) van 10 en/of 21 km
passeert voorbij de mooiste plekjes van
Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort.
Het parcours is erg gevarieerd: zand,
strand, duinen, bos, de pier van Nieuwpoort… het staat allemaal op het menu. De winnende atleet in het
combinéklassement mag zich een jaar lang King of the Beach noemen.
Info en inschrijven: www.sportevents.eu/trailrunseries/nl/king-of-the-beach.

Kerstmarkt in Dunecluze
Op zondag 10 december is er van 11 tot 17 u. een gezellige en sfeervolle kerstmarkt
in het Woonzorgcentrum Dunecluze (Ter Duinenlaan 35, Koksijde-Bad).
De kerstmarkt presenteert diverse kraampjes met een gevarieerd aanbod artikelen
zoals kerstkaarten, juwelen, keramiek, kaarsen, bloemstukjes, enz. Alle kerstartikelen
zijn bovendien gemaakt door de bewoners zelf, het personeel en de vrijwilligers van
Dunecluze.
Je kan er ook genieten van culinaire verwennerij met advocaat, limoncello, koekjes,
confituur en andere lekkernijen. Natuurlijk is er ook een cavabar en zijn er hapjes.

De voorbije maand in woord en beeld

Koksijde Golf ter Hille mocht een tijdje geleden zijn 1.200ste abonnee inschrijven: Chantal Cornette uit Blankenberge. Dat was uiteraard de gelegenheid voor een hulde met geschenk vanwege het directiecomité
van het Koksijdse Autonoom Gemeentebedrijf. Ook haar echtgenoot Frank Tierentyn en zoontje CharlesVictor, beiden ook golfers, deelden in de vreugde. V.l.n.r. Dries Van Den Broucke (sportdienst), Frederick Vens,
Luc Deltombe, Bieke Dalle, schepen Stéphanie Anseeuw, ereschepen Jan Loones, Frank Tierenteyn, Chantal
Cornette, Charles-Victor Tierenteyn, burgemeester Marc Vanden Bussche, golfcoördinator Minke Devroye,
directeur Jan Deramoudt, vice-voorzitter AGB Philip Cammaert en schepen Albert Serpieters.

Op zaterdag 7 oktober vond in Nieuwpoort de
6de Federatiedag van Reuzen in Vlaanderen
plaats. Verenigingen die de intentieverklaring
ondertekenden om de reuzencultuur te laten
opnemen op de Inventaris Vlaanderen voor
Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) kregen bij deze
gelegenheid hun ICE-medailles. Ook de Reuzen van
Wulpen werden via deze weg erkend. Het gaat om
Jan van Wulpen, Marieke van de Kerkwijk en dochter
Lotte met het kalfje Markies. Om deze redenen
werd het reusachtig gezinnetje ook een ontvangst
in het gemeentehuis aangeboden. V.l.n.r. SarahFaye Lombré, Alex Decoodt, Christiane Lombré, Jan
Lombré, Rita Lombré, Johan Bos en Johny Bos, en
de kinderen, Lars en Warre Hoorelbeke en Mathis en
Jens Bos. Vandaag zorgen de families voor alles wat
met de reuzen te maken heeft. Ook burgemeester en
schepenen zijn trots op de Wulpse reuzen.

T.g.v.de 9de Toeristen- en
Streekgerechtenbeurs brachten
elf burgemeesters uit de Duitse
deelstaat Rheinland Pfalz op
zaterdag 21 oktober een bezoek
aan onze gemeente. Onder
hen ook burgemeester Frieden
van Konz waarmee Koksijde al
bijna 45 jaar verbroederd is. Ons
bestuur nodigde hen uit met
volle teugen te genieten van de
gastvrijheid en de heerlijkheden
van Koksijde. Zittend v.l.n.r.
Matthias Stein (Hillesheim), KarlHeinz Frieden (Konz), Winfried
Manns (directeur Steden en Gemeenten Rheinland-Pfalz), Ralph Spiegler (voorzitter SG-RP en burgemeester
Nieder-Olm), secr. Greta Cambier jumelagecomité Koksijde, Aloysius Söhngen (Prüm). Rechtstaand
Matthias Pauly (Gerolstein), Anke Denker (Stromberg), Michael Hüttner (afg. RP), burgemeester Marc
Vanden Bussche, Stefan Meiborg (plvvd dir. SG-RP), Manfred Petry (FW-RP), Edmund Schaaf (Montabaur),
jumelagecomitévoorzitter Luc Deltombe.

Op vrijdag 3 november mocht het Abdijmuseum Ten Duinen meer dan 50 mensen ontvangen die in de
jaren '60-'70 allemaal meededen aan de archeologische opgravingen van de voormalige Duinenabdij. Het
was een fantastische reünie, een dag vol nostalgie! Op de foto alle deelnemers samen met een deel van
het museumteam.

Volg ons, deel ons, like ons..!
Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang
geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van de
laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht
op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest.
Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van
zowel inwoners, tweederesidenten als toeristen fleuren onze
pagina’s keer op keer op.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.twitter.com/gem_Koksijde @gem_koksijde
www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/gemeentekoksijde

Highland Games Christmas Edition op het strand van Oostduinkerke:

VVV zoekt vijftien kloeke teams…
Op dinsdag 26 december vallen er van 13
tot 17 u. Highland Games te beleven op het
strand van Oostduinkerke. De VVV zoekt (max.)
vijftien teams die de uitdaging willen aangaan. De proeven bestaan uit hamerslingeren,
touwtrekken, gewichten dragen, boomslalom,
boomstamwerpen, sneeuwbalwerpen, aan een
gewicht hangen en arrenslee trekken. Mooie
prijzen te winnen. Onverschrokken teams met
onvervalste highland-whiskyspirit kunnen tot 15
december inschrijven bij de dienst Toerisme,
anja.lensen@koksijde.be, 058 51 29 10.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Denise Geeraert - 90 j.

Adrienne Veranneman
Veurne, 25 sept.
dochter van Gilles en Kirke
Hillewaere uit Oostduinkerke

Marie Jeanne Van Hooijdonck

José Pattyn - 69 j.

Aurelia Haerynck
Ieper, 25 sept.
dochter van Kristof en Lee Kiang
beiden uit Koksijde

Michèle Locus - 78 j.

†Bonheiden, 30 sept.

Mona Tyberghein
Veurne, 10 okt.
dochter van Dieter en Fien Degraeve
uit Oostduinkerke

†Oostende, 20 okt.
weduwe van René Guilleman

Jacqueline Hennau - 84 j.

Willy Potier - 74 j.

Jeanne Legein
Veurne, 13 okt.
dochter van Chris en Jozefien
Debaeke uit Koksijde

†Koksijde, 8 okt.
weduwe van Roger Verfaillie

Shania Shino
Veurne, 24 okt.
dochter van Salar en Siham Sad uit
Koksijde
Fiorine Haelewyck
Veurne, 30 okt.
dochter van Benny en Karlien
Vansteenland uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Joseph Braeckelaere uit Doornik
en Sylvie Mewissen uit Koksijde
(7 okt.)

- 83 j.
†Veurne, 2 okt.
weduwe van Albert De Leener
†Koksijde, 8 okt.

Elisa Vanhorenbeeck - 91 j.

†Eupen, 9 okt.
weduwe van Pierre Delit

Simonne Durnez - 85 j.

Stanislas Coppieters - 82 j.

†Veurne, 9 okt.
weduwnaar van Christine Scherer

Roger Torreele - 88 j.

Roger Verbanck - 83 j.

†Koksijde, 21 okt.
weduwnaar van Christiane Lips

Madeleine Clarys, 88 j.

†Veurne, 23 okt.

Sonia Devos - 61 j.

†Koksijde, 26 okt.
echtgenote van Jacques Schollaert

Christiaan Desimpel - 61 j.

†Koksijde, 25 okt.
echtgenoot van Annie Vandamme

Pierre Planckaert - 86 j.

†Veurne, 27 okt.
echtgenoot van Rachel Vandewaetere

César De Keyser - 89 j.

Hilda Verschuere - 88 j.

†Gent, 10 okt.
weduwnaar van Françoise Eyckmans

Véronique Bawin - 50 j.

†Veurne, 13 okt.
Echtgenote van Olivier Perus

Roger Beernaert - 82 j.

†Veurne, 16 okt.
echtgenoot van Frieda Seys

Francine Maenhout - 67 j.
†Veurne, 16 okt.
echtgenote van Luc Loosbergh

Daniël Mortier en Renata
Denys, beiden uit Oostduinkerke

†Koksijde, 18 okt.

(28 okt.)

†Koksijde, 20 okt.

†Nieuwpoort, 30 sept.

Dirk Matthys en Arlette
Blommaert, beiden uit
Oostduinkerke (26 okt.)

†Koksijde, 20 okt.

François Netour - 67 j.
Fabienne Huart - 91 j.

†Veurne, 19 okt.
weduwe van Gustave Dubois

†Koksijde, 25 okt.
echtgenote van Willy Vallaeys

Robert Daele - 72 j.
†Veurne, 29 okt.

Pierre Tack - 85 j.

†Koksijde, 28 okt.
echtgenoot van Micheline De
Kempeneer

Fernand Spinnewyn - 91 j.
†Veurne, 31 okt.
echtgenoot van Paula Kinget

Marcel Depuydt - 93 j.

†Koksijde, 4 nov.
echtgenoot van Margaretha Deman

Guido Depoortere - 81 j.

†Koksijde, 2 nov.
echtgenoot van Christiane Deman

Schitterende kerstverlichting...!
De kerstverlichting in onze gemeente
heeft een faam hoog te houden. Veel
mensen komen speciaal naar Koksijde
voor een heus feestverlichtingsbad.
Ook nu wordt het weer een voltreffer
De dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen
maakt bovendien alles in huis en begon
al in mei aan de nieuwe blikvangers.
Andere zaken werden hersteld of
vernieuwd. In grote lijnen wordt enkel
sfeerverlichting voorzien in de omgeving
van dorpskernen, handelszones,
accentpunten en kerken.
Onze gemeente voorziet op zo’n 45
plaatsen sfeerverlichting, verdeeld
over het hele grondgebied. In totaal
zullen bijna 100.000 lampjes branden.
Waarvoor liefst 6 km lichtsnoer van doen
is!

Enkele medewerkers van het kerstverlichtingsteam v.l.n.r. Gillian Verpoort,
Chris Kemel, Robby Legein, Patrick Delanghe, Peter Dalle, Kim Bedert,
Johan Baert en Patrick Vanelslande.

7 x nieuw
- sprankelende lichtfontein op het
Fabiolaplein in Oostduinkerke
- sneeuwballen in het atrium van het
gemeentehuis
- reuzenkerstbal bij de ijsbaan (Zeelaan), je kan er
door lopen en je lippen gaan spontaan aan het
tuiten
- uitnodigende kadootjes aan rotonde de Poort
- grote fonkelende sterren aan het clubhuis van
Koksijde Golf ter Hille (Hof ter Hillestraat)
- golvende lichtgordijnen in c.c. CasinoKoksijde
- een nieuw kleedje voor de armaturen langs de
Koninklijke baan in Koksijde-bad
Overal fonkeling
Ook de andere plaatsen in de gemeente blijven
fonkelen. Zin in een kerststalletjesroute? Check
de Sint-Pieterskerk, Sint-Niklaaskerk en O.L.V.ter-Duinenkerk. Aan de kerk in Wulpen staat de
kerstman met zijn rendieren, op het Grardplein
fonkelt het Delvauxtreintje. Twee grote kerstbomen
van eigen makelij sieren het plein bij het
Erfgoedhuis (ook mooi verlicht) en het Konzplein.
Op het binnenplein van het NAVIGO-museum ligt
een reuzensleepnet in lichtjes. De schaatsende
ijsberen vergezellen de vele schaatsers op de
ijsbaan aan het gemeentehuis waar een zestal
Koksijdse verenigingen natjes en droogjes
aanbieden. En de wensen voor het nieuwe jaar
prijken weer op de wieken van de Zuid-Abdijmolen.
In het Bos van Commerce op het strand in
Oostduinkerke staat ook weer een reusachtige
kerstspar.
Mag het iets intiemer?
Ja, maar met mate… Doe
D
E
mee aan de fotowedstrijd
W
#Koksijdepaktuit. Neem bij de grote
kerstbal aan het gemeentehuis een gekke kusfoto van jezelf onder de maretak mét partner,

D
STRIJ

vriend, vriendin, of al wie je liefhebt. Zend je foto
naar communicatie@koksijde of plaats hem op
facebook, twitter en instagram met de hashtag
#Koksijdepaktuit. De vijf leukste beelden worden
gepubliceerd in Tij-dingen en winnen een kado
met K-gadgets.
BK Cyclocross in de kijker
In het project Zeefietsen maakten kinderen uit de
zes Koksijdse scholen samen een kleurrijk kunstwerk
om de Belgische renners tijdens het BK vooruit te
stuwen. Met 12 van de liefst 48 kunstige fietsen
knutselde de dienst Technieken een tricolore
kerstboom ineen die te bewonderen valt op de
rotonde Zeepanne (Ten Bogaerdelaan). De andere
fietsen zullen tijdens het BK op de Niels Albertduin
staan.
Van 1 dec. tot 7 jan.
De kerstverlichting werkt van vrijdag 1 december
tot zondag 7 januari, telkens van 15 tot 23 u. Op
kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes
tot ‘s anderendaags 9 u. In het kader van het BK
Cyclocross (13-14 jan.) branden de sfeerlampjes
een weekje extra langs de verbindingswegen.
Visie
Met het Masterplan kerstverlichting 2014 werd
een nieuwe visie ontwikkeld. Niet meer her-en-der
verlichten, maar kiezen voor duidelijke accenten
in de gemeente. Zo wordt stelselmatig alles
vernieuwd en hersteld, alles in eigen regie. Het
budgettair meerjarenplan is hieraan gekoppeld.
Er wordt uitsluitend met LED-verlichting gewerkt,
kaderend binnen het gemeentelijk energieplan
EnergieK 2020. Het bestuur wil een voorbeeldfunctie
uitdragen op het vlak van energiebesparing, milieu
en duurzaamheid.

Orgelmatinee met Jan Vermeire
Na een succesvolle reeks internationale orgelconcerten in de zomer, organiseert de Orgelkring Koksijde in
de wintermaanden weer drie orgelmatinees. Op zondag 10 december bijt organist Jan Vermeire de spits
af met orgelmuziek voor de advents- en kersttijd om 11 u. in O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde.
Op het programma staan werken van Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian
Bach, Isaac-François Lefébure-Wely en Alexandre Guilmant.
Doel van de orgelmatinees is om in de koude, donkere wintermaanden
het orgel op een toegankelijke, warme en gezellige manier bij een breed
publiek te brengen. Precies daarom is de toegang gratis.
De volgende matinees vinden plaats op de zondagen 21 januari en 25
februari, zelfde uur, zelfde kerk.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter carlo.wouters@skynet.be, 058 51 35 94,
www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde.

O.L.V.-ter-Duinenkoor zingt kerstconcert
Voor het eerst in zijn geschiedenis brengt het O.L.V.ter-Duinenkoor een kerstconcert: op zondag 17
december om 15.30 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk.
Onder leiding van dirigent Jan Vermeire zingt het
koor een selectie van de mooiste kerstliederen uit
verschillende Europese landen en een paar heel
gekende meezingers. Robert Hostyn bespeelt het
orgel en begeleidt het koor. Ook piepjong talent
komt aan bod: Cyriel en Juliette Vermeire zingen
met hun engelenstem en Rihab Boukhari speelt
viool.
Toegang 8 euro, 10 euro add, gratis <18 j. Kaarten
bij de koorleden.
Info: dejardin.fonteyne@telenet.be, 058 52 38 77

Pakkend kerstconcert
met Christoff & Scaletta
Zoals vorig jaar brengen zanger Christoff & kinderkoor Scaletta
op zaterdag 23 december om 20 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk
weer een kerstconcert. De opbrengst gaat naar de organisatie
Yes we care for kids, mede in het leven geroepen door Catherine
Meuleman van bakkerij Destrooper uit Sint-Idesbald.
Christoff en Scaletta staan met mooie bindteksten opnieuw borg
voor ontroerende muziek die alle harten weet te beroeren.
Yes we care for kids zet zich in voor verwaarloosde weeskinderen in
Mombasa (Kenia). Catherine Meuleman engageert zich al enkele
jaren met veel liefde en passie voor de opvang en opleiding van
de weeskinderen aldaar. Begin oktober 2017 zette ze haar eerste
stappen voor het bouwen van een nieuw, onafhankelijk weeshuis.
Tickets (36/41/65 euro): info@concertevents.be of 0479 31 84
55 / contact@nice-events.be of 0476 81 41 44) / dienst Toerisme
(Zeelaan 303)

Concert op historische pianoforte’s
Een Anton Walter-piano uit 1795 (replica), een Erard-piano uit 1838 en een Pleyel Concert Grand piano uit
1843. De instrumenten die de jonge pianist Bram De Looze koos voor dit concert op zaterdag 2 december
om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn niet de eerste de beste.

Bram De Looze (© Saskia Vanderstichele)

In de collectie van Chris Maene vond hij enkele
prachtige, historische fortepiano’s. Als jazzpianist
verweeft hij oude en nieuwe klassieke muziek met
eigen composities en improvisaties. De Looze laat
zijn jazzy improvisatietalent los op deze drie (replica)
historische fortepiano’s. “Noem het dwars of haaks
maar juist door zijn avontuurlijke manier van de
piano’s ontdekken ontstaat er op Piano e Forte
iets echt heel speciaals. Piano e Forte is een zeer
uitdagend en onvoorspelbaar album en daarmee
een waar document voor het grote talent van Bram
de Looze.” – writteninmusic.be
Tickets 12 euro of 10 euro (-26 j.) op
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Meer weten over jazz?

De must-haves van 100 jaar jazz
JazzLab Series zet het publiek graag op weg met de JazzClass
Series, laagdrempelige cursusreeksen die je introduceren in
de geschiedenis van de jazz, de belangrijkste muzikanten,
invloeden en stromingen. In maart ga je samen met
jazzliefhebber Frederik Goossens op zoek naar de mooiste
pareltjes van 100 jaar jazzopnames.
Cyclus van drie lessen op maandag 5, 12 en 19 maart van
19.30 tot 21.30 u. in de Willem Elsschotzaal (1ste verdieping bib).
Deelnemen kost 25 euro (incl. koffie, syllabus met discografie
en gratis concertticket voor Three Men in a Boat op 8 maart
2018 om 20 u. Inschrijven via cultuurcentrum@koksijde.be of
058 53 29 99.

Stijlvol kerstshoppen in de Zeelaan
December is natuurlijk de maand bij uitstek om naar het mooiste kerstcadeau op zoek te gaan. Voor een
ideale uitvalbasis zorgen de dienst Toerisme en de handelaarsbond Hartje Koksijde. Ze presenteren op
zaterdag 16 december het evenement Stijlvol shoppen.
Flaneer door de Zeelaan en laat je betoveren door de feeërieke kerstverlichting en de sfeervolle etalages.
Gracieuze butlers zorgen ervoor dat je de handen vrij hebt om te genieten van een attentie die de handelaars je aanbieden. Verder brengen
straattheater en live-muziek warme
kerstsfeer.
Nog op zoek naar de perfecte feestoutfit? Laat je dan bijstaan door het modeicoon Lien Degol, ook gekend van tv. In
zes winkels geeft ze persoonlijk stylingadvies aan de hand van de nieuwste
collecties. Ze werkt samen met een
schoenenpoetser die je zal doen blinken
van kop tot teen.
Ga zeker ook langs bij de inpakstand
van Pieperdehiep.

Schaatsen op de 22ste ijsbaan…
Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 16 december tot en met zondag 7 januari op het Theaterplein
voor het gemeentehuis weer een ijsbaan van 600 m², al voor de 22ste keer, sinds 1996. Je kan er uiteraard
naar hartenlust schaatsen, maar ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle
smulhuisjes.
Openingsuren
- van zaterdag 16 tot vrijdag 22 dec. van 14 tot 21.30 u.
- zaterdag 23 dec. van 10 tot 21.30 u.
- zondag 24 en zondag 31 dec. van 10 tot 17.30 u.
- van maandag 25 tot zaterdag 30 dec. van 10 tot 21.30 u.
- van maandag 1 tot zondag 7 januari van 10 tot 21.30 u.
- Discoschaatsen woensdag 27/12 en woensdag 03/01
telkens van 18 – 21.30 uur
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

Magisch theaterspektakel op 23 dec.

Nacht van de engelen…
Kerstmis, de geborgen tijd van warmte, liefde en hoop.
Meng al die zalige belevingen en verwachtingen dooreen
en je komt als vanzelf uit bij het magisch spektakel Nacht
van de Engelen van het Internationaal Muziektheater Tol
uit Antwerpen. Op zaterdag 23 december vanaf 18 u. in de
Zeelaan en boven de ijsbaan!
Theater Tol gebruikt beelden, spel en muziek om mensen
wereldwijd met hun poëtische voorstellingen in vervoering
te brengen. Nacht van de Engelen vertelt het verhaal van
een bruiloft waarin de twee geliefden dansen, vliegen en suikerspinnen eten. De verliefde engelen zijn
bovendien door goed gezelschap omringd: muzikanten, dieren en sprookjesachtige figuren. Werkelijk
een spektakel vol vuur, warmte en sensualiteit die je onweerstaanbaar meeneemt naar een fantastische
droomwereld…

Schlager on ice
Op vrijdag 29 december presenteert de dienst Toerisme
voor de derde keer Schlager on Ice op en bij de ijsbaan
bij het gemeentehuis in Koksijde-Bad. Na het grote succes
van de twee voorbije jaren kon een derde editie niet
uitblijven. Geniet van volgend gratis programma.
* Start om 15 u. met de Ketnetband
* 18 u. Garry Hagger
* 19 u. Yves Segers
* 20 u. Sergio
* 21 u. Bart Kaëll.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303,
058 51 29 10

45ste Winterwandeldag
Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil halen, is er op zaterdag 30 december de 45ste
winterwandeldag. Voor deze editie zijn volledig nieuwe tochten uitgestippeld van 6, 10, 16, 22 en 29 km.
*6 km - Voor de minder ervaren wandelaars is er de
wandeling van 6 km op een volledig verhard parcours.
Ook honden zijn welkom op deze rustige route langs de
Zeedijk en tussen de villawijken van Sint-Idesbald.
*10 km - Een prachtige wandeling van 10 km loodst
je doorheen drie stukken van de Noordduinen en de
Houtsaegerduinen. Onderweg passeer je de Zeedijk en
het militair kerkhof van Koksijde-Dorp.
*16 km - Iets steviger is de wandeling van 16 km via
Koksijde-Dorp, die via het Langeleed uitmondt in het
natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker.
*22 km - Een uitbreiding op deze wandeling vind je op
het parcours van 22 km Hier ontdek je ook de polders
in Wulpen en struin je langs het terrein van Koksijde Golf
Ter Hille.
*29 km - Voor de doorgewinterde wandelaars ten slotte voert de pittige tocht van 29 km je door de
natuurgebieden Noordduinen, Oostvoorduinen, Hannecartbos, strand, Golf Ter Hille, Zeebermduinen, Ter Yde
Duinen, Plaatsduinen en Doornpanne.
*Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8 en 14 u.
Deelname 1 euro. Bij aankoop van een leuk gadget van Koksijde, krijgt u uw inschrijvingsgeld terug.
*Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be

Laaiende Sylvestervuren met
lekkere sprotjes en patatjes…
De Orde van de Paardenvisser organiseert op zaterdag 30 december in
samenwerking met de VVV/dienst Toerisme en het gemeentebestuur zoals
elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylvestervuren op het strand van
Oostduinkerke.
Om 16 u. worden de kookvuren aangestoken en onder muzikale begeleiding
zwaait de Orde van de Paardenvissers het jaar 2017 vaarwel. Om 17.30 u. vertrekt
een fakkeltocht. De fakkels kunnen ter plaatse aangeschaft worden. Inmiddels
zijn de aardappelen en sprotjes geroosterd boven een vreugdevuur, hapklaar
om aan de toeschouwers te verkopen. Wie nog koude handen en voeten heeft,
kan zich verwarmen aan een kop warme rode wijn. Een portie sprot met een
aardappel of een kop glühwein zijn te koop tegen een democratische prijsje.
Tot slot wordt om 18 u. een hoge stapel kerstbomen op het strand verbrand, waarna een spetterend
vuurwerk volgt!
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be

Van oud naar nieuw
Op zondag 31 december kan men op de Zeedijk
van Sint-Idesbald t.h.v. het Grardplein de laatste
uurtjes van 2017 beleven. Vanaf 23 u. worden heerlijke
drankjes aan democratische prijzen aangeboden.
Muziek zorgt voor een aangename feestelijke sfeer.
Om 24 u. wordt het nieuwe jaar 2018 ingezet met een
knetterend vuurwerk op het strand.

Agenda DECEMBER
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 8
- Musea, bl. 9-11
- Duinenhuis, bl. 19
- Sportdienst, bl. 25-27
- Jeugddienst, bl. 28-29
- IJsbaan, zie bl. 39
- Bos van Commerce, bl. 43

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

Opname in agenda januari
Activiteiten van verenigingen voor de ed. januari
op uiterlijk vrijdag 1 dec. bezorgen aan anja.
lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt
toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureeleducatieve aard met openbaar karakter worden
opgenomen, o.m. voordrachten, causerieën,
debatten, reportages, film, optredens, enz.)

Woensdag 6 december
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Lady Macbeth, Engeland, 1865. Als Katherine een
affaire krijgt met een stalknecht zet ze haar hele gestructureerde
leven op z’n kop, tickets 6 euro / 40 (filmpas)

Donderdag 7 december
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat 48
Lezing De Islam in België en de samenlevingsproblematiek
door Selahattin Kocak toegang 5 euro, leden 3 euro,
info depicker.maurits@skynet.be; 0477 29 38 37
* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling door het Rode Kruis
* 20 u., Sint-Idesbald, Westhoekacademie (Veurnelaan)
Voordracht Het Lam Gods van Jan van Eyck door Jan Florizoone,
zie bl. 12
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Comedy met Michael Van Peel: Van Peel overleeft 2017, pijnlijk
grappige eindejaarsconference van een rebel in kostuum, toegang
16 euro, 13 euro <26 j., info www.casinokoksijde.be

Vrijdag 8 december
* 14-16 u., Oostduinkerke, De Rozenkrans (Albert I-laan 54)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 14
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Sioen plays Graceland, de Gentse rasartiest Sioen ging
aan de slag met deze legendarische plaat en werkte hiervoor
met Zuid-Afrikaanse zangers en topmuzikanten, tickets 24 euro,
20 euro <26 j.
* 21 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer met gratis optreden van Cozin, deuren vanaf 19.30 u.,
info www.hetbedrijf.be

Vrijdag 1 december

Zaterdag 9 december

* 19.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis (Bettystraat)
Voordracht Astroreizen, op zoek naar een donkere hemel
door Philippe Mollet van Volksterrenwacht Mira Grimbergen,
inschr. info@desterrenjutter.be

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Muziektheater-try out Nachtvorst door Die Verdammte Spielerei,
reserv. 0494 60 41 36, www.hetbedrijf.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Circus Cie Sacékripa (FR) met Vu (7+), mix van objecttheater,
clownerie en miniatuurcircus, toegang 12 euro, 6 euro <26 j.,
info www.casinokoksijde.be

Zondag 10 december

Zaterdag 2 december
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Feesttafel voor vogels,
info www.iwva.be/bezoekers
* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Piano e Forte - Klanken uit het verleden door Bram De
Looze, zie bl. 38

Zondag 3 december

* 8-15 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Hoge-Blekkertocht (4, 7, 10, 15, 18, 22 of 30 km),
deelname leden 1,10 euro, anderen 1,50 euro, kinderen gratis,
info birger_coulier@hotmail.com
* 11-17 u., Koksijde, Sociaal Huis, WZC Dunecluze
Gezellige en sfeervolle kerstmarkt, zie bl. 32
* 11 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee, concert door Jan Vermeire, gratis toegang, zie bl. 37

Dinsdag 12 december
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag over hoorproblemen, zie bl. 13

Woensdag 13 december
* 14-16 u., Odk-Dorp, Navigo-Nat. Visserijmus.)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 14

* 17 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Met harp en ziel, winteravondconcert met Jacques Vandevelde,
info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

* 16.30-20 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling door het Rode Kruis

* 14 u., Oostduinkerke, plein NAVIGO-museum
Geleide wandeling in de Plaatsduinen: hoe past duinenflora zich
aan aan winterweer?

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Kedi. Kattenliefhebber of niet: je gaat voor de bijl
voor deze wereldwijde boxoffice-hit over het leven van 7 zwerfkatten
in Istanboel, tickets 6 euro / 40 (filmpas)

Maandag 4 december
* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Mantelzorgcafé, zie bl. 15

Donderdag 14 december
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, info www.sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 15 december
* Daguitstap naar de tentoonstelling God en geld in Gent,
info vtbkultur.be/Koksijde-Oostduinkerke
* 14.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Kerstwinkel De Toverdoos, groot aanbod van wenskaarten,
kaarsen, bloemstukken en kerstdecoratie volgens de allerlaatste
trends, org. en info Huize Rozenwingerd, 058 53 38 59,
wim.verhelst@rozenwingerd.be
* 16-20 u., Oostduinkerke-Bad De Strandloper (Albert I-laan 56)
Kerstmarkt, www.strandloper.be, 058 53 20 83
* 18.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstbingo, org. 55+actief, info 0475 257 424
kristibo@telenet.be, vandewalle.m@telenet.be

Zaterdag 16 december
* Koksijde, Zeelaan
Stijlvol kerstshoppen, zie bl. 38
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater Arsenaal/Lazarus – Lazarus speelt ‘Camus’. Voorstelling
die hulde brengt aan de absurde held die Camus zelf werd toen hij
als 46-er overleed in een auto-ongevalt terwijl hij eigenlijk van plan
was om de trein te nemen. Tickets 16 euro, 13 euro <26 j.

Zondag 17 december
* Start van De warmste camino, zesdaagse wandeltocht van
Koksijde naar de Music for live-uitzendingen in het prov. Domein
Puyenbroek in Wachtebeke, info www.caminostappers.be
* 11-15 u., Koksijde-Dorp, Vrijz. Huis (Galloperstr. 48)
Opendeurdag in het Vrijzinnig Huis, info 058 51 90 94,
vanmuylem@skynet.be
* 14 u., Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan (infobord),
geleide mid-winterwandeling in het Kerkepannebosje

Maandag 18 december
* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstconcert Kerst de wereld rond, info en reserv. Judith Ranson,
058 51 40 60, org. Neos Koksijde

Woensdag 20 december
* 17-19.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling door het Rode Kruis
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Dunkirk, een oorlogsfilm zonder oorlog, bij
momenten nagelbijtend spannend. Je ziet niet de horror of waanzin
van oorlog, maar wel de paniek, tickets 6 euro / 40 (filmpas)

Donderdag 21 december
* 20 u., Koksijde, Sint-Pieterskerk
Kerstconcert Christmas with the London Quartet, uitverkocht
* 13.30 u., Koksijde, Par. Centrum (Tulpenlaan 41)
Workshop bloemenschikken, leden 8 euro, anderen 12 euro,
org. Gezinsbond, info gerdavandensteen@telenet.be

Zaterdag 23 december
* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Geleid bezoek aan de tentoonstelling Vloed
* 15 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20a)
Optreden door het kinderkoor Beau-re-mi, gratis toegang,
info www.beau-re-mi.be
* 18 u., Koksijde, Zeelaan
Nacht van de Engelen, magisch spektakel, zie bl. 39

* 20 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Kerstconcert Christoff met Kinderkoor Scaletta, ticketinfo
www.concertevents.be, www.nice-events.be, 0479 31 84 55

Dinsdag 26 december
* 13-17 u., Oostduinkerke, strand
Highland Games, zie bl. 35
* 14.30 u., Oostduinkerke, Navigo-museum
Franstalige rondleiding (gratis voor inwoners)

Woensdag 27 december
* 15 en 16.15 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Toen de dieren nog spraken, wandeling met wintervertellingen in
het ruïneveld

Donderdag 28 december
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, info www.sociaalhuiskoksijde.be
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Stiltewandeling, info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Franstalige rondleiding (gratis voor inwoners)

Vrijdag 29 december
* Koksijde, ijsbaan bij het gemeentehuis
Schlager on Ice met de KetnetBand (15 u.), Garry Hagger (18 u.),
Yves Segers (19 u.), Sergio (20 u.) en Bart Kaëll (21 u.),
info dienst Toerisme, 058 51 29 10
* 14.30 u., Oostduinkerke, Navigo
Tegelijk rondleiding (N) voor volw. en workshop voor kinderen,
zie bl. 10

Zaterdag 30 december
* 8.30-14 u., Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128)
45ste Winterwandeldag, zie bl. 40
* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Geleid bezoek aan de tentoonstelling Vloed
* 16 u., Oostduinkerke, strand
Sylvestervuren, zie bl. 40

Zondag 31 december
* 23 u., Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. het Grardplein
Van oud naar nieuw, zie bl. 40

BRIDGECLUB KOKSIJDE
De bridgeclub deelt mee dat er wekelijks een tweede speeldag
wordt georganiseerd. Alle bridgespelers, leden of niet-leden kunnen
op volgende momenten bij de club terecht:
- Elke maandag om 14 u. in de Golfclub, 1ste verdieping
(Hof ter Hillestraat 1 in Oostduinkerke)
- Elke vrijdag om 19.30u. in de Tennisclub, 1ste verdieping
(Zeelaan 72 in Koksijde)
Alle info op http://bckhofterhille-be.webnode.be/

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren
Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt
zich in het cultuurcentrum zelf. Tickets dienen daar aan
de onthaalbalie geregeld.
Open: 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.

Bos van Commerce in het zand
Met de jaarwende organiseert de VVV met de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad op het strand
van zaterdag 23 december tot zondag 7 januari weer het magische Bos van Commerce met zijn
150 kerstbomen, chalets en de strandcabine Club Crevette in de vorm van een peperkoekenhuisje.
Hoofdbewoonster van het bos is deze keer Tandenfee Twinkelding die veel leuke verrassingen voor de
kinderen klaarliggen heeft.
DE BOSHUT GAAT ELKE DAG OPEN OM 11 u.

Zaterdag 30 dec.
- 16 u., geroosterde sprot en warme garnaalsoep van
de Orde van de Paardenvisser
- 17.30 u., fakkeltocht, Sylvestervuren en vuurwerk
Zondag 31 dec.
- 11.30 u., oesterpassie in het bos
- 23.30 u., Van oud naar nieuw met bubbels in het bos
en met de handelaarsbond Oostduinkerke-bad
Dinsdag 2 jan.
- 11.30 u., Tandenfee Twinkelfee vertelt + monster
pinãta slaan
Woensdag 3 jan.
- 11 u., benen en armen losschudden met zumba
Donderdag 4 jan.
- 12-15 u., kinderschminken (3 euro)
- 15 u. feest in het bos met Tandenfee Twinkelding

Zaterdag 23 dec.
- 11 u., wandelconcert door het Paradekorps El
Fuerte
- opening van het Bos van Commerce met vissend
Oostduinkerke en de Stienestekers
Zondag 24 dec.
- 15 u., bezoek van de kerstman
Dinsdag 26 dec.
- 13–17 u., Highlandgames Christmas edition, stoere
bosspelen
Woensdag 27 dec.
- 11.30 u., Tandenfee Twinkelfee vertelt + monster
pinãta slaan
Donderdag 28 dec.
- 14 u., knutselen met Tandenfee Twinkelding +
monster pinãta slaan
Vrijdag 29 dec.
- 14 u., zoek de gouden tand met Tandenfee
Twinkelding + monster pinãta slaan

Haal het volledige programma in een toeristisch
onthaalkantoor of bekijk het op visitkoksijde.be.

TENTOONSTELLINGEN

* Schilderijen van Carina Coppieters en Anny Gulikers
Van 14 dec. tot 7 jan. in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40,
Sint-Idesbald), 14-18 u. van dinsdag tot zondag

* Vloed (samengesteld door curator Els Wuyts)
Tot 7 jan. in Kunstencentrum Ten Bogaerde, www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde

* Tekeningen van Elke D’haenen
Van 23 dec. tot 7 jan. in galerie Welnis (Astridplein in Odk.),
open 10-12 & 13.30-16 u., gesloten op zondagvoormiddag

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven
Tot 7 jan. in NAVIGO-Nat. Visserijmuseum, info www.
navigomuseum.be

* Serigrafieën van kunstschilder Henri Sarla over drie zichten
in Koksijde
In YESARTGALLERY (Strandlaan 239c in Sint-Idesbald)
Info patrick@yesartgallery.com, 0475 69 02 74,
www.YesArtGallery.com

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Tot 7 jan., Paul Delvauxmuseum, info www.delvauxmuseum.com,
058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be

* Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit
(Dorpstr. 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66 en 0475 52 98 60

* Dier en plant als migrant…
Tot 14 jan., IWVA-bezoekerscentrum Doornpanne
Waarom en hoe leggen dieren en planten soms kilometers afstand
af om te verhuizen? Info www.iwva.be/bezoekers

* Bronzen beelden van Rita Craeynest
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

* Pop-upexpo BK Cyclocross: Helden van het zand!
Van 23 dec. tot 14 jan., Zeelaan 176, elke dag van 14-18 u.,
op vrijdag vanaf 10 u.

* Werk van Ivette Zighelboim, Han Yajuan, Denise de la Rue,
Stuart Hawkins, Xang Ke, Florian Maier-Aichen e.a.
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald),
open in de weekends van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be

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 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be
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