23ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 01
januari
2018

BK-CYCLOCROSS
13 & 14 januari
bl. 18-19

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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12.03
00.31 en 12.51
01.17 en 13.37
02.02 en 14.24
02.48 en 15.13
03.37 en 16.05
04.29 en 17.02
05.27 en 18.03
06.28 en 19.05
07.29 en 20.09
08.35 en 21.20
09.48 en 22.33
10.56 en 23.29
11.48
00.14 en 12.30
00.52 en 13.05
01.26 en 13.37
01.55 en 14.05
02.19 en 14.31
02.44 en 15.00
03.14 en 15.35
03.50 en 16.14
04.31 en 17.00
05.20 en 17.56
06.23 en 19.07
07.37 en 20.19
08.48 en 21.28
09.55 en 22.33
10.58 en 23.32
11.53
00.20 en 12.41

06.40 en 19.03
07.29 en 19.50
08.15 en 20.35
09.01 en 21.21
09.47 en 22.06
10.34 en 22.53
11.22 en 23.41
12.13
00.33 en 13.08
01.31 en 14.09
02.39 en 15.22
04.12 en 16.42
05.21 en 17.43
06.12 en 18.31
06.56 en 19.11
07.33 en 19.45
08.05 en 20.12
08.33 en 20.36
09.01 en 21.05
09.33 en 21.40
10.09 en 22.18
10.49 en 23.00
11.33 en 23.47
12.24
00.43 en 13.24
01.49 en 14.29
02.59 en 15.36
04.13 en 16.48
05.29 en 17.56
06.28 en 18.50
07.17 en 19.37

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2018) 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 2018”

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.
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Prestigieuze prijs voor WXII
Het artistieke Koksijdse trio WXII is
laureaat van de 4de prestigieuze
Luc Verbekeprijs van het Komitee
voor Frans-Vlaanderen. Peter
Paelinck, Luc Vanhoucke en Yves
Bondue kregen die verdienste voor
hun project HOUCK & LAND, een
tijdloos werk over de Westhoek
waarin poëzie, proza, historiek en
muziek naadloos in elkaar overgaan.

9
Architectuurprijzen
Op donderdag 30 november vond
de proclamatie plaats van de
gemeentelijke architectuurprijzen
2017. Bouwheren en architecten
van winnende projecten in vier
categorieën mochten elk een
cheque van 1.000 euro en een
gevelplaatje in ontvangst nemen.
De prijzen belonen vernieuwende
en beeldbepalende architectuur
die onze gemeente een
meerwaarde biedt.

12-13

En verder:
Bestuur
Koksijde 10de beste van

BK Cyclocross en
Randprogramma
Alle hens aan dek voor twee dagen
Belgisch Kampioenschap Cyclocross
op zaterdag 13 en zondag 14 januari
op het vertrouwde domein van de
Liefoordduinen in Koksijde-Dorp. Dat
wordt zonder twijfel een sportieve
hoogmis onder landgenoten.
Daarnaast loopt in de eerste helft
van januari ook nog een deel van
het recreatieve randprogramma.

18-19
Maria is honderd!
Op 18 november was mevr. Maria
Battel de vierde honderdjarige
van onze gemeente in 2017. Maria
woont nog altijd zelfstandig in
haar huis aan de Tennislaan in
Baaldje, waar ze met haar man
Albert Roussel in maart 1979 haar
intrek nam. Optimisme en levenslust,
dat zijn al een eeuw lang Maria’s
levensmotto’s!

Vlaanderen

4

Cultuur en erfgoed
Adviesraad Onroerend Erfgoed

10

Succesvolle eerste
K-ambassadeursdag

11

Welzijn
Strijd tegen cybercriminaliteit

15

Elke dag Nederlands in ABC-Kaffees 17
Infrastructuur
Werken Zeedijk en Albert I-laan
Sport
Proficiat aan onze jubilarissen
Milieu
Burgerlijke stand
Jeugd
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24-25
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De voorbije maand

30

in woord en beeld

28-29

Evenementen, podium, agenda 31-36

Voor leefbaarheid en dienstverlening

Koksijde 10de van Vlaanderen!
Niet alleen de kerstverlichting fonkelt! Heel de gemeente glimt van trots. Op Sinterklaasdag 6 december
werd Koksijde gekroond tot 10de beste gemeente van Vlaanderen! Twee jaar lang nam Het Nieuwsblad
alle Vlaamse gemeenten onder de loep. Elke gemeente werd beoordeeld op twintig heel uiteenlopende
onderwerpen rond leefbaarheid en dienstverlening. Na 20 testen mag Koksijde zich dus de 10de beste van
de 308 Vlaamse gemeenten noemen, en bovendien 1ste kustgemeente. Een dikke pluim voor bestuur én
medewerkers.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik ben een
trotse burgemeester. De 10de beste gemeente van
Vlaanderen én de beste kustgemeente… Het is
fantastisch als je met zo’n score uit een test komt!
Een test die twee jaar duurde en waarbij twintig
verschillende domeinen werden onderzocht. Ik
hecht er dan ook veel belang aan! Het resultaat is
niet alleen voor het bestuur een opsteker, maar ook
voor de meer dan 600 medewerkers die dagelijks
hard werken om het de inwoners, 2de residenten en
toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat werd
trouwens bevestigd tijdens de Onthaaldag Nieuwe
Inwoners op 2 december. Stuk voor stuk tevreden
mensen die bewust voor Koksijde kiezen omdat
het hier aangenaam wonen is. Maar dit resultaat
mag geen eindpunt zijn. We moeten onszelf blijven
uitdagen en elkaar aansporen om op hetzelfde elan
ons best te blijven doen. Iedere dag opnieuw! We
vliegen er terug met z’n allen tegenaan!”

Klanten centraal

Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum: “Als hoofd
Burgemeester Marc Vanden Bussche en
van het personeel van onze gemeente ben ik
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, beiden erg fier met
uiteraard ook heel fier op deze verdiende plaats. Al
de 10de plaats voor leefbaarheid en dienstverlening op
onze medewerkers zetten zich dagdagelijks ten volle
de Vlaamse ranglijst van Het Nieuwsblad. Daarvan getuigt
in om het beleid van het gemeentebestuur loyaal
het erkenningsbordje dat ze vasthouden.
uit te voeren. Klantvriendelijkheid en burgernabijheid
staan daarbij heel centraal en elke medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt. We
stellen ons als organisatie trouwens ook steeds in vraag om nog beter te kunnen functioneren en onze
dienstverlening verder uit te bouwen en te optimaliseren. Momenteel wordt nagedacht om gemeente
en OCMW nog nauwer te laten samenwerken. Daarvoor denken we een nieuwe organisatiestructuur
uit waarbij we de burger als klant nog meer centraal zullen plaatsen. Een van onze sterke troeven is
trouwens ons communicatie- en onthaalbeleid, waarbij we elke burger, toerist en tweedeverblijver van
Koksijde het gevoel geven nauw betrokken te zijn bij het beleid en de activiteiten van onze gemeente.
Meldingen en klachten die we ontvangen worden altijd nauwkeurig opgevolgd en desgevallend
worden de nodige maatregelen genomen.”

Top 10

1. Oostkamp 7,65 op 10 / 2. Bornem 7,64 / 3. Kalmthout
7,55 / 4. Lommel 7,54 / 5. Herentals 7,52 / 6. Waregem 7,52
/ 7. Schilde 7,51 / 8. Vorselaar 7,49 / 9. Zonhoven 7,48 / 10.
Koksijde 7,43

Punten voor Koksijde per domein

Openbaarheid bestuur 4 op 10 / Bibliotheek 7 /
Bereikbaarheid burgemeester 9 / Kostprijs documenten 7 /
Gemeentelijke website 7,90 / Beltest 10 / Ondernemersklimaat
10 / Groene begraafplaats 9 / Toegankelijk gemeentehuis 9,50
/ Gemeentelijke belastingen 7,50 / Openbaar vervoer 3,30
/ Sportinfrastructuur 7,80 / Betaalbaar wonen 7 / Rust 6,60 /
Buurtwinkels 9 / Groen en gezond 8,50 / Scholenaanbod 7,60
/ Veiligheidsgevoel 6,40 / Ligging 5,80 / Sociaal contact 5,70.

De burgemeester aan het woord
Veel zekerheden zijn er niet in het leven. Eén ervan is wel dat de tijd altijd voort maalt, met de wenteling der
seizoenen en zijn vele weertypes als perpetuum mobile. Mensen breien van oudsher pittoreske spreuken
aan de weersverschijnselen. In deze 23ste jaargang van Tij-dingen beginnen we deze rubriek telkens met een
mooie weerspreuk. Voor januari: “Als nieuwjaarsnacht is stil en klaar, beduidt dit vast een heel goed jaar..!”
T-d: “Burgemeester, de onthaaldag voor de nieuwe
inwoners op 2 december genoot weer veel bijval?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja! Elk
jaar organiseert onze gemeente een Onthaaldag
Nieuwe Inwoners, kortweg ONI. Op 2 december
mochten we in c.c. CasinoKoksijde eens te meer
ruim driehonderd nieuwe inwoners verwelkomen die
zich in het afgelopen jaar in onze bevolkingsregisters
inschreven. De dag start met een massaal uitgebreid
ontbijt, gevolgd door enkele toespraken, een
gidsbeurt in groepjes in het gemeentehuis, jeugdhuis
en bibliotheek, en ter afsluit een receptie waar de
deelnemers ook nog allerlei info kunnen bekomen.
We stellen vast dat dit initiatief erg op prijs wordt
gesteld. De ONI geeft de nieuwkomers het gevoel dat
ze welkom zijn in Koksijde en zelf laten ze ook blijken
dat ze stukje bij beetje ook op een of andere manier
enthousiast aan ons bloeiend verenigingsleven
willen participeren. Laat ons maar zeggen: ze worden
opgenomen in onze grote Koksijdse familie.”
(Zie foto bl. 29)
T-d: “Dat geldt ook voor nieuwe anderstalige inwoners
dankzij de ABC-Kaffees Elke Dag Nederlands van
(W)Integratie?”
Burgemeester: “Dat mag zeker gezegd! Het betreft
een intergemeentelijk initiatief van de dienst (W)
Integratie in de gemeenten Koksijde, De Panne,
Nieuwpoort en Veurne. In de ABC-Kaffees komen
anderstaligen, vooral migranten, elke week samen
om hun Nederlands te oefenen in een ongedwongen
sfeer. Daar leren ze zonder gène Nederlands
spreken over de dingen van alledag. Dat gebeurt
onder begeleiding van vrijwilligers, zogezegde
‘praatmaatjes’ los van eventuele andere schoolse
cursussen die ze volgen. Met meteen mijn dank aan
integratieambtenaar Anke Inghelbrecht en haar
medewerksters voor dit baanbrekende werk. Koksijde,
overigens heel de Westkust, doet dus zijn best op het
vlak van inburgering.” (Zie bl. 17)
T-d: “In de laatste week van januari vindt opnieuw
de jaarlijkse Week van de Poëzie plaats waar onze
gemeentelijke bibliotheek zoals elke keer weer aan
deelneemt.”
Burgemeester: “Ja, bibliothecaris Viviane Rys en haar
ploeg springen ook elk jaar op de gedichtenkar. Een
topactiviteit in onze bib is de voorstelling van dichteres
Maud Van Hauwaert, afkomstig van buurstad Veurne,
en recent aangesteld tot stadsdichter van Antwerpen.
Bij ons brengt Maud de avant première van haar
nieuwe theatervoorstelling, een mix van poëzie,
verhalen en muziek. Aanbevolen! Zelf hou ik zeker ook
van poëzie, het liefst van al nog van volksgedichtjes.
Ik vind dat die het best de menselijke gevoelens
uitdrukken. Lezers die zelf dichten, mogen hun werk
ook naar de bibliotheek zenden!” (Zie bl. 6)

Burgemeester Marc Vandenbussche heft het glas op een
schitterend nieuw jaar 2018!

T-d: “Nog wat cultuur: Peter Paelinck en vrienden
wonnen een belangrijke prijs?”
Burgemeester: “Ja, de Luc Verbekeprijs van het
Komitee voor Frans-Vlaanderen voor hun artistiek
project Houck & Land. Dat is een schitterend boek
met cd over magische plekken en geluiden in onze
Westhoek aan beide kanten van de schreve. Peter
werkt voor ons OCMW, is zoon van ere-OCMWvoorzitter Noël, broer van zonechef Nicholas, en
echtgenoot van mijn trouwe secretaresse Daisy Burki.
Proficiat aan Peter en zijn vrienden Luc Vanhoucke en
Yves Bondue!”
T-d: “Uw nieuwjaarswens?”
Burgemeester: “Eerst en vooral wens ik alle lezers van
Tij-dingen oprecht een goeie gezondheid en veel
geluk en voorspoed in het nieuwe jaar 2018. Het lijkt
een cliché maar dat is echt wel het belangrijkste.
Anderzijds hoop ik dat we van Pasen tot eind oktober
eens zouden kunnen genieten van een spetterend
goed seizoen, ik bedoel zo’n ouderwetse long hot
summer waarin iedereen eindeloos kan genieten van
het prachtige weer. Onze gemeente heeft daarvoor
toch zoveel mooie hoekjes, straatjes en pleintjes. O ja,
meteen ook nog een warme oproep om op zaterdag
13 en zondag 14 januari in groten getale naar het
Belgisch Kampioen Cyclocross in de duinen langs de
Vandammestraat te komen kijken.”

Poëzieweek 2018: dicht mee!
Donderdag 25 januari is het Gedichtendag
in de bibliotheek, het startsein van de
Poëzieweek die loopt tot 31 januari. Thema is deze keer
theater met als motto Uitstromend, in het pluche van de
zaal. Poëzie en theater, het is een winnende combinatie!
Menig dichter is op het podium aan te treffen. De spoken word artist en de slam poet zijn daar van nature
te vinden, maar ook de op papier publicerende dichter schuwt het podium niet langer. Dicht ook dit jaar
weer mee! Stuur tot maandag 22 januari je eigen gedicht naar bibliotheek@koksijde.be en ontdek en deel
je dichtwerk met anderen in de bib. Leen je tijdens de Poëzieweek een poëziebundel? Dan krijg je een
poëziekaart van een bekende dichter er bovenop!

Poëzieperformance
Maud Vanhauwaert
Op zaterdag 27 januari om 14.30 u. demonstreert dichteres en
creatieve duizendpoot Maud Vanhauwaert hoe springlevend
poëzie wel is. Met haar muzikant geeft ze een exclusief
voorsmaakje van haar nieuwe theatervoorstelling Mijn punt is
eigenlijk die in maart in première gaat. Het wordt een magische
mengeling van poëzie, verhalen en muziek. Tussen broos en
bruut, tussen grappig en gevaarlijk. Mauds poëziebundels
werden veelvuldig bekroond. Wij zijn evenwijdig was de best
verkochte bundel in Vlaanderen in 2015. Met haar performances
treedt ze op in binnen- en buitenland, van opera tot schapenstal.
Gratis, inschrijven is niet nodig.

De beste strips
van 2017
2017 was weer een topjaar voor
stripliefhebbers. Tijd dus voor een selectie
van de beste strips en graphic novels van
het afgelopen jaar. Niet enkel topreeksen
zoals Largo Winch, Undertaker en Asterix
kregen een waardig vervolg. Er waren vooral
ook prachtige op zichzelf staande verhalen
zoals Het verslag van Brodeck van de
Fransman Manu Larcenet. Dit tweeluik is een
sublieme bewerking van de gelijknamige
roman van Phillipe Claudel, waarmee
Larcenet weer bewijst dat hij tot de absolute
top behoort. Ook De terugkeer van Duhamel,
Een zus van Bastian Vivès en De adoptie van
Zidrou zijn echte pareltjes.

Digidokters in de bib
Ook in 2018 staan de digidokters elke eerste
zaterdagvoormiddag (behalve in juli en aug.) voor
je klaar. Ze geven een antwoord op al je vragen over
pc’s, tablets, smartphones en digitale camera’s. Heb
je problemen met de lay-out van een tekst in Word?
Of twijfel je welke pc of tablet je moet aankopen? De
digidokters weten raad. Eerste spreekuur van 2018 op
zaterdag 6 januari van 10 tot 12 u. Vragen kan je vooraf
doorsturen via de bib-website. Zo kunnen de digidokters
zich voorbereiden.

Vrijdagnamiddag:
één uur vroeger open
Vanaf januari is de bib voor een proefperiode (tot einde
huidig schooljaar) op vrijdagnamiddag open van 15 tot
19 u. Dus een uurtje vroeger zodat je direct na school
in de bib terecht. Op alle andere dagen blijven de uren
ongewijzigd. Een overzicht: ma 10-12 u. en 16-19 u. / di 1012 u. en 16-19 u. / wo 10-12 u. en 14-17 u. / do 10-12 u. en
16-19 u. / vr 10-12 u. en 15-19 u. / za 10-12 u. en 14-17 u.

Sluitingsdag
De bib is uitzonderlijk gesloten op maandagnamiddag
8 januari.

Archeologisch onderzoek naar het
Koksijde-Dorp van de middeleeuwen
De archeologische opgravingen op de Colruyt-terreinen in Koksijde-Dorp betekenen een belangrijke
doorbraak in het onderzoek naar het middeleeuwse Koksijde. Eind oktober werd een eerste fase afgerond.
Archeologen van BAAC-Vlaanderen hebben zo’n 720 m² onderzocht. Dit gebeurt in opdracht van Colruyt
Group, die er in juni 2018 een nieuwe winkel opent.
“De aangetroffen structuren (grachten, greppels, kuilen)
wijzen op een extensieve rurale omgeving en zetten enkele
lang verdwenen wegtracés en aansluitende percelering
uit de 13de tot de 18de eeuw weer op de kaart”, vertelt
gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. “Binnen dit
stramien werd een rij paalkuilen gevonden, vermoedelijk
de paalzetting van een structuur of een omheining. De
begraven bodems en vullingen van grachten, greppels
en kuilen bevatten veel materiaal, o.m. een 13de-eeuwse
natuurstenen vijzel, dierlijke botresten, aardewerk en
bouwpuin, waardoor diverse structuren beter gedateerd
kunnen worden. Het bouwpuin werpt een bescheiden blik
op de architectuur van de bakstenen middeleeuwse kerk
in de nabije omgeving.”
Precieze plaats kerk
Alexander: “Over middeleeuws Koksijde was tot nog toe
niet zoveel bekend. Het dorp ontwikkelde zich vermoedelijk Archeologen interpreteren de kleurschakeringen in
het archief van de bodem…
in de 12de eeuw, maar verdween begin 18de eeuw volledig
onder het zand. Hierdoor zijn maar weinig oude kaarten
voorhanden die ons iets kunnen leren. De zoektocht naar tastbare resten ervan gaat al terug tot de jaren
1920. Dankzij de nieuwe gegevens hebben we nu voor het eerst een inzicht in de dorpsstructuur en kunnen
we ook de kerklocatie preciezer situeren. Die bevond zich vermoedelijk op de aansluitende percelen ten
noorden/noordwesten van het terrein, in de omgeving waar in 2005 de grafplaat van kerkmeester Pieter
Missiaen werd gevonden.” Sinds 2014 is deze grafplaat (1639) in de Mariabidkapel van de Sint-Pieterskerk te
bezichtigen.
Natuurwetenschappelijke methoden op de bodemstalen zullen meer inzicht verschaffen in het
middeleeuwse cultuurlandschap en de landschappelijke evolutie (o.m. de gevolgen van duinverstuivingen
en mariene invloeden) in de omgeving van het verdwenen duindorp.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Al dan niet lange tijd bent u een trouwe lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tijdingen dat aan zijn 23ste jaargang begonnen 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.

Nieuw reservatiesysteem voor belbus
Om de werking van de belbus te optimaliseren, nam De Lijn een nieuw reservatiesysteem in gebruik.
Afhankelijk van de verplaatsing die je wil maken, zoekt de operator de meest geschikte oplossing. Anders
gezegd: die oplossing is niet automatisch de belbus. Het kan een combinatie zijn van verschillende
soorten openbaar vervoer.
Minstens een uur voor de geplande verplaatsing
(maar liefst zo vroeg mogelijk) neem je contact op
met de Belbuscentrale. Meer info op delijn.be
of via de Belbuscentrale op 059 56 52 56. De
Belbuscentrale is open van maandag tot vrijdag
van 6 tot 19.30 u. en in het weekend en op
feestdagen van 7.30 tot 15 u.
VAPH-statuut
Personen met een VAPH-statuut kunnen altijd
gebruik maken van de belbus voor hun volledige
verplaatsing en worden niet doorverwezen naar
een vaste lijn. De reservatie blijft uiteraard altijd
afhankelijk van de beschikbaarheid van de belbus.
Hierdoor kan het ook zijn dat er een alternatief
tijdstip voor je vraag voorgesteld wordt.
Personen met een VAPH-statuut moeten hun VAPHnummer doorgeven bij het aanmaken van een
klantnummer voor de belbus. Uiteraard kan dit ook
achteraf nog ingevuld worden.
Aanpassing gewone buslijnen en tram
Op 10 december paste De Lijn de dienstregeling
van verschillende buslijnen en van de Kusttram

in West-Vlaanderen aan. Zo zijn bus en tram
afgestemd op de nieuwe treindienstregeling.
De wijziging van de dienstregeling van de NMBS op
10 december zorgde voor verschuivingen op de
meeste IC-verbindingen. Ook bij de P-treinen zijn er
verschuivingen. Hierdoor zijn er op zo goed als alle
buslijnen wijzigingen in de dienstregeling, meestal
beperkt tot verschuivingen met enkele minuten
voor het behoud van bus-/treinaansluitingen. Alle
info over de aanpassingen op www.delijn.be.

Opendeur in de Westhoekacademie
Op zaterdag 3 en zondag 4 februari houdt de gemeentelijke
Westhoekacademie Koksijde opendeur in het hoofdgebouw, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald.
Beide dagen kan je van 14 tot 18 u. de ateliers in activiteit bezoeken.
Cursisten en leerkrachten zijn er aan de slag en geven graag een woordje
uitleg. Ontdek naast de klassieke ateliers zoals schilder- of tekenkunst ook
een aantal unieke ateliers in de regio zoals boekkunst of lederbewerking.
De workshops zijn gratis en kunnen doorlopend gevolgd worden. Je kan er
zelfs een leuke prijs mee winnen. Er zijn bovendien ook heel wat workshops
voor kinderen en volwassenen, en expo’s in het thema WA(L)K the line.
Kom gerust ook proeven van de vele zoete lekkernijen of een verfrissend
drankje in één (of twee) van de bars.

Geen Tij-dingen ontvangen?
Meld het ons met naam en adres!
Alle vaste bewoners van onze gemeente hebben elke maand recht op een exemplaar van het gemeentelijk
informatieblad Tij-dingen, één per adres. Het magazine wordt bedeeld door bpost waarmee de gemeente
een overeenkomst heeft. Gebeurt het dat u Tij-dingen niet in uw bus vindt? Stelt u vast dat (een deel van)
uw straat (soms) niet bedeeld wordt?
Meld het ons met kennisgeving van uw naam en volledig adres via communicatie@koksijde.be. De
gemeente zal de niet-bedeelde adressen vervolgens aan bpost bezorgen.
De redactie

Voor kunstboek en cd HOUCK & LAND over Vlaamse en Franse Westhoek

Prestigieuze Luc Verbekeprijs
voor kunstproject van WXII
Het artistieke trio WXII (Peter Paelinck, Luc Vanhoucke en Yves Bondue) heeft de 4de prestigieuze Luc
Verbekeprijs van het Komitee voor Frans-Vlaanderen gewonnen. Peter, Luc en Yves kregen die verdienste
voor hun project (2016) HOUCK & LAND, een tijdloos werk over de Westhoek waarin poëzie, proza, historiek
en muziek naadloos in elkaar overgaan. Op zaterdag 2 december mochten de laureaten (waarvan twee
gemeentegenoten), de prijs (1.500 euro) in het Frans-Vlaamse Volkerinkhove in ontvangst nemen.
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV) is
niet de geringste onder de vele verenigingen
die in brede zin ijveren voor de instandhouding
van het immateriële Vlaamse erfgoed in FransVlaanderen aan de andere kant van de schreve.
De gezaghebbende organisatie werd in 1947
gesticht door André Demedts en Luc Verbeke. Het
is een vereniging van vrijwilligers met een weinig
luidruchtige maar veelomvattende werking: FransVlaamse cultuurdagen, buitenschoolse cursussen
Nederlands, Taalprijs Nederlands, tijdschrift KFVMededelingen, enz.
KFV was/is ook gangmaker van vele culturele
initiatieven: tijdschrift Ons Erfdeel, Volkstoneel voor
V.l.n.r. Johan Vergote van Uitgeverij Bibliodroom, het
Frans-Vlaanderen, Frans-Vlaamse Veertiendaagse
gelauwerde WXII-trio Peter Paelinck, Yves Bondue en Luc
Nieuwpoort, enz. Sinds enkele jaren is er voor de
Vanhoucke, en KFV-secretaris Dirk Verbeke ter gelegenheid van
cursussen Nederlands samenwerking met o.m. het de uitreiking van de Luc Verbekeprijs van het KFV in het FransMaison de néerlandais (Belle) en de vereniging
Vlaamse Volkerinkhove.
Yser Houck (Volkerinkhove). Al 13 jaar reikt ze de
Vital Celenprijs uit, en om de 4 jaar de Luc Verbekeprijs. Het is een eer voor Koksijde dat die laatste prijs thans
toegekend werd aan twee kunstenaars uit onze gemeente, nl. Peter Paelinck uit Koksijde en Luc Vanhoucke uit
Oostduinkerke. Met uiteraard evenveel waardering voor hun kompaan Yves Bondue uit Roeselare.
HOUCK & LAND
Peter, Luc en Yves presenteerden hun geesteskind HOUCK & LAND op 17 december 2015 in onze gemeentelijke
bibliotheek, met bijhorende tentoonstelling. Daarin stonden de foto’s van fotograaf Luc te kijk: vierentwintig
locaties uit de Vlaamse en de Frans-Vlaamse Westhoek die uniek weergegeven worden. Ze tonen plaatsen
waar je soms zo voorbij rijdt, maar die mooie dingen verborgen houden. Die plekken zijn o.m. de ZuidAbdijmolen in Koksijde, de Sint-Gustaafmolen in De Moeren, het kasteel in Wulveringem, de Sint-Sixtusabdij in
West-Vleteren. Verder aan de andere kant van de schreve: de bron van de IJzer in Buyscheure, de abdij van
de Catsberg in Godewaersvelde, de duivelsvijver in Pitgam, de top van de Casselberg, de villa van Marguerite
Yourcenar in Sint-Janskappel. Momenteel is de expositie tentoongesteld in het Provinciaal Bezoekerscentrum
De Blankaart in Woumen.
Het tijdloze boek HOUCK & LAND belicht deze locaties verder aan de hand van poëzie, proza, historiek en
muziek op de bijgeleverde cd. Die cd bevat geen
herkenbare liederen of melodieën, wel gaat het om
een auditieve omzwerving van klanken en geluiden
(soundscapes) uit het landschap dat de artiesten
doorkruisten.
Het fotoboek (uitgegeven door Bibliodroom) is
luxueus uitgevoerd en beperkt uitgegeven op 400
exemplaren, ondersteund door de muziek van WXII.
Boek (104 bl.) en cd samen kosten 36 euro, te koop
bij de dienst Toerisme Koksijde of www.bibliodroom.
be/node/62.
Info: www.WXII.be
Fotograaf Luc Vanhoucke portretteert zijn musicerende
vrienden Yves Bondue en Peter Paelinck.

Adviesraad onroerend erfgoed
Onze gemeente werd op 23 maart 2017
definitief als onroerend erfgoedgemeente
erkend. Een 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.
In zitting van 23 oktober keurde de gemeenteraad eenparig de samenstelling goed. De
raad telt zes gemeentelijke erfgoedactoren
(inwoners met engagement of werkervaring
in de erfgoedsector, of die kandideerden)
en vijf deskundigen (met beroepservaring of
praktijkkennis inzake onroerend erfgoed, ook
binnen Koksijde).
Recent kwam de raad voor het eerst bijeen, uiteraard het moment voor een foto. Zittend v.l.n.r. ondervoorzitter Anne-Mie Havermans, voorzitter Mathieu Castelein, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Rita
Gantois en Huguette Deck. Middenrij Lambert Derenette, Benoit Delaey, Wouter Geldhof, Frans De Medts,
Marie-Christine Laleman, Sarah Verstaen en Kaat Vandoorne. Bovenaan gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum, Alexander Lehouck en Domien Brunet.

Exclusief diner in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

Valentijndiner diep in de zee
Leg je je geliefde graag exclusief in de watten op Valentijn? Boek dan je tafeltje voor het exclusieve
Valentijndiner tussen de vissen in het Nationaal Visserijmuseum. Het museumteam richt op 14 februari
eenmalig de aquariumverdieping in als restaurant om 14 koppels te verwennen.
Verdrink in de ogen van je partner in dit unieke kader tijdens een diner op een
droge plaats in de zee. De avond begint om 19 u. met een glaasje bubbels
en een hapje. Verder op het menu: hartverwarmende vissoep, gevolgd door
een royale schaal fruits de mer. Water en per tafel een fles gepaste wijn
inbegrepen. De avond wordt afgesloten met een tongstrelend dessertje en
koffie.
Dit arrangement wordt aangeboden aan 125 euro per tafel. Reservatie
noodzakelijk, vanaf 16 januari om 10 u. via onthaal@navigomuseum.be of
058 51 24 68. De reservatie is pas definitief na het storten van de totale som.
Dit Valentijndiner wordt georganiseerd in samenwerking met de partners
Saumon d’Or, Oud Huis Vereecke, De Groene Hoek en tearoom ’t Zand.

Januari: musea gesloten
Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum gesloten
na de kerstvakantie tot eind januari, meer bepaald van maandag 8 tot woensdag 31 januari. Op
donderdag 1 februari gaan beide musea weer open.
Belangstellenden hebben dus nog gelegenheid tot zondag 7 januari om beide musea vóór de jaarlijkse
grote kuis te bezoeken. Inwoners hebben altijd gratis toegang tot de gemeentelijke musea.
In het abdijmuseum maak je kennis met de allernieuwste Virtual Reality-beleving: met een VR-bril op bezoek
je de abdij alsof je er in 1490 echt in rondliep. Grijp anderzijds in het NAVIGO-museum de allerlaatste kans
om de tentoonstelling Onze Vissers te (her)ontdekken.
2018 belooft een fijn museaal jaar te worden vol boeiende activiteiten en nieuwigheden. Volg het laatste
nieuws op Facebook, Instagram of via www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be.
Vanaf maandag 8 januari gaan de museummedewerkers niet in winterslaap. Integendeel, januari dient
vooral voor het groot jaarlijks onderhoud.

Mooie eerste K-ambassadeursdag
Op zaterdag 18 november vond de eerste K-ambassadeursdag plaats op de campus gemeentehuis
en c.c. CasinoKoksijde. Een dag waarop onze gemeente al haar vaste gidsen, haar zogeheten
K-ambassadeurs, hartelijk dankte voor hun vrijwillige inzet.
Ze genoten van een vol programma met
vier workshops over EHBO, verhalen vertellen,
stemcoaching en omgaan met moeilijk gedrag.
Vrolijke animatie werd gebracht door de groep
Inspinazie Nue. Een receptie, bekroond met voor elk
een K-paraplu en de officiële K-ambassadeur-pin,
besloot een geslaagde eerste editie.
Al onze K-ambassadeurs.
• Koksijde: Rudy Balcaen, Hilde Busschaert,
Chris Buyl, Christian Buyssens, Greta Cambier,
Micheline Carnewal, Josée Coussement,
Catherine d’Adesky, Erna De Baenst, Muriel De
Gyns, Regine De Vlamynck, Huguette Deck, Daniel
Degryse, Henriette Dejonghe, Maria Delie, Sabine
Deschoolmeester, Marie-Monique Descrevel, Lieve
Desloovere, Hedwig Donceel, Ludwig Flament,
Roland Gille, Christine Goessens, Tonia Haan,
Nathalie Haentjens, Marjan Janssens, Dominique
Jaumotte, Ingrid Jonckheere, Francine Lefèvre,
Anne Luca, Freddy Neysens, Marcel Neyt, Yvo
Peeters, Michel Piérart, Marianne Sammison,
Edgard Siau, Paul Soete, Arnold Torsy, Lieve Van
de Voorde, Hugo Van Leeckwyck, Guido Van
Volsom, Luc Vandamme, Stefaan Vandenbroucke,
Luc Vandenbussche, An Vandermeersch, Pierre
Vanhecke, Yvette Vermote en Ariane Vyvey.
• Oostduinkerke: Alain Baert, Marc Coppens,
Luc David, Joris De Snoeck, Jan De Vits, Viviane
Debruyne, Johan Depotter, Jan Druwé, Annie

Lebon, Anne-Marie Maes, Nicole Moortgat, Marc
Mortier, Geert Nollet, Filip Nuyttens, Luc Tavernier,
Guido Vandorpe, José Vanhoutte, Karine Vanhove
en Myriam Zelderloo.
• De Panne: Filip Berquet, Annie Borgers, Christa
Defour, Michel Devleeschouwer, Johan Dhaenens
en Nicole Hamers.
• Nieuwpoort: Thomas De Visscher, Eddy Defever,
Alain Maes, Malika Poitier en Christine Priem.
• Veurne: Roland Cauwelier, Luc De Prycker, Myrian
Debruyne, Benny Devriendt, Christine Joye, Dirk
Kesteloot en Lut Vanholme.
• Oostende: Lucie Allaerts, André Baert, Linda
D’Hondt, Marc Loy, Patricia Veris en Dirk Verstraete.
• Middelkerke: Kris Boydens, Evelyne Teket en
Johan Verweirder.
• Diksmuide: Myriam Dewulf en Eugeen
Vanlerberghe.
• Andere gemeenten: Guido Rappé (Knesselare)
/ Marleen Roymans (Leuven) / Joris Surmont (De
Haan) / Dominique Temmerman (Evergem) /
Ann Van Loo (Poperinge) / Lut Vandendriessche
en Guy Vanhaverbeke (Melle).

Laureaten architectuurprijzen 2017
De tweejaarlijkse gemeentelijke architectuurprijzen 2017 werden op donderdag 30 november toegekend
aan de nieuwbouw eengezinswoning Steile Weg 3 in Koksijde, aan de nieuwbouw meergezinswoningen
Dewittelaan 26 in Oostduinkerke, aan de vernieuwbouw wonen Cornillestraat 3 in Sint-Idesbald, en aan de
vernieuwbouw niet-wonen Guldenzandstraat 87 in Oostduinkerke. In de vier categorieën samen werden 29
kandidaturen ingediend.
De Koksijdse Architectuurprijs was vorig jaar aan
zijn achtste editie toe. Met deze prijs belonen de
gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO) en het gemeentebestuur kwalitatieve,
vernieuwende en beeldbepalende architectuur die
voor onze kustgemeente een meerwaarde betekent.
Zo worden bouwheren en architecten aangespoord
om creatief te zijn en mee te werken aan de
opbouw van een kwalitatieve leefomgeving. De
laureaten krijgen een cheque van 1.000 euro en een
gevelplaatje.
Deelnemende architecten
KP Architect BVBA / Janis Filieux / Griet Debaenst /
Wim De Beus / Stephane Boens / Hugo Vandeplas /
Geldhof-Decoene / Vandendries-Capoen / PVL / 3
architecten / Marc Speecke / Govaert & Vanhoutte
/ Buro II / Olivier Dwek / BAU / Luc Vandewynckel
/ Jo Rabaey / CAAN Architecten / Vyvey&Partners
/ Christian De Laey / Glenn Reynaert / Tom
Deschoemacker / Dierendonck-Blancke
Jury
De jury was samengesteld uit volgende leden:
voorzitter Ives Feys, Yves Roose, Annelies Geldhof,
Frederik Luyssaert, schepenen Dorine Geersens
en Dirk Dawyndt, secretaris Leen Declerck, Ann
Sofie Beun, Jan Hollevoet en Ann Cnockaert. Deze
groep bezocht (enkel buitenkant) alle ingediende
(ontvankelijke) projecten, wat voor velen een
meerwaarde betekende, en in sommige gevallen

Categorie Nieuwbouw eengezinswoning:
Steile Weg 3, Koksijde.

een ietwat ander beeld dan bleek uit de ingediende
bundels.
Nieuwbouw eengezinswoning
In deze categorie werden twaalf kandidaturen
weerhouden. Algemeen werd opgemerkt dat het
niveau van de wedstrijd hier erg hoog lag. Uiteindelijk
spitste de discussie zich toe op de projecten:
- Kruinweg 22 (bouwheer Verkouille& Partners/arch.
Govaert&Vanhoutte),
- Oostduinstrandlaan 25 (De Beus-Stoop/De Beus),
en
- Steile Weg 3 (Vandaele-Vanderstichele/
Vandendries-Capoen).
Bij dit laatste project was het niveauverschil tussen
beide zijdelingse perceelsgrenzen een bijzondere
uitdaging. Het ontwerp past zich evenwel heel
vanzelfsprekend in dit terrein in. De vormgeving en
materialisatie is eenvoudig en het ontwerp stelt zich
bescheiden op ten aanzien van de omgeving. Na
stemming kreeg Steile Weg 3 de meeste juryleden
achter zich.
Nieuwbouw meergezinswoningen
Voor deze categorie waren er negen inzendingen.
Ook hier was de kwaliteit hoog.
Van de vier projecten van Rietveld sprong vooral
Strandlaan 355-357 (Rietveld Bouwprojecten/CAAN)
in het oog van de jury. In een aaneengesloten
bebouwing heeft het gebouw een sterke identiteit in
de rij, maar maakt toch op een subtiele manier de

Categorie Nieuwbouw meergezinswoningen:
Dewittelaan 26, Oostduinkerke.

aansluiting met beide buren.
Het project Dewittelaan 26 (Hectaar/B2Ai), gelegen
aan de andere kant van de gemeente, genereerde
in het begin vrij uiteenlopende standpunten. Maar
uiteindelijk leidde de combinatie van eenvoudige
volumetrie die met respect aansluit bij de
klassieke woning enerzijds, en de gewaagde en
contrasterende materiaalkeuze anderzijds, tot een
finaleplaats.
Bij stemming werd uiteindelijk het project Dewittelaan
26 als laureaat verkozen, net voor Strandlaan.
Ver(nieuw)bouw wonen
In de categorie ver(nieuw)bouw wonen werden
vijf kandidaturen ingediend, waarvan de intensiteit
van de ingrepen sterk varieerde. Evenwel was de
eensgezindheid in deze categorie het grootst: het
project Cornillestraat 3 (Patricia Molein/Christian De
Laey) werd unaniem als laureaat verkozen.

Categorie Vernieuwbouw wonen:
Cornillestraat 3, Sint-Idesbald.
Categorie Vernieuwbouw niet-wonen: Guldenzandstraat 87,
Oostduinkerke.

Niet-wonen
Voor deze categorie waren er drie geldige
kandidaturen. Hier hield de jury vooral rekening met
wat het project betekent zowel voor het gebouw
als voor de onmiddellijke omgeving. Alle drie de
projecten kregen stemmen achter hun naam
maar het was Guldenzandstraat 87 (Reynaert/
PVL architecten) dat de meeste juryleden wist te
overtuigen.

V.l.n.r. diensthoofd Stedenbouw Leen Declerck, arch. Niek Capoen, de h. Vandaele (bouwheer Steile Weg 3), jurylid Jan
Hollevoet, schepen Dirk Dawyndt, arch. Pieter Popeye, Patricia Molein (bouwheer Cornillestraat 3), Kevin Huysentruyt (B2Ai)
en Xavier Nolf (B2Ai)

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

PZ Westkust biedt oplossing
voor stijgende cybercriminaliteit
De digitalisering van de maatschappij is een realiteit. Binnenkort zullen 50% van alle aangiften informaticagerelateerd zijn. Als er morgen in Koksijde een 17-jarige aangifte wenst te doen van de diefstal van zijn/
haar identiteit op facebook doordat die identiteit in bv. sekschatsessies werd aangewend, dan mòet de PZ
Westkust daar als politieorganisatie adequaat een antwoord op bieden.
Naast de investering in een lokale computer crime
unit wierf de PZ Westkust ook een preventieadviseur
cybercrime en een ICT-consulent aan die sessies
zal geven in scholen, jongerencentra, OCMW’s,
seniorencentra enz. Dat is een unicum binnen
het politielandschap. De cyberspecialist wordt
binnen de dienst cybercrime/LCCU door twee
cyberrechercheurs bijgestaan. De combinatie van
cyberpreventie, forensisch werk, onderzoek naar
internetcriminaliteit maakt deze dienst uniek.
Internetrecherche
PZ Westkust streeft naar een intelligent systeem
om mogelijke problemen in kaart te brengen.
Met deze info sturen de datamanagers
de interventiepatrouilles en het SRT-team
(snelleresponsteam, het vroegere VIP-team) aan
om openbare orde en andere misdrijven aan te
pakken (bv. screening bij tegenmanifestaties).
Ook beschikt het personeel over de expertise om
aanwezig te zijn op het dark web (o.a. gebruikt
door criminelen bv. pedofilie, drugshandel).
Forensisch werk
De zone Westkust investeerde in de nodige tools
en het nodige materiaal om alle gegevensdragers
(computers, laptops, spelconsoles, USB-sticks, …)
te kunnen uitlezen en zaken voor de rechtbank te
kunnen brengen.
Onderzoeken internetcriminaliteit/cybercrime
De ervaring van het cyberteam wordt gedeeld met

Gerechtelijk directeur van de lokale recherche van de PZ
Westkust commissaris Yves Butseraen met twee leden van
de dienst cybercrime/LCCU.

collega’s over de diensten heen en betekende
reeds diverse keren een grote meerwaarde. Het
mag ook gezegd dat de onderzoeken van de
dienst omtrent cybercriminaliteit al heel wat zaken
kon ophelderen. Dit gaat van online belaging, tot
hacking, tot slachtoffers van phishing (hengelen
naar persoonlijke gegevens).
Meer info op www.politiewestkust.be en op www.
facebook.com/politiewestkust) en www.twitter.
com/pzwestkust.

EHBO-cursus voor senioren
Op uitnodiging van de gemeentelijke seniorenadviesraad (SAR) verzorgt een deskundige van het Rode
Kruis op vrijdag 19 januari van 13.30 tot 17 u. in zaal De Brug van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32) een
theoretische en praktische uiteenzetting over EHBO bij senioren.
Een ongeval of incident thuis of op verplaatsing kan je nooit
helemaal uitsluiten. Als er toch iets gebeurt, is het belangrijk
dat je goed opgeleid bent om op de juiste manier eerste
hulp te verlenen.
Daarom organiseert de SAR met het Rode Kruis jaarlijks een
heropfrissingscursus EHBO voor senioren. Volgende aspecten
komen aan bod:
- basisprincipes en basistechnieken van EHBO
- reanimatietechnieken en gebruik AED
De cursus is praktijkgericht. Daarom is het aantal mogelijke
deelnemers beperkt.
Toegang 2 euro (koffie incl.) Inschrijven en meer info bij
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10.

Infonamiddag over mantelzorgpremie
In januari gaat het mantelzorgcafé uitzonderlijk open op maandag 8 januari
om 14 u. Carine Desaever, diensthoofd Thuiszorg van het Sociaal Huis, zal vragen
beantwoorden over de mantelzorgpremie, een thema waar veel verwarring rond
bestaat.
- Wanneer heb je recht op een gemeentelijke mantelzorgpremie?
- Wat is het verschil met de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering voor
mantelzorg?
Na de uiteenzetting is er ruimschoots tijd om bij een kopje koffie bij te praten of ervaringen uit te wisselen.
Graag je aanwezigheid meedelen aan katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.
Elke 1ste maandag
Mantelzorgers kunnen elkaar elke 1ste maandag van 14 tot 16.30 u. ontmoeten in zaal De Brug van het
Sociaal Huis. Mensen die zorgen voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind, buur, kennis, enz. en het
soms moeilijk hebben, vinden er steun bij elkaar. Zoals in het vorig mantelzorgcafé vastgesteld werd, zitten
ze vaak met heel wat vragen. Vandaar dat er af en toe een spreker zal komen, om een onderwerp toe te
lichten.

Succesvolle seniorentweedaagse
Het Sociaal Huis bezorgde een 470-tal inwoners op woensdag 22 en donderdag 23 november tijdens de
seniorenweek naar jaarlijkse traditie een schitterende ontspanningsnamiddag. Glenn Degeselle opende de
namiddag met dansmuziek waarna burgemeester Marc Vanden Bussche en OCMW-voorzitter Greta SuberDelie alle aanwezigen
verwelkomden.
Stemmen-imitator Steve
Ryckier gaf het beste
van zichzelf, samen
met de legendarische
Jo Lemaire. Zoals
elk jaar sloot de
personeelsgroep Talent
van Eigen Bodem de
namiddag af, deze keer
met een eigen versie
van de musical Grease
in regie van Annick
Casselman.

Koffienamiddagen voor senioren uit Sint-Idesbald
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert in het voorjaar
weer koffienamiddagen in de kernen van Koksijde. Het zijn telkens gezellige
namiddagen (14-16 u.) om buren te leren kennen. De eerstkomende
koffienamiddag vindt plaats op vrijdag 26 januari in ’t Oud Klooster,
Strandlaan 239 (naast de kerk). Woon je in Sint-Idesbald en zou je graag
eens mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Kom dan
gerust af. Toegang 2 euro (koffie en gebak inbegrepen).
Inschrijven bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
of 058 53 43 19.

Meteen al vijftig deelnemers en
vele vrijwilligers voor ABC-Kaffees
De ABC-Kaffees in Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne hebben een vliegende start genomen. Meer
dan 50 anderstaligen komen er wekelijks bijeen om onder begeleiding van vrijwilligers hun Nederlands
te oefenen. Ook tal van vrijwilligers scharen zich achter het project. Hiermee overtreffen de ABC-Kaffees
alle verwachtingen. Het is de eerste keer dat aan de Westkust dergelijke praattafels Nederlands voor
anderstaligen worden georganiseerd.
Op dinsdag 5 december vond
de officiële opening van de ABCKaffees plaats in Nieuwpoort.
De ABC-Kaffees zijn een actie
van het project Elke dag
Nederlands! dat oefenkansen
Nederlands aan anderstaligen
biedt. Initiatiefnemer is de
intergemeentelijke dienst
(W)Integratie die voor dit project
een maximale subsidie kreeg
van het Agentschap Integratie
en Inburgering. Ook VormingPlus
Oostende-Westhoek is een
partner van het project.
Praatmaatjes
De ABC-Kaffees geven een
antwoord aan de vraag
van anderstaligen om hun
Het Koksijdse ABC-Kaffee “Elke dag Nederlands!” van de intergemeentelijke dienst
(W)Integratie in actie in jeugdhuis de PIT met de vrijwillige praatjesmaatjes en de
Nederlands te kunnen oefenen
leergierige anderstaligen.
buiten de schooluren om.
Daartoe zijn in onze regio
weinig tot geen geschikte
30 mensen hebben zich aangemeld om te
momenten. De dienst (W)Integratie besloot om
helpen met de begeleiding. Ook dit hadden
hier iets aan te doen en riep de ABC-Kaffees
we niet verwacht. Zonder hen zouden de ABCin het leven. Wekelijks komen anderstaligen in
Kaffees niet kunnen bestaan. Bedankt!”, zegt
groepjes van vier-vijf personen samen om hun
projectverantwoordelijke Michèle Baeyaert. Het
Nederlands onder begeleiding van een vrijwilliger
succes bewijst dus de nood aan een dergelijk
(praatmaatje) te oefenen. Het praatmaatje geeft
initiatief.
geen echte lessen Nederlands. Wel proberen de
praatmaatjes de anderstaligen over hun gêne
De ABC-Kaffees (gratis) vinden op de volgende
heen te helpen. Laagdrempelig: geen inschrijving,
locaties en momenten plaats:
geen verplichting.
* Koksijde: woensdag (14.30–16.30 u.), jeugdhuis
de Pit, Kursaallaan 28
De ABC-Kaffees lopen inmiddels al anderhalve
* Nieuwpoort: dinsdag (13.30– 15.30 u.), City,
maand. VormingPlus zorgde voor de opleiding van
Valkestraat 18 in Nieuwpoort
de praatmaatjes en de inhoudelijke ondersteuning.
* De Panne: donderdag (13.30–15.30 u.),
Zo o.m. themamappen rond allerlei onderwerpen
jeugdhuis de Planke, Koningsplein 1 in De Panne
zoals mobiliteit, naar de winkel gaan, het nieuws,
* Veurne: vrijdag (14-16 u.), Zonnebloem, Zuidstraat
sport of cultuur... Hiermee kunnen de vrijwilligers
67 in Veurne
de gesprekken op gang brengen. Men gaat ook
Vooraf inschrijven is niet vereist. Men kan op elke
Nederlands oefenen op straat. Bezoeken aan de
sessie gewoon aansluiten. De deelnemers moeten
plaatselijke bibliotheek, winkels, musea… zullen
wel beschikken over een (prille) basiskennis
binnenkort plaatsvinden.
Nederlands.
Info: coördinator (W)Integratie anke.inghelbrecht@
Locaties en momenten
koksijde.be, 058 53 34 59 of projectcoördinator Elke
De motivatie van de praatmaatjes én deelnemers
Dag Nederlands michele.baeyaert@koksijde.be,
ligt hoog. Per week komen er ongeveer 50
0491 92 97 32.
deelnemers naar de ABC-Kaffees, wat heel wat
meer is dan aanvankelijk ingeschat. “Ook de
toestroom van vrijwilligers ligt hoog. Meer dan

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
OP DE ZEEFIETS NAAR HET BK
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.

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.

Atelier
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

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

Test-je-kennis

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

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

Pop-up expo

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

BK-ATELIER IN DE BIB

In de bibliotheek van Koksijde wordt een
fietsatelier ingericht met een werkbank
en bijhorende onderdelen.

Bezoek de tentoonstelling met persoonlijke
items van cyclocross-idolen uit het
wielermilieu (truitjes, fiets 1976, …)

Workshops

CYCLOBARGOENS

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.

‘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 NAVIGOmuseum. De lunch start met een Duingin (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 NAVIGO-museum mogelijk,
waar bezoekers ook de tijdelijke
tentoonstelling ‘Onze Vissers’ in het
museum kunnen meepikken.

‘HELDEN VAN HET ZAND!’
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.
Ontcijfer deze wielergezegde:

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

Programma
Tijdens de Belgische kampioenschappen
cyclocross 2018 worden er zes disciplines
verreden:

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?
Een tafel in onze business club tijdens het BK
op zondag 14/01/2018
Openingsuren: Zondag 14/01: 10u30 – 18u
- 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 en zondag: 30 euro
Zaterdag en zondag (voor inwoners):
10 euro (dit is alleen geldig van
17 december 2017 tot 7 januari 2018)
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
De tickets kunnen afgehaald worden bij de
dienst Toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303,
8670 Koksijde

Alle info op:
www.bkcyclocrosskoksijde.be

N34 Albert I-laan–
Kinderlaan:
laatste fase
De laatste fase van de werken in de Albert
I-laan in Oostduinkerke, tussen de Kinderlaan
en de Dewittelaan, start op 15 januari. Deze
fase betreft de N34 aan de noordzijde (kant
zee) tussen de Kinderlaan en de Dewittelaan.
De omleiding verloopt op dezelfde wijze als bij
de andere fases, namelijk via de Kinderlaan,
Nieuwpoortsteenweg en de Leopold II-laan.
De plaatselijke omleiding is voorzien via de
Dewittelaan.

Heraanleg Zeedijk tussen
Jordaenstraat en Ster der Zee
Na de kerstperiode start aannemer De Brabandere met de werken voor de heraanleg van de Zeedijk
tussen de Jordaenstraat en Ster der Zee. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving worden hier geen
ondergrondse garages gebouwd.
Wat wordt wel voorzien?
* Vernieuwen van de wandeldijk in kleiklinkers,
vanaf de Middelkerkestraat met zeedijkgroen in
bloembakken in geïntegreerde zitbanken.
* Volledige vernieuwing van de rijweg en
voetpad tegenaan de gebouwen, tussen de
Jordaensstraat en de Middelkerkestraat.
* Herschilderen van verlichtingspalen.
Tegelijk zal de Dienst der Kust de volledige
zeedijkleuning vernieuwen, alsook de trappen
tot het strand en de zeedijkglooiing waar nodig
herstellen.

Een grote bloembak met geïntegreerde zitbank in uitvoering

Tijdens de werken zal de wandeldijk uiteraard niet toegankelijk zijn. Omwille van veiligheidsredenen zal
ook de rijweg niet toegankelijk zijn voor voertuigen en fietsers als de aannemer overdag aan het werk is.
Voetgangers zullen wel steeds kunnen gebruik maken van het voetpad tegenaan de gebouwen.
Voor meer info, ook over de vordering van de werken: www.koksijde.be/wegenwerken. Wie inschrijft op de
nieuwsbrief van het betreffende werk ontvangst via mail op de hoogte gehouden als er belangrijk nieuws is.
De werken zullen tegen eind juni voltooid zijn.

Workshop Spreken
voor een groep
De intergemeentelijke
culturele samenwerking
Achthoek en CO7 organiseren
op maandagen 19 en 26
februari van 20 tot 22.30 u. in het ontmoetingscentrum
Lauka, Markt 17/a in Lo een workshop Spreken voor
een groep. Docent is Lucas Vandenbussche. Je gaat
naar huis met heel wat tips om de volgende keer met
vertrouwen het woord in of voor een groep te nemen.
Prijs 12 euro / 9 euro voordeeltarief. Inschrijven op www.
vormingplusow.be.

Infovergadering
Masterplan
Oostduinkerke-Dorp
donderdag 8 febr. om 19 u.
in het clubhuis Golf ter Hille
(inschr.: communicatie@koksijde.be)

Multimove voor kleuters
De sportdienst organiseert vanaf maandag 8 januari tot de paasvakantie
weer Multimove voor kinderen van het 2de en 3de kleuter. Samen met Moovie
leren ze springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen en zo veel meer, zodat
ze helemaal klaar zijn om later een favoriete sport te kiezen. Het gaat om 11
lessen,(niet in de krokusvakantie).
Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, telkens
van 16.30 tot 17.15 uur. Prijs 20 euro (maandag OF dinsdag). Inschrijven via www.koksijde.be/multimove.
Meer info bij de sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Promenade Run
De Promenade Run vindt dit jaar plaats op zaterdag 20
januari. Het traject loopt gewoonlijk ook over de Zeedijken van Koksijde en Sint-Idesbald, maar dat kan deze
keer niet omdat daar werken aan de gang zijn. Daarom
is een ander parcours uitgestippeld door het commerciële hart en de residentiële wijken van Koksijde. Er is
keuze tussen 5 of 10 km met gezamenlijke start aan het
gemeentehuis. Start om 19 u., dus wordt er in het donker gelopen, sfeer verzekerd. Inschrijven tot 14 januari
via www.sandmanevents.be.

Sportdienst zoekt monitoren
In de paas- en zomervakantie biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan. Om die te begeleiden zoekt de sportdienst monitoren.
* voor kleutersportkampen: studenten (min. 17 j., middelbaar onderwijs
afgerond eind juni en met ervaring in het werken met jonge kinderen,
bijv. speelpleinwerking of lesgever in een sportclub).
* voor de sportkampen lager onderwijs: leerkrachten lichamelijke opvoeding (minstens 2de jaar bachelor LO/sport).
Interesse? Contacteer sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Gemeentelijk sportaanbod
Nog geen sportactiviteit gekozen om je goede voornemens in 2018 te vervullen?
Kijk eens in de brochure Sportaanbod 2017-2018, online beschikbaar op www.
koksijde.be/sportaanbod of te verkrijgen bij de sportdienst (Hazebeekstraat
11 in Oostduinkerke) of bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis. Ook op
#sportersbelevenmeer.
Een greep uit het aanbod:
* Voor kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, minivoetbaltornooien,
buitenspeeldag enz.
* Voor 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal,
tai-chi, badminton, tafeltennis, enz.
Info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Atletiekclub organiseert quiz
Atletiek Club Koksijde organiseert op vrijdag 26 januari om 19.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald
zijn eerste algemene quiz ten voordele van de buitenlandse stage van zijn atleten.
Ploegen van drie tot vier personen kunnen deelnemen voor een inschrijvingsprijs van 15 euro. Er wordt gestreden voor de overwinning en een mooie prijzentafel. Informatie en inschrijven via macw.koksijde.weebly.
com of daniel.lingier@skynet.be.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vanderhaeghe-Vanhoutte

Op zaterdag 18 november luidden de feestklokken voor het echtpaar Wilfried Vanderhaeghe (°Veurne)
en Monique Vanhoutte (°De Panne) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het
echtpaar huwde 60 jaar geleden op 19 november 1957 in De Panne. Wilfried was bierhandelaar in Koksijde
en ook 35 jaar brandweerman. Monique hielp in de zaak en ontfermde zich ook over het huishouden. Ze
hebben twee dochters en een kleinzoon.

Echtpaar Barrezeele-Dieusaert

Een tweede jubileum op zaterdag 18 november was weggelegd voor de echtgenoten Johan Jo Barrezeele
en Colette Kolet Dieusaert. Ze huwden precies 50 jaar geleden op 14 november 1967 in Kortrijk. Jo studeerde
Rechten en werkte vervolgens zijn loopbaan lang in de verzekeringswereld. Kolet baatte eerst een nieuwkuis
uit, maar bleef later thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. De twee dochters en zoon
schonken hen acht kleinkinderen en er is ook al een achterkleinkind.

Echtpaar Vandenberghe-Cousin

Herman Vandenberghe (°Loker) en Irène Cousin (°Nieuwkerke) beleefden op zaterdag 25 november het
geluk de 60ste huwelijksverjaardag (Westouter, 23 november 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te mogen
vieren. Herman was specialist lichte rupsvoertuigen bij het Belgisch leger in Soest, Irène was bediende in het
Belgisch grootwarenhuis en in het schoolsecretariaat, allebei in Soest. Ze hebben een zoon.

Zwembaden: klantvriendelijke initiatieven
Het gemeentebestuur lanceert in 2018 enkele nieuwe initiatieven om de klantvriendelijkheid in het Zwem& Recreatiebad Hoge Blekker in Koksijde en het Strandbad in Oostduinkerke aan te zwengelen.
* Toegangsprijzen – Niettegenstaande de stijging van de hoge uitbatingskosten (o.m. energie, onderhoud,
technieken enz.) blijven de toegangsprijzen voor beide zwembaden ongewijzigd. Bovendien worden de
individuele en familiale abonnementen voor 6 of 12 maanden voor het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker
ook de hele dag (2 shiften) geldig in het Oostduinkerkse Strandbad.
* 60-plus – Personen >60 worden aangemoedigd om buiten de schoolvakanties te genieten van een extra
zwemuurtje op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 tot 16.15 u. Voor een individueel toegangskaartje betalen ze slechts 1 euro. Uiteraard is het badencomplex voor iedereen open.

Diverse opleidingen redder
De dienst Zwembaden plant in 2018 drie mogelijke opleidingen om een job als redder te ambiëren. De
vormingen vinden plaats in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker.
* Overgangsmodule van “redder-aan-zee” naar “hoger redder zwembad”
Op zaterdag 6 en 13 januari en zondag 7 en 14 januari van
9.30 tot 16.30 u. Wie slaagt in de cursus komt in aanmerking
als redder-aan-zee en/of zwembadredder.
Examen theorie op vrijdag 19 januari van 19 tot 21 u., praktijk
op zondag 21 januari van 9 tot 14 u.
Inschrijving en info via danny.vanparys@hotmail.com met
volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en
-datum, rijksregisternummer, adres, gsm-nummer en emailadres.
Prijs 145 euro over te schrijven op rek. nr. BE90 7350 4279 1132
van WEVOS Cel Hulpverlening met mededeling RaZ-HR 06-012018, naam en voornaam.
* Jaarlijkse erkende bijscholing hoger redder zwembad (Vlarem) – Je kan kiezen tussen twee data:
zaterdag 27 januari of zaterdag 26 mei 2018. Aanmelden om 8.30 u. in de Hotelschool ter Duinen in KoksijdeDorp. Theorie en (droge) praktijk van 9 tot 11.45 u., praktijk in het water van 11.45 tot 13.30 u. Uitreiking van
de attesten om 14 u. Prijs: RedFed-lid 35 euro, niet-leden 50 euro. Inschrijven en info via www.redfed.be.
* Opleiding brevet hoger redder zwembad – Start op zaterdag 12 mei 2018 (tot zondag 24 juni). Examens
op 27 en 30 juni. Danny Vanparys is cursusverantwoordelijke en docent.
Info: www.sport.vlaanderen/vts en danny.vanparys@hotmail.com.

Echtpaar Demulder-Vanhooren

Nog een jubilerend echtpaar op zaterdag 25 november: de echtgenoten Fernand Demulder (°Brugge) en
Rachel Vanhooren (°Koekelare). Ze beloofden elkaar 60 jaar geleden in Middelkerke (13 november 1957)
eeuwige trouw. Fernand was in Haren zelfstandig aannemer van appartementen en villa’s, en ook specialist
in spitsbogen voor kerken. Rachel zorgde voor alles wat bij het huishouden komt kijken. Ze hebben drie
kinderen en zeven kleinkinderen.

Complimentjes voor parkwachters
De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales
organiseerden van 20 tot 24 november weer de Week van
de Hoffelijkheid voor afvalophalers. Bij die campagne ging
alle aandacht naar de parkwachters op het Milieupark
in Koksijde-Dorp. De oproep om hen een bemoedigend
woordje of schouderklopje te geven, bleef niet
onbeantwoord. Het team ontving die week maar liefst 373
kaartjes en een pak positieve reacties op de sociale media.
Dat werd enorm gewaardeerd. De parkwachters bedanken
iedereen voor de mooie verrassing.
Sluitingsdagen - Op dinsdag 2 januari is het Milieupark
gesloten. Ook op zaterdag 13 januari is het park
uitzonderlijk dicht wegens het BK Cyclocross.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 11.45 u. en van
13 tot 16.45 u. (Veurnestraat 11, Koksijde-Dorp, 058 51 42 45,
www.koksijde.be/milieupark).

Plaats je afval op tijd buiten met Recycle!
Op de Recycle!-app zie je aan de hand van een paar handige tools welke ophalingen per
week of maand gepland zijn. Je kan er meteen een herinnering aan koppelen. Zo vergeet
je niet je container, restafvalzak of pmd-zak aan te bieden. Recycle! maakt je ook wegwijs
in alle sorteerregels, geeft je de openingstijden van het Milieupark en toont je de locaties
van alle glasbollen in je buurt. Recycle! kan je downloaden op www.ophaalkalender.be,
via de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android). Al gebruiker van de app?
Vergeet niet de app bij het begin van het jaar weer op te laden.
Kerstboomophaling - Je kan je (echte) kerstboom in januari meegeven op dezelfde
dag als de gft-ophaling. Zet je boom (zonder pot en versiering), op de ophaaldag vóór
8 u. voor je eigen gevel. Ophaaldata in je buurt: kijk op je afvalkalender, download de Recycle!-app of
raadpleeg www.ophaalkalender.be.

Voorkom ongewenste katjes
Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog te weinig daarvan
zijn gecastreerd of gesteriliseerd, met als gevolg geregeld ongewenste jongen. Een
kattin en haar nakomelingen kunnen op vijf jaar vijfduizend katten voortbrengen. Een
kattin is immers al vruchtbaar als ze vijf maanden oud is. Zo kan ze per jaar tot twee
nesten van drie tot zes jongen werpen. Als die geen opvang vinden of niet in een asiel
terechtkomen, belanden ze als zwerfkatten vaak op straat. Soms zijn ook volwassen
katten gedoemd tot een zwervend leven, als ze plots aan hun lot overgelaten worden.
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel. Dat is niet houdbaar. De
aanpak van zwerfkatten kost veel geld. Help mee het probleem te voorkomen en laat
je kat dus tijdig steriliseren of castreren.
Sterilisatieplicht - Elke verkochte kat moet sinds november 2017 verplicht gesteriliseerd/
gecastreerd, gechipt en geregistreerd zijn. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk en
moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als je een kat weggeeft.
Info: Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, www. dierenwelzijn.be.

Sterrenkijkmoment
De lokale Vereniging voor Sterrenkunde opent elke derde vrijdag van de maand
de sterrenwacht op het dak van het Duinenhuis. De eerstvolgende keer (enkel
bij helder weer) is dus op vrijdag 19 januari van 20 tot 22 u. De leden van VVS
Sterrenjutters Koksijde verstrekken interessante uitleg.
Info: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, www.desterrenjutters.be.

Vogelweekend Natuurpunt
Op 27 en 28 januari vindt weer het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats.
In 2017 telden 26.086 Vlamingen (een record) 508.636 vogels. Met gemiddeld 27
vogels per tuin waren de Vlaamse tuinen evenwel leger dan ooit. Voor het vierde
opeenvolgende jaar was de huismus de meest getelde vogel. Het is dan ook een
typische soort die ’s winters graag samentroept en dicht bij de bewoning blijft om
er voedsel te zoeken en te slapen. De merel en kauw vervolledigden het podium.
Deelnemen is simpel: bekijk en tel de vogels in je tuin. Zo neem je deel aan het
grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. Info: www.vogelweekend.be.

Frank De Winne via skype
Op uitnodiging van De Sterrenjutters geeft
ruimtevaarder Frank De Winne op vrijdag 5
januari om 19.30 u. in het Duinenhuis (Bettystraat
7, Koksijde) via skype een voordracht in
het Duinenhuis. Hij was de eerste Europese
commandant van het ISS-ruimteschip en hoofd
van de ESA in Keulen.
Toegang: 5 euro (4 euro leden De Sterrenjutters,
kinderen ≤12 j. gratis).
Info: www.desterrenjutters.be/frank-de-winne

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Roger Germonpré - 68 j.
†Veurne, 3 nov.
echtgenoot van Clairette Aesaert

Maria Louwye - 92 j.
†Koksijde, 18 nov.
weduwe van André Senesael

Willy Evrard - 79 j.
†Tubeke, 5 nov.
echtgenoot van Ginette Artielle

Roland Legein - 81 j.
†Veurne, 19 nov.
echtgenoot van Henriette Helsmoortel

Johnny Flahou - 69 j.
†Veurne, 6 nov.
echtgenoot van Christine Boeve

Gilberte Monteyne - 90 j.
†Veurne, 23 nov.
echtgenote van Maurice Goderis

Marie-Julie Laleman
Veurne, 16 november
dochter van Bram en Ellemieke
Nouwynck uit Oostduinkerke

Julienne Busschots - 71 j.
†Koksijde, 8 nov.

Joseph Raes - 84 j.
†Aalst, 23 nov.
echtgenoot van Elza Suenaert

Oday S A Abuamer
Veurne, 17 november
zoon van Anas en Kimberly
Vanhauter uit Koksijde

Anne Dedeuxville - 60 j.
†Veurne, 10 nov.
echtgenote van Olivier Adams

Maryam Zimtsaeva
Veurne, 6 november
dochter van Markha Zimtsaeva uit
Koksijde
Lilya Janah
Veurne, 11 november
dochter van Salah en Loubna Ben
Jelloun uit Koksijde

Adriaan Castelein
Veurne, 23 november
zoon van Pieter en Goedele
Wackenier uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jonas Ghyllebert uit Koksijde en
Kimberly Gonzalez Martinez uit
Mexico (1 dec.)

Jeannine Lepez - 86 j.
†Koksijde, 9 nov.

Piet Vandekerckhove - 78 j.
†Veurne, 10 nov.
Andrée Decorte - 82 j.
†Koksijde, 13 nov.
echtgenote van René Quartier
Luc Conard - 65 j.
†Jodoigne, 16 nov.
echtgenoot van Monique Veuchelen

OVERLIJDENS

Germain Vanderkerken - 84 j.
†Koksijde, 16 nov.
echtgenoot van Marie Jacobs

Adolf Rousseeuw - 85 j.
†Veurne, 2 nov.
weduwnaar van Liliane Cornelis

Estallina Debruyne - 92 j.
†Veurne, 17 november
weduwe van Robert Calcoen

Roger Bevernage - 85 j.
† Veurne, 24 nov.
Echtgenoot van Simonne Loose
Raymunda Decoster - 98 j.
†Koksijde, 24 nov.
weduwe van Marcel Thomas
Christiane Peeters - 91 j.
†Koksijde, 27 nov.
weduwe van Odon Wathelet
Christel Goerke - 86 j.
†Koksijde, 29 nov.
weduwe van Léon D’Erbée
Gautier Haillez - 66 j.
†Koksijde, 3 dec.
echtgenoot van Josette Fermeuse

Proef techniek in de techniekacademie
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Meer info: www.depit.be.

Jeugdraad subsidieert
fuiven
De jeugdraad geeft organisatoren van
fuiven een extra financiële duw in de rug,
maar je moet er wel iets voor doen.
Neem je als fuiforganisator een aantal
preventieve acties? Dan komt de jeugdraad
daaraan tegemoet met een subsidie. Een
paar voorbeelden: voorzien van gratis
water, drugpreventie, verwittigen van
buurtbewoners. Dat zijn inspanningen die
de jeugdraad wil belonen. Zo kan je als
organisator tot 500 euro extra binnenhalen
om je fuif in goede banen te leiden.
Reglement op www.koksijde.be/fuiforganiseren
Info: jeugddienst@koksijde.be

Laat je horen in de jeugdraad
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Trefpunt op Focus
Het nieuwe Trefpunt-jaar overloopt eerst enkele fijne realisaties uit 2017.
Daarna maakt Trefpunt een sprongetje naar de toekomst. Welke projecten
staan op de uitvoeringsagenda? Wat heeft Koksijde nog in petto?
Uitzending op woensdag 17 januari na het nieuws van 18 u. Elke aflevering
kan nadien ook (her)bekeken worden via www.koksijde.be/trefpunt.
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Sarah Decadt, dirigente van Jokobeau (Jong Koksijds Beauvarletkoor):

“Zingen is iets heel persoonlijks!”
Jokobeau? Dat is een Koksijds zangkoor voor jongeren. Want zingen is en blijft van alle leeftijden. Scala heeft
al bewezen dat een koor geen stofferig imago verdient en een hoge dosis rock-’n-rollgehalte bezit. En die lijn
trekken ze in het Koksijdse Jokobeau door. Sarah Decadt, dirigent en bezielster van Jokobeau, vertelt ons er
meer over.
T-d: “Jokobeau, dat is een speciale naam.
Wat wil het eigenlijk zeggen?”
Sarah Decadt: “Jokobeau staat voor Jong
Koksijds Beauvarletkoor. We zijn in september
2013 gestart als jongerenwerking van het
Beauvarletkoor in Koksijde. We zochten een
nieuwe naam voor het jongerenkoor, met
ook een duidelijke hoorbare en zichtbare link
met het Beauvarletkoor.”
T-d: “Wat is het belangrijkste doel van jullie
vereniging?”
Sarah: “We zijn een jongerenkoor, dus zingen
is het belangrijkste. Het plezier van samen
zingen, zowel op repetities als op concerten,
is de reden waarom jongeren naar
Jokobeau komen. Op de repetities leren we
nieuwe liedjes, werken we aan zangtechniek
en schaven we aan de koorklank. We
zingen meestal twee- of driestemmig, ook in
verschillende talen en stijlen. Van pop tot folk,
van metal tot musical.”

Sarah Decadt, dirigente van Jokobeau: “Elk jaar gaan we met het
koor drie dagen op logement, dan wisselen zingen en andere
activiteiten elkaar af.”

T-d: “Beleefde jullie jonge vereniging al enkele
memorabele uitschieters?”
Sarah: “De concerten zijn voor mij telkens een
hoogtepunt. We werken hier echt naar toe. Op de
repetities en voor de zangers is het heel fijn om
aan een publiek te kunnen tonen waar we samen
maanden hard aan gewerkt hebben! In het bijzonder
ben ik trots op het moederdagconcert van 2013,
toen we samen zongen met een gelegenheidskoor
van zingende moeders. We zijn ook fier op het
Songfestivalconcert van 2016. Toen brachten we
samen met het Beauvarletkoor Songfestivalklassiekers
in koorversie, inclusief voting op het einde. Verder was
ook het inzingen van Het Koksijde-lied op cd in mei
vorig jaar heel bijzonder. Eigenlijk bewaren wij aan
bijna elk Jokobeau-concert mooie herinneringen!”
T-d: “Hoeveel leden telt het jongerenkoor?”
Sarah: “Jokobeau telt momenteel twaalf
zangeressen en een jonge pianist. Nieuwe muzikale
enthousiastelingen tussen 12 en 21 jaar, m/v,
mogen zich steeds melden, want we kunnen zeker
nog meer stemmen gebruiken. Kinderen van 8 tot
12 jaar kunnen sinds dit schooljaar trouwens ook
terecht in Beau-re-mi, het prettige kinderkoor uit de
Beauvarletfamilie.”

T-d: “Organiseren jullie als jongerenkoor nog andere
activiteiten?”
Sarah: “Jazeker! In een koor is het heel belangrijk dat
je je goed voelt, dat je je medezangers vertrouwt en
dat je jezelf durft te geven. Zingen is immers iets heel
persoonlijks. Een paar keer per jaar gaan we daarom
bowlen, gaan we samen een film bekijken, doen
we een heerlijke kookworkshop of is er een gezellig
feestje. Het jaarlijkse koorweekend is de topper van
de kooruitjes. Dan gaan we drie dagen met het koor
op logement, waarbij zingen en activiteiten elkaar
afwisselen. Zo leren de zangers elkaar (nog) beter
kennen en worden we als koor en als groep telkens
sterker.”
T-d: “Stel dat je voor je vereniging één wens mag
doen, wat zou die zijn?”
Sarah: “Ik zou met Jokobeau heel graag een
internationale uitwisseling met een ander
jongerenkoor beleven. Of deelnemen aan een
koorfestival in het buitenland! In 2018 viert Jokobeau
zijn vijfde verjaardag, ik hoop dat deze wens in
de komende vijf jaar werkelijkheid wordt. Intussen
blijf ik vol enthousiasme, toewijding en trots ‘mijn”
jongedames dirigeren!”
Contact Jokobeau: sarahdecadt@hotmail.com,
www.jokobeau.be

De voorbije maand in woord en beeld

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest bracht het gemeentebestuur op zaterdag 18 november
hulde aan de gelauwerde vrolijke musici van de beide harmonieën. Bij de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde waren dat Danny Saelens (40 jaar muzikant), Annie Note (40), Carine Vanhoorne (35), Wim
Vanlandschoot (25), Kurt Deman (25), Maxime Roets (15), Ronny Strobbe (15) en Lennert Schreel (10). Bij de
Koninklijke Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke: Christian Mairesse (65 j.), Romain Rosseel (60), Geert
Coussement (55), Ronny Corteel (50), Sylvain Demanet (40), Jurrie Delporte (35), Sofie Hennebel (20), John
Torney (20), Denis Verslype (15), Miel Hillewaere (10), Koen Van Geet (10) en Celine Andries (5).

Voor zijn 50-jarig bestaan werd de afdeling Westhoek van Inclusie Vlaanderen op 25 november in het
gemeentehuis ontvangen. Deze vereniging (°1959), zet zich in voor mensen met een verstandelijke
beperking. De vorige naam was Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten. De
afd. Westhoek startte in 1967. Een greep uit de werking: de thuisbegeleidingsdienst Start, speelotheek
Pimpaljoentje, volksdansen en gezellige feestjes. Op de foto voorzitster Mieke Quaghebeur met
bestuursleden en leden in gezelschap van burgemeester en schepenen.

Onze sfeervolle kerstverlichting brandde op
vrijdag 1 december om 15 u. voor het eerst
en dat blijft zo tot zondag 7 januari 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. De dienst Technieken
o.l.v. Neal Baelen maakte bovendien alle
fonkelende ornamenten in eigen huis
en begon daar al in mei 2017 aan. De
reuzenkerstbal rechtover het gemeentehuis
is een van de nieuwe blikvangers. Op de
foto staand v.l.n.r. ir. Siska Stockelynck, Pascal
Cappoen, Giovanni Coutteau, burgemeester
Marc Vanden Bussche, Peter Dalle en ing.
Stephan Wydooghe; gehurkt Neal Baelen,
Serge Verwichte en Gilian Verpoort.

Sinds maandag 20 november pronkt in de
beeldentuin bij de Keunekapel in Baaldje het beeld
Kwantum Femini (2012-2014) van beeldhouwer
Brecht Ledene uit Veurne. Het werk is opgebouwd
rond emotie, uitgedrukt met vorm (vlak, lijn, volume,
ritme ) en materie (brons). Het toont twee figuren
in hun samenzijn. V.l.n.r.: OCMW-voorzitter Greta
Delie-Suber, cultuurmedewerker Dries Dawyndt,
burgemeester Marc Vanden Bussche, beeldhouwer
Brecht Ledene en schepen Rita Gantois van Cultuur.

Aan de jaarlijkse Onthaaldag
Nieuwe Inwoners (ONI) namen
op zaterdag 2 december in
c.c. CasinoKoksijde ca. 320
nieuwe Koksijdenaars deel.
Van 8 tot 10 u. werden ze in
de feestzaal verwelkomd op
een rijkelijk ontbijt, waarna
burgemeester Marc Vanden
Bussche, geflankeerd door
zijn schepenen, hen in zijn
onthaaltoespraak feliciteerde
met hun keuze voor Koksijde
als woonplaats. Dertien gidsen
verzorgden daarna voor
evenveel groepen van 20
personen een rondleiding in
het gemeentehuis. Rond het
middaguur rondde een massale
receptie met infostandjes de
geslaagde ONI af.

Op maandag 4 december vierde het Sociaal Huis feest ter gelegenheid van 3 jaar project Samen
Zorgen, als dank aan de provincie die het project 3 jaar betoelaagde. OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie
onderstreepte met fierheid het doel van Samen Zorgen: alle Koksijdse senioren de kans geven om een
sociaal netwerk uit te bouwen of te verstevigen om het risico op vereenzaming te verminderen. Realisaties
waren/zijn een telefoonster, verjaardagbezoekjes aan alle 80-jarigen, ontmoetingsnamiddagen in heel
Koksijde, het zitbankenwandelpad Zet je mo nére met wekelijkse groepswandelingen, het mantelzorgcafé
De Luisterschelp, enz. Ook burgemeester Marc Vanden Bussche beklemtoonde dat dit waardevol project
dient voortgezet. Onmisbaar bij al deze acties zijn uiteraard de talrijke vrijwilligers die van een heerlijk
breughelbuffet genoten. Projectcoördinator Katrien Debruyne, vrijwilligerscoördinator Anne-Sophie De
Deckker en seniorenconsulent Katleen Calcoen straalden toen hun voorzitter meedeelde dat Samen Zorgen
met eigen middelen wordt verlengd.

Feest voor Maria Battel: 100 jaar!
Op zaterdag 18 november was mevr. Maria Battel de vierde honderdjarige die onze gemeente in 2017
mocht vieren. Dag op dag een eeuw geleden werd Maria geboren in Lampernisse als derde van zeven
kinderen in het gezin van vader boer-burgemeester Camiel en moeder Valentina Maria Matsaert. Na 33 jaar
boeren met haar man in Avekapelle woont Maria nu al 38 jaar in Sint-Idesbald.
Na de lagere schooljaren hielp Maria haar ouders bij het dagelijks werk op
de hoeve. Redelijk wat jaren later leerde ze tijdens de kermis Albert Roussel
kennen waarmee ze op 15 juli 1947 in het huwelijk trad en samen de uitbating
van een grote hofstede aan de Rousdammestraat in Avekapelle begon. Uit
hun liefdesrelatie werden zes kinderen geboren: Jean (†), Paul, Martin, MarieChristine, Bernard (†) en Danny.
Na 33 jaren hard werken op de boerderij verhuisden Albert en Maria in
maart 1979 naar hun nieuwe thuis aan de Tennislaan 26 in Sint-Idesbald.
Daar genoten ze samen van veel familiebezoek en ook van de vele sociale
activiteiten met vrienden en kennissen. Jammer genoeg stierf Maria’s
echtgenoot Albert op 81-jarige leeftijd in november 1996. Voor Maria brak
een moeilijke periode aan maar ze hield zich kranig met hulp van familie en
vrienden.
Zoveel jaar later kan Maria nog altijd zelfstandig in haar huisje wonen:
elke dag wat fitness onder begeleiding van een verpleegster en een korte
wandeling met de rollator, licht huishoudelijk werk met assistentie. Verder met
Mevrouw Maria Battel werd
dochter Marie-Christine vaak op boodschap of uitstap, en waarom niet ook
honderd jaar op 18 november.
af en toe op restaurant, meestal in de Siska.
Bovenal is Maria nog steeds helder en pienter. Elke dag leest ze de krant,
ze heeft drie gsm’s, en gaat drie à vier keer per week kaarten. Televisie kijken doet ze anderzijds niet meer
zo vaak “want ’t is altijd slecht nieuws en daar hou ik niet van”. Natuurlijk is ze ook terecht trots op haar
nageslacht. Behalve haar eigen kinderen is ze ook over- en grootmoeder van 13 kleinkinderen (één †) en
15 achterkleinkinderen. Optimisme en levenslust, dat zijn al een eeuw lang Maria’s levensmotto’s! Uiteraard
bracht een delegatie van het gemeentebestuur een huldebezoek aan Maria om haar te feliciteren met
haar honderdste verjaardag!
Op de foto Maria (midden) met vele afstammelingen, burgemeester Marc Vanden Bussche, OCMW-voorzitter
Greta Suber-Delie, schepenen Lander Van Hove, Rita Gantois en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe.

Must-see voor muziekliefhebbers of weetjesfreaks.

Belgische popgeschiedenis ontrafeld
Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing, de apostels van de Belpop, hebben een
nieuw programma klaar met verrassende verhalen uit de vaderlandse
muziekgeschiedenis: Belpop Bonanza Quattro. De drie vorige edities
waren een succes. Weinig twijfel dat deze vierde show, voor het eerst in
Koksijde, dat ook wordt: op vrijdag 19 januari om 20 u.
Jan Delvaux is de pop-kenner van het duo. Hij jongleert bij voorkeur
met lijstjes, verrassende verbanden – zoals die tussen wijlen Ann Christy
en Bob Dylan – en weetjes achter hits als Eviva España, Marina en Mia.
“Biografieën vind je vaak al op internet. Ik zoom liever in op trivia en
kleine verhalen die typisch Belgisch zijn”, zegt hij.
In Belpop Bonanza Quattro bezoeken de luisteraars vier plaatsen waar
geschiedenis is geschreven door grote namen uit binnen- en buitenland.
Niet Antwerpen of Luik. Niet Boechout of Bilzen… Kom ze zelf ontdekken.
“Ik voel me onderhand de man in stofjas. Tijdens de research voor mijn rubriek op Radio 1 en de
theatershow bots ik nog geregeld op nieuwe verhalen en links die ik niet had vermoed. Dit onderwerp kleeft
een beetje aan mij. Zalig, want dit is een grote speeltuin waarin ik alles mag doen wat ik graag doe. Met de
tv-reeks, het boek, de compilatie-cd en de theatertournee dreigt nu wel overkill. Zolang mensen mij niet beu
worden, ben ik al tevreden”, lacht Delvaux. (uit Het Belang van Limburg)
Tickets 16 euro of 13 (-26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Theater voor de kleinsten

Een magisch woordenloos sprookje
De avond daalt neer over de stad. Is iedereen klaar? Luister naar het
verhaal van een jongetje dat later lampionaio, lantaarnaansteker, wil
worden. Bij zonsondergang verlicht hij de nacht. Want hij is niet bang
voor het donker en droomt met open ogen. Over schaakspelen en over
de slaapwandelende Luna op wie hij verliefd is.
En jij, kleine lieve toeschouwer, wat wil jij later worden? Ook lampionaio?
Er zijn genoeg lantaarns voor iedereen! Lampionaio is een lichtvoetige
en sprookjesachtige voorstelling die uitnodigt om deel te nemen.
Spannend en kleurrijk met verrassende circusnummers zoals het
gezelschap Sprookjes enzo dat zo goed kan. Denk maar aan de knappe
voorstelling In de wolken die eerder in CasinoKoksijde te zien was.
Na de voorstelling kunnen de kleuters onder begeleiding van hun
ouders gratis deelnemen aan een creatieve workshop van de
Westhoekacademie.
Lampionaio voor kleuters (3-5 jaar) én hun (over/groot)ouders op zondag 21 januari om 15 u. Tickets slechts
10 of 5 euro (-26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Nieuwjaarsconcert
Gemeentelijke Harmonie
Het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde heeft plaats op zaterdag 20 januari om 20 u. in
de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Onder leiding van dirigent Luc Note stellen de muzikanten
opnieuw alles in het werk om de kijkende luisteraars een hoogstaande muzikale avond te bezorgen.
Uitschieter wordt deze keer ongetwijfeld Rhapsody in Blue van George Gershwin, samen met
pianiste Stephanie Maertens. Ook solisten uit de eigen rangen komen weer aan bod.
Toegang 7 euro / gratis voor ereleden en <12 j.
Info: www.kghk.be, harmonie@kghk.be

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

IJsbaan tot 7 januari
Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot zondag 7 januari geschaatst worden. Je kan er ook
genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
Openingsuren
- tot zaterdag 30 dec. van 10 tot 21.30 u.
- zondag 31 dec. van 10 tot 17.30 u.
- van maandag 1 tot zondag 7 januari van 10 tot
21.30 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen
/ 2 euro voor jeugd <16 j. / 35 euro voor een
10-beurtenkaart volwassenen / 15 euro voor een
10-beurtenkaart <16 jaar
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!
Discoschaatsen: woensdag 3 januari van 18 tot
21.30 u.
Info: toerisme@koksijde.be

8ste Romantische
Knuffelduik op
10 februari
Op zaterdag 10 februari vindt in het
strandwater van Oostduinkerke voor
de 8ste keer de adembenemende maar
hartverwarmende knuffelduik plaats.
Vier samen Valentijn met je partner en
daag elkaar uit om een romantische
duik in het koude zeewater te nemen.
Meer gedetailleerde info in de
volgende Tij-dingen.

Agenda JANUARI
Gegroepeerde activiteiten
- - Bibliotheek, bl. 6
- Musea, bl. 10
- Randanimatie BK Cyclocross, bl. 18-19
- Sportdienst, bl. 21, 23
- Jeugddienst, bl. 26
- IJsbaan, zie bl. 32
- Bos van Commerce, bl. 35

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

Dinsdag 2 januari
* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo- Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (F), gratis voor inwoners

Woensdag 3 januari
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@TenDuinen: workshop voor kinderen en rondleiding (N)
voor volwassenen

Donderdag 4 januari
* 10.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Ingrid Vincent leest winterverhalen voor kinderen van 4 tot 7 j.,
info bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be
* 14.30 u., Koksijde-Bad, Joc de PIT, kinderfilm Trolls, zie bl. 26

Opname in agenda januari
Activiteiten van verenigingen voor de ed. februari
op uiterlijk dinsdag 2 januari 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.)
Donderdag 28 december
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, info www.sociaalhuiskoksijde.be

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding (F), gratis voor inwoners

Vrijdag 5 januari
* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo- Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (N) gratis voor inwoners + workshop voor kinderen
(6-9 j.) Maak je eigen vismobieltje (2 euro), inschrijven onthaal@
navigomuseum.be, 058 51 24 68
* 19.30 u., Koksijde, Duinenhuis
Skype-voordracht met ruimtevaarder Frank De Winne, toegang 5
euro, leden Sterrenjutters 4 euro, inschrijven info@desterrenjutters.be

Zaterdag 6 januari
* 14-16 u., Koksijde, bibliotheek
Pimp je fiets in het kader van de randanimatie BK Cyclocross,
zie bl. 18

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Stiltewandeling, info www.iwva.be/bezoekers

* 14-17 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Franstalige rondleiding (gratis voor inwoners)

* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Rondleiding (N & F) in de tentoonstelling Vloed

Vrijdag 29 december

* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Workshop voor kinderen Schep een eigen Vloed-kunstwerk
(2 euro)

* 14-16 u., 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

Zondag 7 januari
* Op de middag, Oostduinkerke, Estaminet In De Peerdevisscher en
Navigo-museum
Zilt-arrangement, reservatie 0475 61 94 64

* 16-22 u., Oostduinkerke, Navigo-binnenplein
3de Smoefelmarkt met eet- en drankstandjes van verenigingen
ten voordele van hun werking, bezoek van de kerstman,
org. Oostduinkerke-Dorp Leeft

Maandag 8 januari

Zaterdag 30 december

Woensdag 10 januari

* 8-14 u., Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128)
45ste Winterwandeldag
* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Geleid bezoek (N & F) aan de tentoonstelling Vloed
* 16 u., Oostduinkerke, strand
Sylvestervuren

Zondag 31 december
* 23-02 u., Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. het Grardplein
Van oud naar nieuw

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Mantelzorgcafé, met toelichting over de mantelzorgpremie,
zie bl. 16

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino l’Amant double. Chloé wordt verliefd op haar
psychiater. Ze ontdekt een verborgen deel van zijn leven,
toegang 6 euro / 40 euro (filmpas), info: www.casinokoksijde.be

Vrijdag 12 januari
* 18.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Nieuwjaarsreceptie en Bal Musette met Basil,
Org. 55+ actief, info kristibo@telenet.be, 0475 25 74 24

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater De KOE met Hello Goodbye, komedie zonder midden, met
legendarische ontmoetings- en vertrekscènes uit de internationale
literatuur, toegang: 16 / 13 euro (-26 jaar)

Zaterdag 13 januari
* Koksijde, Belgisch Kampioenschap Cyclocross in de
Liefoordduinen, zie bl. 18-19

Zondag 14 januari
* Koksijde, Belgisch Kampioenschap Cyclocross in de
Liefoordduinen, zie bl. 18-19

Zaterdag 27 januari
* Groot Vogelweekend van Natuurpunt
Tel de vogels in je tuin, zie bl. 24
* 14.30-16 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Poëzieperformance met Maud Vanhauwaert,
info bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53, zie bl. 6
* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Vitalsky, Jean-Paul Van Bendegem en Johan Braeckman,
info www.hetbedrijf.be of 0494 60 41 36

Zondag 28 januari

Woensdag 17 januari

* Groot Vogelweekend van Natuurpunt
Tel de vogels in je tuin, zie bl. 24

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film 24 Wochen. Een gelukkig koppel krijgt te horen dat
hun ongeboren kind het syndroom van Down heeft,
toegang 6 / 40 euro (filmpas)

* 11 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Aperitiefconcert Nomad Swing,
info www.hetbedrijf.be of 0494 60 41 36

Donderdag 18 januari

Vrijdag 2 februari

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Andrei Lugovski
Neos

Vrijdag 19 januari
* 13.30-17 u., Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32)
EHBO-cursus voor senioren door een deskundige van het
Rode Kruis, zie bl. 15
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muzikaal buitenbeentje Belpop Bonanza Quattro met
Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing, zie bl. 31

Zaterdag 20 januari
* 19 u., Koksijde-Bad, gemeentehuis
3de Promenade Run, zie bl. 21
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie,
zie bl. 31

* 19 u., Koksijde, Duinenhuis
Voordracht met weerman Geert Naessens
* 19 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Maxi-kaasbuffet ten voordele van vzw Licht in het Duister-Rwanda,
15 euro (7,50 euro <12 j.), info lidsecr@scarlet.be, 0476 85 79 48

Zaterdag 3 februari
* 14-18 u., Sint-Idesbald, Westhoekacademie (Veurnelaan 109)
Opendeurdag met ateliers in activiteit, gratis workshops en
tentoonstellingen, zie bl. 8
* 14-17 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater Abbatoir fermé
* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Theater Per slot van rekening met Bob De Moor en Dirk Buyse

Zondag 21 januari

Zondag 4 februari

* 9 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandlaan)
Toast Literair met Bernard Deneckere,
info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

* 8-15 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Wandeling Kruwerstocht (5, 7, 14, 18 en 25 km), 1,50 euro
(gratis <12 j.), org. Wandelclub Nieuwpoort, lieven.mieke@telenet.be

* 15 u., c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling Lampionaio (3-5 j.) met verrassende
circusnummers door Sprookjes enzo, zie bl. 31

* 14-18 u., Sint-Idesbald, Westhoekacademie (Veurnelaan 109)
Opendeurdag met ateliers in activiteit, gratis workshops en
tentoonstellingen, zie bl. 8

Woensdag 24 januari
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Stranger in Paradise. Een documentaire
doorweven met fictie over vluchtelingen die hun leven wagen op
de Middellandse Zee. Toegang 6 / 40 euro (filmpas)

Donderdag 25 januari
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren

Vrijdag 26 januari

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.

* 14-16 u., Sint-Idesbald, ‘t Oud Klooster (Strandlaan 239)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 16
* 19.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal (Strandlaan)
Eerste algemene quiz van de Atletiekclub Koksijde,
info daniel.lingier@skynet.be

Bos van Commerce in het zand
In het nieuwe jaar blijft het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke elke dag vanaf 11
u. open tot zondag 7 januari. In het bos staan meer dan 500 kerstbomen, chalets en het huisje van
Tandenfee Twinkelding. Het BvC is een VVV-initiatief i.s.m. de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad.
Twinkelding waakt over het bos en heeft veel leuke verrassingen voor de kinderen in petto.
BOSHUT ELKE DAG OPEN OM 11 u. (tot zo 7 januari)

Dinsdag 2 jan.
- 11.30 u., Tandenfee Twinkelfee vertelt + monster
pinãta slaan
- 14u., Circustechnieken

Donderdag 28 dec.
- 14 u., knutselen met Tandenfee Twinkelding +
monster pinãta slaan

Woensdag 3 jan.
- 11 u., benen en armen losschudden met zumba
- 14u., Notenslingers maken

Vrijdag 29 dec.
- 11-14u., kaartlegster Luna
- 14 u., zoek de gouden tand met Tandenfee
Twinkelding + monster pinãta slaan

Donderdag 4 jan.
- 12-15 u., kinderschminken (3 euro)
- 15 u. feest in het bos met Tandenfee Twinkelding

Zaterdag 30 dec.
- 16 u., geroosterde sprot en warme garnaalsoep
van de Orde van de Paardenvisser
- 17.30 u., fakkeltocht, Sylvestervuren en vuurwerk

Vrijdag 5 jan.
- 14u., Knutselen met Twinkelding

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 Oostduinkerkebad

Zaterdag 6 jan.
- 11u., Driekoningen in het bos
- 14u., Clown Tobias
Haal het volledige programma in een toeristisch
onthaalkantoor of bekijk het op visitkoksijde.be.

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

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

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

* Tekeningen van Elke D’haenen
Tot 7 jan. in galerie Welnis (Astridplein in Odk.), open 10-12 & 13.3016 u., gesloten op zondagvoormiddag

* 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)
* 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

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

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:
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Info:

Info:
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Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme
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T 058 53 34 44
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zie bl. 6

