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

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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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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Emotie en passie…
Dat is het motto van het
Onafhankelijk Theater
Oostduinkerke, beter bekend als
OTO dat al 28 jaar furore maakt
met kwaliteitstoneel waarin meneer
Passie en mevrouw Emotie de
hoofdrolspelers zijn. Voorzittertoneelrat Katrien Vandenberghe
vertelt er alles over in de reeks
Verenigingen in de kijker…

9
Zilver voor film
paardenvisserij
De kortfilm Opgetuigd, Opgetogen
over garnaalvisser Gunther Vanbleu
en zijn paard Nikki behaalde op het
jaarlijkse Filmgala van het Centrum
voor Beeldexpressie de tweede
prijs uit liefst 400 inzendingen.
Oververdiend want de prent is
een van de mooiste ooit over de
paardenvisserij…
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En verder:
Bestuur

Infoavond renovatie
Oostduinkerke-Dorp
Een belangrijk project voor de
komende jaren is de renovatie van
de Dorpsstraat-oost in Oostduinkerke.
Op donderdag 8 februari worden
daarover in het clubhuis van de golf
de eerste plannen voorgesteld. Het
bestuur luistert er naar uw ideeën en
suggesties.

Snippers uit de gemeenteraad
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Bericht aan de abonnees
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Budget 2018 goedgekeurd
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Aanwervingen seizoenpersoneel
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Cultuur en erfgoed
Krokuskriebels in de musea
Infovergadering strandvisserij

12-13
15

Milieu
Activiteiten in het Duinenhuis

19
BK Cyclocross in beeld

Sport
Jeugd

De hoofdkoers van het BK
Cyclocross bracht op zondag
14 januari zonder meer de
spannendste wedstrijd van het
lopende seizoen veldrijden. Ook
onze gemeente toonde zich van
zijn beste kant met een perfecte
organisatie. De beelden spreken
voor zich…

De voorbije maand
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Proficiat aan onze jubilarissen
Burgerlijke stand
Podium in c.c. CasinoKoksijde
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Romantische Knuffelduik

Snippers uit de raad van 18 december
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De opgegeven
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.
Biedenkopflaan – Het plan voorziet de aanleg
van een voetpad langs de gebouwen, verder
een vuilwaterriolering en infiltratiebuis voor
hemelwater. Het parkeren blijft haaks. Raming
341.117 euro. Unanieme goedkeuring.

LIVE

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

Diverse projecten – Het lastenboek is eenparig
goedgekeurd voor het aanstellen van een
ontwerper voor een pakket kleinere werken. Het gaat om
25 dossiers waaronder afbraak oude Speeldune (achter
Westhoekacademie), woningen Dorpsstraat, herstel daken
(Kerkepanne, Keunekapel, Duinenhuis), toegankelijk maken
mindervalidentoilet perron station Koksijde, sanitair blok pompstation golf en op het kerkhof Oostduinkerke,
renovatie kapel Rozenkrans, vernieuwen reddershuis Sloepenlaan. Raming (voor de ontwerper) 145.200 euro.
Vuilniswagens IVVO - Aanpassing van de beladingsstoelen op de vijf vuilniswagens is nodig in functie
van het wegen en de tarifering van het aangeboden afval. Raming 68.062 euro. Unanieme goedkeuring.
Koksijde kan een prima afvalrapport voorleggen. De hoeveelheid huishoudelijk restafval zakte de voorbije
jaren met 20%, opvallend beter dan het Vlaamse gemiddelde. Onze gemeente behaalde hiermee al in
2016 de doelstelling van de Vlaamse overheid.
Wegenis- en rioleringswerken – Unaniem akkoord voor diverse in één dossier gebundelde weg- en
rioleringswerken (raming 926.260 euro):
- Lalouxlaan (tussen Bosquetia- en Vlaanderenstraat): doortrekking profiel van het eerder vernieuwde
deel, met rijweg in asfalt en aan beide zijden langsparking en een voetpad in waterdoorlatende
betonstraatstenen. Er komt ook een RWA IT-riool.
- Einde Berthastraat: aanleg keerpunt en verharding fiets- en voetgangersverbinding met de Tennislaan.
- Steile Weg, James Ensorlaan, Oscar Dumareystraat en Hortensialaan: aanleg gescheiden rioolstelsel,
nieuw asfalt, bermen in grasbetontegels, opritten in waterdoorlatende betonstraatstenen.
- Milieupark: bijkomende afvoergoot, het hemelwater wordt via een nieuwe RWA-riolering met KWSafscheider aangesloten op de riolering in de Kerkstraat.
- Goudbloemstraat en Jan Pootlaan: aanleg van een kantstrook over een bepaalde afstand en inzaaien
berm.
- Koninginnelaan: toegankelijker maken bushalte met verhoogde perronboord en wachtruimte.
Concessie brouwerij met gelagzaal (15 jaar) – Unaniem akkoord
was er ook voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating
van een brouwerij met gelagzaal in de voormalige varkensstallen van
de Abdijhoeve Ten Bogaerde. Deze accommodatie is bedoeld om
het Idesbaldbier te promoten. De concessiehouder moet ter plaatse
brouwen (5 hectoliter per jaar) volgens ambachtelijke kennis en
authenticiteit. De gemeente neemt de inrichtingswerken op zich, met
uitzondering van de eigenlijke brouwinstallatie.
Verwaarloosde woningen/gebouwen - De raad ging eenparig
akkoord met het reglement voor inventarisering van verwaarloosde
woningen en/of verwaarloosde gebouwen. Deze materie werd op
1 januari 2017 van het Vlaams naar het gemeentelijk niveau overgeheveld. Onze gemeente kan voortaan
dus zelf kort op de bal te spelen inzake verloedering van buurten en verwaarlozing van panden die het
straatbeeld vervuilen. De strijd tegen verwaarlozing is ook een doelstelling van de intergemeentelijke
samenwerking Woonhuis Nieko. De raad keurde meteen ook unaniem het belastingreglement 2018-2019
op de verwaarlozing van woningen en gebouwen goed.
Eerstelijnszone – Onze gemeente treedt toe tot de Eerstelijnszone Veurne, omvattende de gemeenten
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem en Middelkerke (en later misschien ook Diksmuide).
Binnen deze zone wordt interdisciplinaire samenwerking tussen welzijns- en zorgactoren uit de eerste lijn
gestimuleerd. Voorlopig is de werknaam Eerstelijnszone Veurne. De raad dringt aan om de zone de naam
Veurne-Westkust te geven. Algemeen akkoord.

De burgemeester aan het woord
Onze weerspreuk voor (24) februari luidt: Sint-Matthijs breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken, dan vriest het
nog zes weken. Hoelang is het geleden dat we op natuurijs konden schaverdijnen? De laatste Elfstedentocht
in Friesland vond plaats op 4 januari 1997… Weerspreuken lijken dus duidelijk aan een update toe: Matthijs
hoeft het ijs niet meer te breken, de vorst is lang al uitgeweken...
T-d: “Burgemeester, na de succesvolle infoavond over
de toekomst van de basis Koksijde op 19 december,
wordt nu ook het ijs gebroken voor de renovatie
Dorpstraat-Sportpark in Oostduinkerke?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, op
donderdag 8 februari is er voor dat project een
gelijkaardige infoavond in het clubhuis van de golf.
Samen met deskundigen van het studiebureau
zullen we er de eerste plannen toelichten, en ook
peilen naar mogelijke voorstellen van de bevolking.
Graag mijn oproep tot alle belangstellenden om
daar aanwezig te willen zijn. Ik kan alvast melden
dat nog voor het zomerseizoen enkele huizen in
die zone gesloopt zullen worden. Ook zal weldra
de parking bij de BKO, rechtover de bakkerij, van
capaciteit verdubbelen. Ik hoop dat de uitvoering
van het eigenlijke project vanaf 2020 zal kunnen
gebeuren. De zone is eigendom van de gemeente,
zodat de realisatie veel sneller een feit zal zijn dan
de reconversie van de basis Koksijde. Intussen, tot de
uitvoering begint, zal de zone een open grasruimte
blijven.” (Zie bl. 19)
T-d: “Vanaf 1 januari 2019 vormen gemeente én
OCMW één bestuur? Dat vraagt beslist een ernstige
voorbereiding?"
Burgemeester: “Inderdaad. OCMW en OCMWraad worden over elf maanden in heel Vlaanderen
opgeheven. In de vaktaal spreekt men van
‘inkanteling’: het OCMW zal inkantelen in het
gemeentebestuur. Persoonlijk vind ik die evolutie
wel wat jammer. De OCMW-raad is altijd een goeie
plaats geweest voor politieke mandatarissen die
graag in stilte werken, die daar mooi werk leveren
zonder in de picture te komen. Vanaf 1 januari 2019
zal er dus ook maar één secretaris meer zijn, nl. de
gemeentesecretaris, en er valt ook een schepenzetel
weg, van 7 naar 6. Onder het personeel van
gemeente én OCMW is recent onder leiding van
de secretarissen het actieplan Tope Sterk gestart,
om de inkanteling van OCMW in de gemeente
voor te bereiden. Maar grote problemen kondigen
zich in onze gemeente niet aan, en uiteraard blijft
de huisvesting behouden. Al bij al streven we naar
efficiëntiewinsten door optimale inzetting van het
personeel voor klantvriendelijke en kwaliteitsvolle
diensten aan de burger.”
T-d: “Mag het iets luimiger? Bijvoorbeeld met carnaval
tijdens de krokusvakantie?”
Burgemeester: “Natuurlijk! Na de kalme maand
januari is het tijd dat de feestvierders weer eens goed
uit de bol kunnen gaan. De dagen lengen, het wordt
warmer, het ontluikende leven staat weer voor de
deur, en daarna komt de zomer. Iedereen kijkt er naar
uit dat die lange winter weer voorbij is. Carnaval is
ook een uiting van dat verlangen, van die vreugde.

Burgemeester Marc Vanden Bussche bij de varkensstallen
op de site Abdijhoeve Ten Bogaerde waar een
ambachtelijke brouwerij zal ingeplant worden (zie 5de
snipper op bl. 4 links hiernaast).

O, carnaval is niet wereldvreemd, het is eigenlijk een
pre-christelijke, heidense, Keltische traditie die de
overwinning van het leven op de dood viert! Hoe dan
ook, het verheugt me dat carnaval bij ons, vooral
in Oostduinkerke, standhoudt. Met mijn bijzondere
dank daarvoor aan raadslid-opbouwwerker André
Cavyn die daar vol overgave heel wat van zijn vrije
tijd insteekt. Vermeldenswaard is zeker ook dat de drie
prinsen drie schoonbroers zijn: Wilfried, Billy en Chico
zijn immers elk gehuwd met een dochter van Astrid
Verstraete en wijlen René Dewitte. Dat is toch ook
uniek!” (Zie bl. 31)
T-d: “We mogen ook Valentijn niet vergeten?”
Burgemeester: “Ja! Nieuw is dat Koksijde, De Panne
en Nieuwpoort een gezamenlijk programma
bekokstoofd hebben, Triootje aan de Westkust
gedoopt! Elke badplaats toont zich van zijn beste
kant, De Panne met een Venetiaans bal, Nieuwpoort
met een vuurspektakel, en wij o.a. met onze al
legendarisch geworden Romantische Knuffelduik op
zaterdag 10 februari! Valentijn is natuurlijk ook een
topgebeurtenis voor de horeca. De restaurants zullen
aantrekkelijke menuutjes aanbieden. Ja, dat ‘triootje’
met de Valentijnweek is zeker goed voor onze hoek,
onze Westkust. Tot slot vestig ik de aandacht van
de lezer graag op de 24ste mountainbiketoertocht
op zondag 25 februari. Ook al een traditie, ooit in
het leven geroepen door sportfunctionaris Willy
Degraeuwe en schepen Dirk Dawyndt, en tot op
heden gedragen door de sportdienst. Een grote
organisatie!”
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Al dan niet lange tijd bent u een trouwe lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat aan het tweede nummer van zijn 23ste jaargang toe is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor
2018 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10
euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt
toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de
overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en
inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Word het gezicht van de
Ik koop lokaal-campagne!
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne Ik koop
lokaal bij een winkelier van hier. Om lokale handelaars een
gezicht te geven bij het grote publiek, lanceren Koksijde en
negen andere West-Vlaamse steden en gemeenten een
grote actie.
Ben je trots op je kwalitatieve producten, je vakkennis en
je persoonlijke service? En heb je zin om ambassadeur te
worden van de campagne? Schrijf je dan snel in (tot eind
februari) op www.ikkooplokaal.be.
Voordelen voor zelfstandigen
1. Je winkel (incl. foto) komt op de website.
2. Je ontvangt promomateriaal, zo weten de klanten dat je
meedoet.
3. Klanten kunnen stemmen en stoefen met jouw zaak.
Anderen worden zo warm gemaakt om lokaal te kopen.
De deelnemer met de meeste stemmen wordt
ambassadeur van zijn/haar gemeente. Alle verkozen
ambassadeurs worden medio april 2018 uitgenodigd op de
officiële prijsuitreiking en persconferentie waar de jury ook
de ultieme provinciale winnaar kiest.

Klaar voor een nieuwe uitdaging?
Ons gemeentebestuur plant enkele selectieprocedures. Voor meer info kan je vanaf 1 februari
terecht op www.koksijde.be/vacatures of via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf in op de nieuwsbrief (www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk)
om van alle vacatures op de hoogte te blijven.

Gemeenteraad keurt
budget 2018 goed
Binnen de krijtlijnen vastgelegd in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 heeft de gemeenteraad
het budget 2018 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De decretale evenwichten worden
gerespecteerd. Ondanks de impact van de besparingen die de Vlaamse en federale overheid doorvoeren
ten laste van de lokale besturen zoekt onze gemeente naar optimalisatie- en efficiëntiewinsten. De
minderontvangsten voor gesubsidieerd personeel worden gecompenseerd door een efficiëntere werking
inzake de werkingskosten.

LENINGENAFLOSSINGEN
€ 11.345.222
17%

De exploitatie – uitgaven

LENINGENINTERESTEN
€ 3.132.761
5%

De belangrijkste toegestane
werkingssubsidies zijn:
• 5.465.090 euro aan de Politiezone
Westkust
• 2.750.000 euro aan het Sociaal Huis
Koksijde
WERKINGSKOSTEN
• 1.419.686 euro aan de
€ 11.981.569
Hulpverleningszone Westhoek
18%
• 1.195.746 euro aan de VVV KoksijdeOostduinkerke vzw
• 629.497,75 euro toelagen aan
diverse verenigingen
De belangrijkste
financieringsbronnen van de gemeente zijn:
• 46.051.966 euro belastingen (voornamelijk vastgoedbelastingen)
• 6.700.000 euro personeelssubsidies (incl. gesubsidieerd onderwijs)
• 6.750.000 euro werkingssubsidies (gemeentefonds e.a.)
• 5.208.646 euro prestatie-ontvangsten
• 1.774.455 euro dividenden

PERSONEEL
€ 27.011.784
40%

TOELAGEN
€ 13.139.074
20%

De totale schuldenlast is gedaald met 25 miljoen euro (-20%) sinds het begin van de legislatuur. Dit had een
gunstig effect op de terug te betalen intresten en aflossingen. De vrijgekomen beleidsmarge werd voor nieuwe
investeringen aangewend.
Voor 2018 voorziet het beleid 24 miljoen euro investeringen: o.a.
Aard

Bedrag

Gebouwen en terreinen

6.587.000

Wegen, fietspaden en rioleringen

8.381.644

Openbare verlichting en nutsleidingen

1.489.000

Informaticamateriaal, rollend materieel, machines en installaties, studies en plannen

1.279.000

Investeringssubsidie aan politiezone voor politiegebouw

2.000.000

Hierop wordt 3 miljoen euro subsidie (transactie) verwacht in 2018.

Belangrijkste investeringen betreffen vernieuwen Zeedijk Koksijde, renovatie stallen Ten Bogaerde en inrichten
microbrouwerij, aankoop gebouwen Masterplan Oostduinkerke-Dorp, de aanleg van fietspaden in de N35
(Veurne-De Panne) en in de N34 (Albert I-laan tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort), restyling zaal Witte
Burg, heraanleg landbouwwegen, herinrichting Noordstraat, Louise Hegerplein en Kerkstraat, heraanleg Van
Buggenhoutlaan, rioleringswerken, herstellingen van wegen en riolen, afwerken lopende projecten en diverse
kleinere aankopen om de dienstverlening optimaal te kunnen verzekeren.

Het gemeentebestuur werft aan…
Telkens in het voorjaar starten ons gemeentebestuur
en het Autonoom Gemeentebedrijf (voor Koksijde
Golf ter Hille) de procedure voor aanwerving
van een lange rij jobstudenten en contractueel
seizoenpersoneel voor allerhande opdrachten tijdens
de vakanties van 2018.

A. Jobstudenten seizoen 2018

Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder
aan zee / EHBO-helper / werkman (straatveger/
papierprikker) / sportmonitor kampen / monitor
speelpleinwerking / administratief bediende /
kassier zwembad / schoonmaker zwembad / redder
zwembad
Job in de kijker: monitor buitenschoolse
kinderopvang
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke
opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en
de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden
van kinderen volgens pedagogische visie van de
organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij
indiensttreding
Diplomavereiste:
Eén van de volgende diploma’s of certificaten
behaald hebben of de studierichting/opleiding
volgen:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair
onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad kinderzorg
(en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding begeleider buitenschoolse
kinderopvang van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad verpleegkunde.
Een diploma of certificaat van het technisch
secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad sociale &
technische wetenschappen
- het tweede jaar van de derde graad jeugden gehandicaptenzorg (vroeger: bijzondere
jeugdzorg),
- het tweede jaar van de derde graad
gezondheids- en welzijnswetenschappen (vroeger:
verpleegaspirant),
- het derde jaar van de derde graad internaatswerking,
- het derde jaar van de derde graad leefgroepenwerking,
- de opleiding jeugd- & gehandicaptenzorg van het
volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair
onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte
type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding,
- masteropleiding.
Bruto uurloon: 11,22 euro.

Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden
tegen donderdag 1 maart 2018 komen in
aanmerking voor de eerste aanstelling.

B. Jobstudenten buiten seizoen:
krokus- en paasvakantie /
weekends 2018

Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor:
schoonmaker zwembad / redder zwembad
/ monitor buitenschoolse kinderopvang (min.
18 jaar) / administratief bediende / monitor
speelpleinwerking / sportmonitor
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen
vrijdag 16 februari 2018 komen in aanmerking voor
de eerste aanstelling tijdens de paasvakantie.
Om te solliciteren voor weekends (enkel
kinderopvang), dient u de betreffende rubriek op
het sollicitatieformulier in te vullen en in te dienen
tegen donderdag 1 maart 2018 om in aanmerking
te komen voor de eerste aanstelling tot de
zomervakantie.

C. Contractueel seizoenpersoneel (contract maximum
3 maand)
redder aan zee / monitor buitenschoolse
kinderopvang / sportmonitor / werkman /
schoonmaker / chauffeur openbare netheid /
administratief medewerker / onthaalbediende
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden
tegen donderdag 1 maart 2018 komen in
aanmerking voor de eerste aanstelling.

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of vragen bij
de dienst Personeel & HR.
Kandidatuurstelling: solliciteren kan online via
www.koksijde.be of bezorg het formulier ingevuld
terug aan Gemeentebestuur Koksijde – dienst
Personeel & HR – Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 –
evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.
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Katrien Vandenberghe,
voorzitter Onafhankelijk Theater Oostduinkerke:

“Zonder publiek is het snel voorbij”
Het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) pakt al sinds 1995 uit met een eigen programmatie. Het knus
theater Het Bedrijf is hiervoor de ideale uitvalsbasis. Jaarlijks hoogtepunt van het gezelschap is de eigen
productie die 6 à 7 keer opgevoerd wordt. Met zes bestuursleden en heel wat vrijwilligers besteedt voorzitter
Katrien Vandenberghe al ruim 20 jaar een groot deel van haar vrije tijd aan OTO. “We vormen een klein,
maar hecht team.”
T-d: “Vertel eens beknopt de geschiedenis
van het Onafhankelijk Theater
Oostduinkerke.”
Katrien Vandenberghe: “In 1989 startten
vier theaterbeesten, nl. Jan Defoort, Koen
Vandenberghe, Benoît Dorné en Mieke Ronsmans, het amateurgezelschap. De basisbedoeling was een eigen koers varen, kwalitatief amateurtheater brengen. De repetities
vonden plaats in de gemeenteschool van
Wulpen. Toen dat niet meer mogelijk was,
moesten we uitwijken naar Steenkerke maar
dat was niet ideaal. Dankzij de steun van o.a.
de gemeente slaagden we er, winter 1995, in
om ons eigen theaterzaaltje uit de grond te
stampen. Meteen was Het Bedrijf geboren.”

Foto OTO-voorzitter Katrien Vandenberghe: “We willen dat het publiek
door emoties overmand wordt. Geen flauwe humor of dijenkletsers
bij ons.”

T-d: “Wat is het doel van jullie vereniging?”
Katrien: “In eerste instantie willen we eigen
theaterstukken spelen. Van zodra Het Bedrijf
ontstond, besloten we om ook een eigen
programmatie te ontwikkelen, voorstellingen door
andere gezelschappen en artiesten. Want we wilden
onze knusse zaal ten volle benutten. We waren
eigenlijk echte pioniers in de gemeente, want er was
toen nog geen sprake van het c.c. CasinoKoksijde,
laat staan van een cultuurcentrumpje gerund door
vrijwilligers. Een ander belangrijk doel is kwaliteit
brengen. We willen dat het publiek door emoties
overmand wordt. Geen flauwe humor of dijenkletsers
bij ons.”

T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Katrien: “Ons bestuur bestaat uit zes personen die
één keer per maand vergaderen. We zijn dan vooral
bezig met de samenstelling en uitbouw van onze
programmatie, de maandelijkse Café Foyer en het op
poten zetten van onze eigen productie. Daarnaast
hebben we nog een handvol andere vrijwilligers waar
we op kunnen rekenen, en uiteraard onze acteurs.”
T-d: “Welke activiteiten staan er op het reguliere
menu?”
Katrien: “Elke tweede vrijdag van de maand is er Café
Foyer met een gratis optreden. Met dit initiatief willen
we beginnende of onbekende groepen een forum
geven. Daarnaast is er ook één keer per maand een
optreden uit onze eigen programmatie (muziek of
theater). Het belangrijkste voor de theatergroep is
natuurlijk onze eigen productie. Dit jaar brengen we
De broers Geboers van Arne Sierens.” (Zie bl. 32)

T-d: “Wat wil je graag extra benadrukken?”
Katrien: “Heel belangrijk is dat OTO vandaag nog
steeds uitsluitend draait dankzij het werk van vele
échte, onbezoldigde vrijwilligers. We zijn dus idealisten.
Veel mensen denken ten onrechte dat wij een
gemeentelijke dienst zijn. Dat idealisme gaat zover
dat de stichtende bestuursleden zelfs eigen middelen
in OTO investeerden. Het is een uit de hand gelopen
passie, maar we zijn er allen erg trots op. Er zijn ook
veel sympathisanten en sponsors die ervoor zorgen
dat onze werking mogelijk blijft. Die mensen zijn we
heel dankbaar. Hetzelfde geldt voor het publiek.
Zonder hen is ons verhaal snel voorbij. Vergeten we
ook niet het gemeenbestuur dat zorgt voor steun op
financieel en logistiek vlak.”
T-d: “Wat wil OTO nog werkelijkheid zien worden?”
Katrien: “Leuk is dat we sinds september 2017 een
eigen digitaal ticketsysteem hebben. Iedereen kan
online een kaartje bestellen, zelfs zijn plaats kiezen! In
de toekomst hopen we weer aan te knopen met ons
eigen kinder- en straattheater in de zomer. We vormen
een hechte, maar wel kleine groep. Daarom moeten
we keuzes maken. Het zou goed zijn als nog enkele
gemotiveerde mensen ons vervoegen. Zeker technici
of decorbouwers mogen zich altijd melden. Maar
we zijn vooral tevreden, trots en dankbaar voor de
positieve reacties al die jaren...”
Info en tickets: www.hetbedrijf.be/tickets-enreservaties.php

Passionele liefde in literatuur en film
Omstreeks Valentijn vind je in de bib een selectie romans, films en
strips met de passionele liefde als centraal thema. Wat als de liefde zo
alomvattend en de hartstocht zo groot is dat alles rondom je er niet
meer toe doet? En wat als de passie uitdooft? Maak in Portret van een
onbekend meisje van de Russische auteur Aleksandr Skorobogatov
kennis met de 13-jarige Sasja die als een blok valt voor de waanzinnig
mooie Katia. Deze prachtige roman is de geschiedenis van een even
mooie als destructieve liefde. In de klassieker Zout op Mijn Huid van
de Franse schrijfster Benoîte Groult leidt een ontmoeting tussen een
intellectuele Parisienne en een Bretoense zeeman tot een levenslange,
hartstochtelijke verhouding. En in Mon Roi van de Franse regisseuse
Maiwenn blikt de van een ski-ongeval revaliderende Tony terug op haar explosieve, tien jaar durende relatie
met Georgio. Deze en nog veel meer passionele liefdes in de bib.

Dé cyclocrosskampioenen
van de bib
Ter gelegenheid van het BK Cyclocross op 13 en 14 januari presenteerden
vele gemeentelijke diensten cyclo-randanimatie. Ook in de bibliotheek
was dat het geval. Gewapend met een tablet of smartphone konden
kinderen van 9 tot 12 jaar in de bib op Cyclo Quest, een digitale
ontdekkingstocht. Als ze alle opdrachten goed oplosten werden ze
misschien wel dé cyclocrosskampioen van de bib. Winnaars Remi Pieters
en Milan Zwertvaegher die op 16 december hun prijs mochten ontvangen
uit handen van volksvertegenwoordiger-schepen Rita Gantois.

Voorleesuurtje
Op dinsdag 13 februari is er om 10.30 u.
voorleesuurtje in de bib voor kinderen van
4 tot 8 j. Juf Ingrid leest de mooiste verhalen
voor. De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s zijn
natuurlijk ook welkom.

Workshop Roald Dahl
Op zaterdag 24 februari kan je van
14 tot 16 u. in de bib de wondere
wereld van Roald Dahl ontdekken.
Stap in het bootje en vaar samen
met de Oempaloempa’s de
chocoladerivier af. Mathilda en
Daantje, de wereldkampioen, zijn er
ook. Durf jij onderweg de GVR een
hand te geven én de Reuzenkrokodil te aaien?
Reserveer snel je gouden ticket en speel mee in de
fantastische wereld van Roald Dahl. Inschrijven 3 euro in
de bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be.

Rudolf Hecke & Nathalie brengen:
Parcours Gainsbourg - Relation de Trottoir
Op donderdag 8 maart brengt biograaf-performer Rudolf Hecke van 20 tot 22.30 u.
in de bib het verhaal van een uitzonderlijk getalenteerde en gedreven artiest: Serge
Gainsbourg. Het wordt een beklijvende, muzikale en humoristische conference,
opgeluisterd met tijdloze chansons gebracht door zangeres Nathalie op de piano. Met
grote kennis en veel inlevingskracht vertelt Hecke over de man die innerlijk verscheurd
werd door de botsing tussen zelfdestructie en levenslust, tussen de schilder die het
ochtendlicht begeerde en de muzikant-nachtbraker die ’s ochtends in zijn bed
onderdook. L’art mineur versus l’art majeur, tegenslag en volharding, een open geest,
het weigeren oogkleppen te dragen, provocatie en schandalen... het komt allemaal
aan bod. Inschrijven verplicht in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be.
Leden 2 euro, niet-leden 5 euro.

10de Cabin Art: schrijf nu in
De 10de editie van Cabin Art vindt plaats van zaterdag 19 mei tot zondag 9 september op de Zeedijk van
Sint-Idesbald. Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in openlucht, georganiseerd door de dienst
Cultuur en Erfgoed i.s.m. Rodeo en Baldus Beach.
• Thema – De werkgroep koos voor het thema
De abdij en de zee uiteraard verwijzend
naar de Duinenabdij die eeuwenlang de
natuurelementen trotseerde. In Cabin Art gaan
zout, zand en wind elk jaar de dialoog met de
kunstwerken aan.
• Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je
idee vóór 9 maart naar cultuur@koksijde.be.
Verwijs naar je/een website of andere referenties
in beeld of tekst. Een deskundige jury zal de
voorstellen van de deelnemers selecteren en
hen verder informeren. Je kan ook alle nuttige
info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed,
Zeelaan 303.
• Mogelijkheden
- Werk rechtstreeks op een strandcabine op
zaterdag 19 mei (ook mogelijk vanaf vrijdag).
- Werk op zaterdag 19 mei op een paneel

dat aan een strandcabine bevestigd is
(voorbereidingen/grondlaag vooraf is
toegelaten).
- Het volledig afgewerkt paneel wordt aan de
cabine bevestigd (levering paneel uiterlijk 14
mei). De kunstenaars moeten zelf een paneel
aanschaffen (1,50 m hoog en 1,85 m breed).
Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet
in het hoogseizoen van drie maanden bekijks
van de vele bezoekers op de Zeedijk. Let wel!
Kunstenaars die geselecteerd worden voor Cabin
Art staan hun rechten af aan de organisatie.
Concreet houdt dat in dat afbeeldingen van de
kunstwerken verspreid kunnen worden. Alles wat
op de cabines wordt aangebracht is van tijdelijke
aard.
Info - Dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be,
058 53 34 40.

Cursussen
* Basis iPad - Dagelijks gebruik. Maandag 12 en
dinsdag 13 febr., van 9.30 u. tot 12 u. Prijs 10 euro.
* Fiets- en wandelsites - Fiets- en wandelroutes
uitstippelen en afdrukken. Zaterdag 3 maart, van
10 u. tot 12 u. Prijs 5 euro.
* Excel (rekenprogramma) - Alle basisaspecten.
Op maandag 5 en dinsdag 6 maart (13.30-16
u.). Er wordt geoefend op de computers van de
bib. Prijs 10 euro.
* Digitale fotografie – Meer uit je fototoestel halen
en betere foto’s maken. Donderdagen 8 en 15
maart (13.30-16 u.). Prijs 10 euro.
* Folders en uitnodigingen – Dergelijke
documenten maken in Word. Donderdag 15
maart (13.30-16 u.). Prijs 5 euro.

* Foto’s verbeteren - Foto’s ordenen
en aanpassen in Pixlr. Zaterdag 30
maart (14-16.30 u.). Prijs 5 euro. Eigen laptop
meebrengen.
* Inschrijven - Voor al de cursussen geldt
inschrijven vanaf maandag 5 febr. aan de
balie van de bib. Je moet lid zijn, breng je IDkaart mee. Betalen met de automaat (geen
biljetten hoger dan 10 euro). Info over komende
cursussen op www.bibliotheek.koksijde.be.
* Digidokters - Vragen over computers, tablets,
smartphones, enz.? Stel ze aan de digidokters
op zaterdag 3 februari (10-12 u.). Vragen vooraf
doorsturen via het e-loket van de bib.

Van 10 tem 18 februari

Krokuskriebels in onze musea
In de krokusvakantie zetten alle musea in Vlaanderen, in samenwerking met de Gezinsbond, hun deuren
wagenwijd open voor kinderen en hun (groot)ouders. Uiteraard hebben ook het NAVIGO-museum en het
Abdijmuseum Ten Duinen heeft een topprogramma samengesteld. Alle activiteiten zijn inbegrepen in het
toegangsticket en dus gratis voor Koksijdenaars.

A. In NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Di 13 en do 15 feb.: familieworkshop Aquaria
achter de schermen
Van 14.30 tot 16 u., voor kinderen van 6 tot 12 j. en
hun (groot)ouders.
In het NAVIGO-museum zwemmen ook echte
vissen rond. De technicus van het aquarium vertelt
er alles over. Hij neemt jullie mee naar het rijk van
Neptunus! Je maakt er van dicht kennis met het
leven van de kabeljauwen, roggen en haaien.
Samen met het hele gezin doe je proefjes en zie je
wat er achter de schermen gebeurt!
Reservatie verplicht: 058 51 24 68,
onthaal@navigomuseum.be.
Wo 14 feb.: familierondleiding De vissersvrouw
vertelt
Van 10.30 tot 12 u., voor kinderen van 4 tot 12 j. en
hun (groot)ouders.
De vissersvrouw neemt je mee op ontdekkingstocht.
Je reist door de tijd en ontdekt de harde vissersstiel
van vroeger. Maar het was zeker niet allemaal
kommer en kwel. Je kan er ook spelletjes spelen,
liedjes zingen en aan de slag gaan. Wedden dat
je nooit meer op dezelfde manier naar de vis in je
bord kijkt?
Reservatie verplicht: 058 51 24 68,
onthaal@navigomuseum.be.
Van za 10 tot zo 18 feb.: SOS Zeemonsters,
spannende ontdekkingstocht met viewmaster
Schip ahoi! Jij bent ontdekkingsreiziger. Met de
Santa Martha vaar je de zeven wereldzeeën af. Je
ontdekt nieuwe werelden waar nog geen mens is
geweest. Je zeekaart en je viewmaster helpen je
op weg. Je wordt ondergedompeld in het zeeleven
en de visserij. Maar opgepast: op je tocht ontmoet
je verschrikkelijke zeemonsters die jou en je schip
naar de haaien willen helpen…
Deze zoektocht
kan je heel de
krokusvakantie
lang ondernemen
tijdens de
openingsuren.
Reservatie niet
nodig.

Vr 16 feb.: Family@NAVIGO
Kom op vrijdag 16 feb. om 14.30 u. met heel het
gezin naar het museum!
- Kleuters (3 tot 6 j.) beleven er een toffe workshop:
het poppenspel Leuke snoetjes met aansluitend
het schilderen en versieren van een masker.
Deelname 2 euro per kind (inschr. via
onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68).
- Volwassenen genieten tegelijk een rondleiding
met als thema strandvisserij.
- Ook individuele bezoekers kunnen aan de
rondleiding of de workshop deelnemen.

Yoga in het museum

Herontdek jezelf én het NAVIGO-museum in de
magische aquariumverdieping. Breng lichaam
en geest tot rust in het gezelschap van de
noordzeevissen. Voor deze eerste yoga-reeks in
het museum is gekozen voor Yin Yoga. Dit is een
yogavorm waarbij voornamelijk liggende en
zittende houdingen wat langer aangehouden
worden.
Op zo 25 februari en 4, 11,18 en 25 maart, telkens
van 14.30 tot 15.30 u. Voorzie zelf yogamatje,
kussentje, deken, en eventueel yogablokjes.
Deelname 7 euro, inschrijving gewenst via
058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be

Krokuskriebels in onze musea
(vervolg van blz. 12)

B. In Abdijmuseum Ten Duinen
Di 13 (10.30 u.), wo 14 (14.30 u.) en za 17 feb.
(14.30 u.): rondleiding Zandlopers
Trek met een gids naar de plaats waar ooit de
grote Duinenabdij pronkte. Door er zelf voorwerpen
op te graven, leer je wat archeologie is en leer
je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag.
Daarna ga je naar het museum. Verkleed als
monnik volg je het leven van een monnik uit de
middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes
kom je te weten hoe de monniken elke dag
doorbrachten… Gratis voor inwoners.
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en hun
(groot)ouders. Inschrijven via abdijmuseum@
koksijde.be of 058 53 39 50.

Virtual Reality in het
Abdijmuseum: een succes!

Op 26 december opende de Virtual Realitybeleving in het Abdijmuseum Ten Duinen. Maar
liefst een duizendtal bezoekers reisden dankzij
de modernste technologieën al terug in de tijd
naar de abdij van 1490. Met laaiend enthousiaste
reacties als gevolg. Dit is ook een avontuur voor jou.
Jong en oud: ga het beleven in het Abdijmuseum.
Openingsuren: www.tenduinen.be. Op de foto
knipt burgemeester Marc Vanden Bussche het
lint in aanwezigheid v.l.n.r. raadslid Jan Loones,
museumdirecteur Dirk Vanclooster, schepenen
Rita Gantois en Lander Van Hove, Els De Rooy van
AlfaVision, gedeputeerde Guido Decorte en ir. Hans
Vandamme.

Wo 14 feb. (14.30 u.): rondleiding Leven in de
middeleeuwse Duinenabdij (volw., N)
Een gids loodst je anderhalf uur doorheen het
museum en het ruïneveld. Gratis voor inwoners. Wie
een toegangsticket voor het museum koopt, volgt
deze rondleiding gratis mee. Inschrijven niet nodig.
Do 15 feb. (14.30 u.): rondleiding Leven in de
middeleeuwse Duinenabdij (volw., F)

Concessie brouwinstallatie en
brouwerij met gelagzaal Ten Bogaerde
Het gemeentebestuur maakt volgende onderhandelingsprocedure (zonder openingszitting) bekend:
concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal Ten
Bogaerde.
De inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gezonden te worden (datum poststempel geldt als
bewijs) of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de dienst Secretarie, op uiterlijk 26 februari 2018 onder
dubbel en gesloten omslag. De binnenomslag draagt de vermelding “Concessie voor de oprichting van
een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal in de voormalige varkensstallen Ten
Bogaerde”. De inschrijving richten aan: College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde, volgens de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek is te bekomen op de dienst Secretarie, gemeentehuis, Zeelaan 303, of via info@koksijde.be, of
op www.koksijde.be/concessies (058 53 30 33).

Boekenverkoop in Dunecluze
Op maandag 12 februari organiseert de bibliotheek van het Woonzorgcentrum
Dunecluze van 14 tot 16 u. weer boekenverkoop voor elke belangstellende. De
opbrengst van deze verkoop dient voor de financiering van activiteiten voor de
bewoners en voor aankoop van nieuwe boeken voor de huisbib van het wzc.
Bovendien zoekt Dunecluze permanent voorleesvrijwilligers die op regelmatige basis boeiende
teksten aan één of meer bewoners willen voorlezen.
Interesse of vragen? Contacteer vrijblijvend het
onthaal via info@dunecluze.be of 058 53 39 00.

Infovergadering voor strandvissers
Op donderdag 15 februari organiseert de vereniging De Strandvisschers van den Uytbank om 19.30 u. in
het o.c. Noordduinen (Helvetiastraat, Koksijde-Dorp) een algemene ledenvergadering waarop ook nieuwe
liefhebbers ten zeerste welkom zijn. Alle aanwezigen zullen er goed geïnformeerd worden over de nieuwe
reglementering van de strandvisserij.
Twee eigentijdse strandvisserinnen ontfermen

zich over het net. Vóór WO I werd het strandvissen
Als men zegt “strandvisserij”, dan denken de meesten
vooral door vrouwen beoefend.
spontaan aan de garnaalvissers te paard en te voet. Maar
dat er in het strandwater ook gevist wordt met netten of
kordelen, dat weet de doorsnee burger niet of nauwelijks.
Dat is nochtans de oudste vorm van strandvissen (op diverse
wijzen) die al sedert de middeleeuwen aan zowat alle
Noordzeekusten en dus ook bij ons beoefend wordt.
Al meer dan 20 jaar ijvert de vereniging De Strandvisschers
van den Uytbank voor het behoud van deze traditie. Weldra
breekt het nieuwe visseizoen aan. Om aan strandvisserij
te mogen doen, dient een vergunning bij de gemeente
aangevraagd.
Kandidaat-strandvissers zijn niet zo goed op de hoogte van
de reglementering. Precies om daar aan te verhelpen is er de
infovergadering op 15 februari. De gemeente zal immers een strikte controle uitvoeren op de naleving van
de bepalingen van het algemeen politiereglement inzake de strandvisserij, wat op de infoavond ook zal
toegelicht worden.
Naast de reglementering is er ook een code van goede praktijk om strandvisserij op een duurzame manier
te bedrijven. Zo bijvoorbeeld brengt de ecologisch bewuste strandvisser gevangen plasticzakjes weer aan
land. Momenteel wordt in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum ook de zaal strandvisserij heringericht.
Info: www.strandvisserij.be, 058 51 80 12.

Kortfilm over garnaalvisserij te paard met Gunther en Nikki…
de

2

prijs voor Opgetuigd, Opgetogen

Op het landelijke jaarlijkse Filmgala van het Centrum voor Beeldexpressie op zondag 10 december in
c.c. Zwanenberg in Heist-op-den-Berg heeft de filmdocumentaire Opgetuigd, Opgetogen de tweede prijs
behaald. De kortfilm is gemaakt door Koksijdenaars Thomas Vander Brugghen en Kurt Mariën en LoReningenaar Jürgen Depoorter.
Met Gunther Vanbleu en paard Nikki
in de hoofdrollen toont hun prent
de traditie van de garnaalvisserij te
paard en de unieke relatie tussen
mens, dier en natuur. Een jaar
geleden, op 5 februari 2017, won
Opgetuigd, Opgetogen al het 13de
Filmfestival van de Videoclub van
de Westkust. Dat was terecht want
de beelden zijn bijzonder sprekend
en paardenvisser Gunther Vanbleu
biecht er op een unieke manier zijn
liefde voor het traditionele ambacht.
Op de foto Thomas Vander Brugghen (2de van links) en Jürgen Depoorter
Het hoefde dan ook niemand te
(3de van links) die de tweede prijs wonnen in de categorie Cinematografie.
verbazen dat Opgetuigd, Opgetogen Met de micro in het midden moderator-cineast Jan Verheyen.
eind 2017 uit liefst 400 inzendingen
tot de 17 laatst genomineerde films voor de eindprijs ging behoren. Voorzitter van de jury was cinematograaf
Lou Berghmans, bekend van o.m. Marina, Witse, Vlees en Bloed, Groenten uit Balen, Aspe, en dus zeker
niet de minste op de Vlaamse filmscène. Een eerste prijs (categorie Cinematografie) werd het jammer
genoeg niet, alhoewel de film van Thomas, Kurt en Jürgen duidelijk de publiekslieveling was. Uiteindelijk
werd een zilveren plaket in de wacht gesleept, een tweede plaats waarop de filmmakers, de acteurs
en alle medewerkers terecht fier mogen zijn. Een dikke proficiat dus voor de makers van deze prachtige
documentaire! De dvd van de bekroonde prent wacht op u in de gemeentelijke bibliotheek, of is ook te
bekijken via https://vimeo.com/194710931.

Groendienst rijgt bloemensterretjes
aan elkaar
Onze gemeentelijke groendienst won in de jaarlijkse wedstrijd
Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen opnieuw
een bloemenbord met drie sterren. Diensthoofd Ides Leys en
coördinator Klaas Hinderyckx van de groendienst namen het
gegeerde bord op dinsdag 19 december in ontvangst ter
gelegenheid van de prijsuitreiking in Hamont-Achel (Limburg).
Aan de actie Groene Lente mogen alle Vlaamse steden en
gemeenten deelnemen. Wat Koksijde dan ook al jaren doet
en telkens met succes. Met de organisatie van de wedstrijd
wil de VVOG Vlaamse steden en gemeenten belonen voor
hun inspanningen op vlak van groen. Het wil daarmee dus
interessante groen- en bloemenprojecten in de kijker plaatsen.
Het zoveelste driesterrenbord (editie 2017) is vanwege de VVOG
een blijk van waardering voor de opvallende wijze waarop
onze groendienst het openbaar domein het voorbije jaar in de
bloemetjes heeft gezet. In 2016 nam Koksijde ook deel, won toen
ook zo’n bord én bovendien een 1ste prijs voor de aanleg van de
verkeersrotonde met zeemeermin in Wulpen.

Diensthoofd Ides Leys en coördinator Klaas
Hinderyckx van de groendienst Koksijde ter
gelegenheid van de prijsuitreiking op 19
december in Hamont-Achel.

Infonamiddag euthanasie
en negatieve wilsverklaring
De seniorenadviesraad organiseert een infonamiddag over voorafgaande zorgplanning, nl. euthanasie en
negatieve wilsverklaring, op donderdag 22 februari om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde.
Ons land biedt vijf mogelijke wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Zo kunnen artsen
en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer die zich niet meer zelf kan
uitdrukken. Meer en meer mensen willen “met hun papieren” in orde zijn.
Wat is euthanasie? Wat is negatieve wilsverklaring? Wanneer is euthanasie toegelaten? Wie kan om
euthanasie vragen? Hoe een euthanasieverzoek en/of negatieve wilsverklaring indienen? Op deze en nog
veel meer vragen geeft LEIF-arts Marc Bossuyt deskundige antwoorden. Toegang 2 euro (drankje incl.).
Graag inschrijven via seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Nieuw: K-magazine 2018
De dienst Toerisme en de VVV pakken uit met het nieuwe K-magazine 2018. Met deze
uitgave worden zowel inwoners, tweedeverblijvers als toeristen geïnspireerd om Koksijde
te (her)ontdekken. Aan de hand van verschillende thema’s en tips maakt het magazine
je wegwijs in het aantrekkelijk aanbod dat onze gemeente te bieden heeft. Gratis bij de
dienst Toerisme.

In Trefpunt op Focus:

Terug in de tijd met virtual reality…
Het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde pakt uit met een virtual realitybeleving. Trefpunt ging het uittesten! Met de nieuwste technologieën kan je
de middeleeuwse abdij op een levensechte manier bezoeken. Zet de vr-bril
op en het lijkt alsof je rondloopt in 1490. De reportage gaat op antenne op
woensdag 28 februari na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien
ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Artiest zoekt Feestneus / Feestneus zoekt Artiest

Artiesten: wil je veel optreden?
Organisaties: wil je gratis artiesten?
Al redelijk wat jaren biedt het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek (in de
noordelijke Westhoek) de kans aan organisatoren van een straat-, wijk- of buurtfeest e.a. om regionaal
artistiek talent gratis op hun evenement te laten optreden. Deze formule
heet Artiest zoekt Feestneus (AzF) (of omgekeerd). Dit artikel richt zich
zowel tot organisatoren als artiesten.
Ben je muzikant of performer (talent en genres om het even)? Heb
je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die
een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 kan
je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. AzF biedt je als
artiest een pak extra podia aan in de regio, op buurtfeesten, enz. Een jury
selecteert in april de artiesten die ze geschikt acht. Ben je geselecteerd,
dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. AzF vergoedt je
optreden. Bezorg AzF je inschrijvingsformulier en demo voor half maart.
Ben je organisator van een buurtfeest en zoek je een groep of een
soloartiest voor een optreden? Dan kan je uit de lijst van AzF een
passende gratis voorstelling kiezen (die door AzF betaald wordt).
Info, inschrijvingsformulieren en praktische details op
www.artiestzoektfeestneus.be

Jan en Robert voltooien
Winterse orgelmatinees
In de reeks Winterse orgelmatinees presenteert Orgelkring
Koksijde op zondag 25 februari om 11 u. in de OnzeLieve-Vrouw ter Duinenkerk zijn laatste concert van het
seizoen. Organisten Jan Vermeire en Robert Hostyn zullen
er vierhandige en viervoetige werken spelen van o.a.
Wolfgang Amadeus Mozart en Gioachino Rossini. Van
deze laatste staat de Ouverture van de opera Wilhelm Tell
op het programma, in een spectaculaire klavierbewerking
van Arnold Schönberg. Het wordt dus een spetterend
programma, een unieke kans om deze heerlijke muziek te
smaken. Gratis toegang.
Info: www.janvermeire.be, www.facebook.com/
orgelfestivalkoksijde, voorzitter carlo.wouters@skynet.be

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(14)
De intussen verdwenen Rembrandt (Zeedijk 54, naast het Pension Vieren) is eind de jaren ’50 de favoriete
uitgaansplaats van vele Koksijdenaars en mensen uit de
regio. De bloeiende zaak wordt uitgebaat door Godelieve
die de handel na 1960 zal overlaten aan Robert Gueur en
zijn vrouw Maria uit Oostduinkerke. Van toen af wordt het
een kleine dancing en tevens een nachtrestaurant met
een beperkte keuze: ajuinsoep of spaghetti.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke
foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen
die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank
via 058 53 30 71 of via archief@koksijde.be. Bekijk
eens www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Fotowedstrijd #Koksijdepaktuit
In het nummer van december kondigden we de fotowedstrijd #Koksijdepaktuit aan, ter gelegenheid van
de kerst- en nieuwjaarstijd. In de Zeelaan pronkte bij de ijsbaan rechtover het gemeentehuis een nieuwe
reuzenkerstbal. De opgave luidde: neem bij de grote kerstbal aan het gemeentehuis een gekke kus-foto van
jezelf onder de maretak mét partner, vriend, vriendin, of al wie je liefhebt. Wie zijn foto naar de gemeente
zond per mail of hem plaatste op facebook, twitter en instagram met de hashtag #Koksijdepaktuit, maakte
kans op een mooie prijs.
Onze redactie ontving een honderdtal inzendingen waaruit de deskundige jury de volgende deelnemers
bekroonde. Ze winnen een heel pak K-gadgets.
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Activiteiten in het Duinenhuis
Februari, de natuur lijkt nog in een diepe slaap. De laatste restjes loof verteren tot een voedzame bodem
voor de nieuwe lente. Maar wie nader kijkt, ziet de natuur al ontluiken. Zin in een frisse wandeling of toch
liever binnen de natuurpracht (her)ontdekken? Het Duinenhuis heeft ook deze maand voor elk wat wils...
Voordracht weerman Geert Naessens – Vrijdag
2 febr. (19.30 u.). Geert Naessens, vaste weerman
van Radio 2 en Focus/WTV, geeft antwoord op de
vraag: wat is er aan de hand met ons klimaat? Org.
Duinenhuis i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde. Toegang
4 euro en 5 euro (niet-leden Sterrenjutters). Inschr.
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Fotografie (gratis) - Vrijdag 16 febr. (19.30-22 u.).
Koksijds landschaps- en natuurfotograaf Joost
Schamp brengt een boeiend visueel verhaal
met o.m. telefoto’s van vogels. Fotografietips
en observatietechnieken om zelf mee aan de
slag te gaan. Org. Duinenhuis i.s.m. CoxyPics en
NWG de Kerkuil. Inschr. https://goo.gl/forms/
RjTsgPyyvQCtab0t2. Info duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.

ExoMars missie - Vrijdag 2 maart (19.30 u.).
ExoMars is een missie van de ESA met als doel
de exploratie van Mars in voorbereiding van een
verkenning door robots en uiteindelijk door de
mens. Ook nuttig in de zoektocht naar leven op
andere planeten. Spreekster is dr. Sterrenkunde
Karolien Lefever. Org.
Duinenhuis i.s.m.
De Sterrenjutters
Koksijde. Toegang 4
euro en 5 euro (nietleden Sterrenjutters).
Inschr. duinenhuis@
koksijde.be, 058 52
48 17.
Cultuur- en natuur in Suriname (gratis) Woensdag 7 maart (19 u.). Suriname door de
ogen van Julie Rysman (rugzakverhaal), Marc
Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en Eline
Vermote (biologe). Suriname is het land van
rotshanen en boomkippen, van tropische vogels
en zeeschildpadden. Org. Duinenhuis i.s.m. de
dienst Intern. Samenwerking. Inschr. 058 52 48 17,
duinenhuis@koksijde.be.
Voetbadjes (max. 15 kinderen 7-14 j.) Donderdag 15 febr. (10-12 u.). Tijdens het flesjes
vullen met badzout leren kinderen dat natuurlijke
kleurstoffen en geuren écht uit de natuur

komen. Klei, mineralen, planten, kruiden en fruit
komen aan bod. Achteraf pimpen met lavendel,
rozenblaadjes of citroenmelisse. Plantaardige
glycerine en warm water toevoegen, en genieten
van je eigen voetbadje. O.l.v. herboriste Erika
Leuridan. Deelname 8 euro. Kuipje en handdoek
meebrengen. Inschr. vóór 9 febr. via duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17.
Paddenstoelen
(gratis workshop
volw.) - Woensdag
21 febr. (19.30-22
u.). Een selectie
van paddenstoelen
determineren
aan de hand van
veldsleutels en
microscopische kenmerken. Org. Duinenhuis i.s.m.
Paddenstoelenwerkgroep Westhoek (Carl Van Den
Broeck, 0475 22 08 43). Inschr. duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.
Valentijnwandeling park Abdijmuseum - Zondag
11 febr. (14 u.). Met gids Marjan Janssens, start
parking Cinema Koksijde, max. 25 p., gratis, inschr.
duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.
Wandeling
strandorganismen Zondag 18 febr. (9 u.)
en zondag 25 febr. (14
u.). Wandeling met
gids Ingrid Jonckheere
op zoek naar sponzen,
poliepen, vlokreeftjes
e.a., start Elisabethplein
Koksijde,
Gratis, max. 25 p., inschr.
duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.
Nationale sterrenkijkdagen - Vrijdag 23 en
zaterdag 24 febr. (19-23 u.). Sterrenwacht de
Sterrenjutter is open tijdens de sterrenkijkdagen.
Maak kennis met de telescoop Celestron C11
e.a., en ontdek de hemellichamen vanop het
dakterras. Vervangprogramma bij slecht weer. Org.
Sterrenjutters Koksijde, gratis, duinenhuis@koksijde.
be, info@desterrenjutters.be, 058 52 48 17.
Sterrenkijkavond - Vrijdag 16 febr. (20–22 u.). Elke
3de vrijdag van de maand sterren bewonderen
door de Celestron C11 met leden van De
Sterrenjutters.

Info-avond op 8 februari in Clubhuis Koksijde Golf ter Hille

Start inspraakronde voor vernieuwing
Dorpstraat-sportpark Oostduinkerke
Er is al veel over gesproken, maar wat zijn nu de toekomstplannen voor Oostduinkerke-Dorp, meer
bepaald de zone tussen Dorpstraat en sportpark. De eerste denkpistes zijn gebundeld in de startnota
GRUP Oostduinkerke-Dorp. De volgende stap is een participatietraject waarbij over dit GRUP input aan de
bevolking gevraagd wordt. Op donderdag 8 februari is er daarover een info-avond.
Het gemeentebestuur heeft voor dit
gebied inmiddels een masterplan
opgemaakt. Met enkele externe
ontwerpers is een mogelijke ontwikkeling
uitgetekend, rekening houdend met de
vragen van verschillende actoren.
Een heel belangrijk aspect van het plan
is een verruiming van openbaar domein
van de Dorpsstraat, alsook het verbinden
van het sportpark met het dorp. In
functie hiervan wordt de mogelijke
bebouwing meer geconcentreerd en
compacter voorzien dan in het huidig BPA
Sportcentrum. Rekening houdend met de
schaarste aan grond en het beperken
van de bebouwde oppervlakte wordt de
De betrokken zone (rechts): van de BKO-parking rechtdoor tot de parking
bouwhoogte wat opgetrokken.
rechtover de gemeenteschool.

Inspraakronde - Van 8 februari tot 8 april
2018 loopt er een participatietraject voor
adviesinstanties, stakeholders, burgers
enz. om aan de hand van een startnota
kennis te nemen van de plannen, met
mogelijkheid om een eigen inbreng te
bieden.
Startavond - Op 8 februari vindt om 19
u. in het Clubhuis Koksijde Golf ter Hille
een startavond voor dit participatietraject
plaats. Er wordt gevraagd voor deze
info-avond vooraf in te schrijven via
communicatie@koksijde.be.
Tentoonstelling - Tijdens de
inspraakronde kan elke belangstellende
langs het plangebied zelf een
buitententoonstelling raadplegen.

De betrokken zone (links): van parking tot de verkeerslichten.

Website – Raadpleeg alle beschikbare documenten vanaf 8 februari op www.koksijde.be/
grupoostduinkerkedorp.
Dienst stedenbouw - De documenten liggen van 8 februari 2018 tot 8 april 2018 (tijdens de kantooruren) ook
integraal ter inzage bij de dienst Stedenbouw (gemeentehuis, 2de verdieping).
Uw mening – U kan al uw suggesties, opmerkingen, ideeën omtrent de plannen van 8 februari tot 8 april 2018:
- invullen op het inspraakformulier en afgeven bij de dienst Stedenbouw
- zenden naar College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde
- mailen via stedenbouw@koksijde.be (058 53 34 38).

Perfecte organisatie en échte
Zowat een jaar heeft de voorbereiding van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross gevergd. Maar
op zaterdag 13 en zondag 14 januari mochten de vele medewerkers op alle vlakken eindelijk de rijke
vruchten van hun inspanningen plukken: lof van zowel renners, ploegleiders, publiek, vips, media, KBWBen UCI-bonzen voor een vlekkeloze organisatie en uniek parcours. Voeg daarbij ook nog een enthousiast
supportersheir van ruim 15.000 liefhebbers (over de twee dagen) en een topkoers als orgelpunt..., dan mag
onze gemeente met trots terugblikken op een grootse sportieve dag in zijn geschiedenis! Kijk met ons mee…
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Burgemeester Marc Vanden Bussche deelt de
wedstrijdspeaker mee dat Koksijde zich weer
kandidaat zal stellen voor de organisatie van
het Wereldkampioenschap Cyclocross over
enkele jaren.
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Kijk! Ik Fiets!
Onder het motto Kijk! Ik fiets! kunnen kinderen vanaf het 2de kleuter, die al vlot kunnen fietsen met
steunwieltjes, in één namiddag leren fietsen op twee wielen. Dat gebeurt op woensdag 7 februari van
13.30 tot 16 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.

Een ervaren monitor geeft oefeningen en
nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider.
Bedoeling is dat alle kinderen op het einde van
de sessie al fietsend op twee wielen en met hun
fietsdiploma op zak naar huis kunnen rijden.
Elk kind brengt zijn eigen fiets zonder
steunwieltjes mee en wordt de hele les door een
familielid begeleid.
Deelname: 4 euro, koekje en drankje in de
pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen
via www.koksijde.be/kijkikfiets.

24ste Mountainbiketoertocht
Op zondag 25 februari organiseert de sportdienst voor de 24ste keer een unieke mountainbiketoertocht.
Keuze tussen omlopen van 27, 40 of 52 km. Voor handbikers is er een aangepast parcours van 36 km. Vorig
jaar waren er 1.500 deelnemers.
Inschrijven en starten enkel de dag zelf van
8 tot 12 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp.
Deelnemen kost 5 euro (verzekering in).
Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar gratis.
Kleedkamers en douches zijn beschikbaar en
er is mogelijkheid om de fiets te reinigen aan
de bikewash. Bij aankomst voor iedereen een
pannenkoek.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01
(www.sport.koksijde.be). Extra info voor de
handbikers via dehandbiker@live.be of
0475 65 23 31.

Gemeentelijk sportaanbod
Nog geen sportactiviteit gekozen om je goede voornemens in 2018 te
vervullen? Kijk 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.

Koksijde is #sportersbelevenmeer-gemeente
Sport Vlaanderen daagde begin
2017 alle Vlaamse gemeenten
uit om deel te nemen aan de
campagne #sportersbelevenmeer.
De gemeenten die erin slaagden
vijf uitdagingen tot een goed einde
te brengen, mogen zich in 2018 een
jaar lang #sportersbelevenmeergemeente noemen. Koksijde
slaagde alvast in die uitdaging.
Diensthoofd Sport Lynn Delanghe en
sportpromotor Nele Vanoverschelde
namen op maandag 18 december
de award in ontvangst op de
Sportinnovatiecampus in Brugge.
Beleef ook jij méér met sport?
Neem dan zeker een foto van je
sportbelevenis en deel hem op
sociale media met de hashtags
#sportersbelevenmeer en #Koksijde!

Nele Vanoverschelde en Lynn Delanghe nemen de erkenning in ontvangst.

15de Start to Run…
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de vijftiende maal de joginitiatie
Start to run. Dat is een jogtraining in groep gespreid over tien weken.
Voor mensen zonder enige echte vorm van conditie is Start to Run 0 tot
5 km een ideale optie.
De trainingen vinden plaats op de gloednieuwe atletiekpiste op het
sportpark Hazebeek in Oostduinkerke, start op maandag 12 maart. Testen op woensdag 23 mei, met uitreiking van de brevetten en tombola
op vrijdag 25 mei. Om deel te nemen aan de tombola moet je aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
Ter plaatse inschrijven op maandag 12 maart vanaf 18.30 u of vooraf via http://koksijde.macw.be/. Gratis voor
ACK-leden (wel inschrijven), 50 euro voor niet-leden vanaf 14 jaar (rek. nr. BE47 0682 4679 2780). De inschrijving is
definitief als het inschrijfformulier bij de club ingediend en de betaling gebeurd is.
Training voor Start To Run (0-5 km) op maandag en woensdag om 19 u., op vrijdag om 18.30 u.
Goede loopschoenen zijn een absolute must.
Info: http://koksijde.macw.be, ackvzw@skynet.be, T 058 51 75 61

Dikketruiendag op 6 februari:

Van grijs naar frisgroen…
Voor de 14de Dikketruiendag koos de Vlaamse overheid om een minder gekend klimaatprobleem onder de
aandacht te brengen: hittestress. Op warme dagen veranderen steden door de vele verharde oppervlaktes
in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien
is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te weinig kan infiltreren en dus snel naar lager
gelegen delen stroomt.
Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen
wateroverlast.
Ruil stenen, asfalt en beton voor #frisgroen! Hou
het fris, divers en heerlijk wild.
Info: http://www.dikketruiendag.be/

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
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Gezocht: leraars
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Jeugdhuis De Pit
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De voorbije maand in woord en beeld
Vorig najaar heette provinciegouverneur Carl De Caluwé dertien WestVlaamse verenigingen die de titel
“koninklijk” toegekend werden, welkom
in het Provinciaal Hof in Brugge ter
gelegenheid van de toekenning van
de koninklijke titel. Onder die dertien
waren er liefst drie uit onze gemeente:
de Koninklijke Orde van de Paardenvisser, het Koninklijke Zangkoor
Sint-Niklaas van Oostduinkerke en de
Koninklijke Automobielclub Leopard.
De foto toont afgevaardigden van de
gelauwerde verenigingen met in hun
midden provinciegouverneur Carl De
Caluwé en bestendig afgevaardigde
Guido De Corte.

Dagelijks naar school gaan om er
met vriendjes en vriendinnetjes veel
te leren is uiteraard een zegen. Maar
als dat ’s morgens en ’s avonds kan
in een leuk versierde gemeentelijke
schoolbus, is dat ook best meegenomen. Reden waarom de leden van de
kindergemeenteraad half december
zwaaien en juichen bij de bus die op
de ramen leuk gepimpt werd met de
plezante figuren uit het kindermagazine Plezand. Ook burgemeester Marc
Vanden Bussche, schepen Lander
Van Hove en enkele leden van schooldirecties leken best tevreden met de
kindvriendelijke schoolbus.

Van 23 december tot 14 januari liep in het hoekpand bij de rotonde De Poort de pop-up expo Helden van
het Zand, ter gelegenheid van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross. Dit initiatief van de gemeentelijke
diensten Cultuur en Archief i.s.m. het Wielermuseum van Roeselare, kon op heel wat belangstelling rekenen.
De expo bracht hulde aan cyclocross-reuzen van vroeger en nu. Schepen van Sport Dirk Dawyndt opende de
expo op 22 december in aanwezigheid van evenementenmanager Jan Deramoudt, cultureel ambassadeur
Fernand Vanderplancke, Roland Liboton (10 keer Belgisch Kampioen) parcoursbouwer Walter Maes en
echtgenote, An Dieleman van de dienst Cultuur en diensthoofd Caroline Beele van de dienst Archief.

Ook het Bos van Commerce op het
strand van Oostduinkerke genoot
van 23 december tot 7 januari weer
heel wat bijval. Diep te midden de
vijfhonderd kerstbomen vonden
vele bezoekers elke dag de boshut
voor een warme babbel en een
lekker glaasje. Tandenfee Nancy
Twinkelding stal eens te meer de
shows met verrassende verhalen en
knusje activiteitjes voor de kinderen.
Op de foto dames Stienestekershandelaarsters die het initiatief
mee gestalte gaven, burgemeester
Marc Vanden Bussche, schepen
van Toerisme Dorine Geersens en
een glunderende winterfee Nancy
Twinkelding.
De startavond van het
participatietraject voor de
reconversie van het militair domein
bracht op dinsdag 19 december
veel nieuwsgierigen bijeen in de
theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.
Ze konden er kennis nemen van
de eerste plannen (opgemaakt
door de provincie in overleg met
de gemeente en Defensie), die in
de komende jaren tot een ware
gedaanteverwisseling van Koksijde
zullen leiden. Op de foto schepen
Dirk Dawyndt, burgemeester
Vanden Bussche en provinciaal
gedeputeerden Guido Decorte
en Franky De Block. Nog tot 18
februari loopt in het gemeentehuis
een tentoonstelling over het megaproject.

Op maandagavond 15 januari vond in c.c. CasinoKoksijde de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle
vrijwilligers plaats, als dank voor iedereen die zijn steentje bijdraagt tot de organisatie van vele activiteiten
in onze gemeente. Enkele vrijwilligers werden die avond ook speciaal in de bloemetjes gezet: Ingrid
Vanneuville en Lieve Cornette voor hun jarenlange inzet tijdens de garnaalfeesten (de organisatie van de
wedstrijd garnaalvissen voor kinderen en de deelname van de scholen tijdens de garnaalstoet) en Sabelle
Diatta voor haar inzet voor SOS Casamance.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar D’Hane-Schaut

Op zaterdag 6 januari luidden de feestklokken voor het echtpaar Daniel D’Hane (°Melle) en Jeannine
Schaut (°Elsene) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 60
jaar geleden op 4 januari 1958 in Vorst. Ze waren eerst 11 jaar uitbaters van een wasserij in Brussel, daarna
ging Daniel werken als dispatcher Transport bij Texaco, en beredderde Jeannine het huishouden. Ze hebben
drie kinderen, vijf klein- en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar VanderosierenPianet

Gouden palmen waren er op
zaterdag 13 januari voor de
echtgenoten André Vanderosieren
(°Dikkelvenne) en Rosa Pianet
(°Brussel) die huwden op 26
augustus 1967 in Machelen.
André was zijn loopbaan lang
beenhouwer in de Makro van
Machelen, Rosa was verkoopster in
de Unic in Zaventem, ook tot haar
pensioen. Ze hebben een zoon en
twee kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Bas Thieren Deseins
Veurne, 29 november
zoon van Jeroen en Charlotte
Deseins uit Koksijde
Jules Haerhout
Veurne, 30 november
zoon van Bram en Vanessa
Verhaeghe uit Koksijde
Julie Vanexem
Veurne, 30 november
dochter van Davy en Stefanie
Dedrie uit Koksijde
Hazel Vanacker
Veurne, 5 december
dochter van Thomas en Delfien
Trybou uit Oostduinkerke
Yasmina Gomes Urbano Untariu
Veurne, 6 december

dochter van Vasile-Pavel Untariu en
Dhébora Gomes Urbano uit Koksijde
Andreas Reniers Van De Wiele
Tienen, 6 december
zon van Michel Reniers en Sofie Van
de Wiele uit Oostduinkerke
Lee Louwie
Veurne, 14 december
zoon van Kurt uit Middelkerke en
Saskia Wackenier uit Koksijde
Zala Wafa
Veurne, 19 december
dochter van Asadullah en Samia
Khan uit Koksijde
Julie Vanwonterghem
Veurne, 22 december
dochter van Jelle en Sofie Herregat
uit Koksijde

Yara Maris
Genk, 23 december
dochter van Kristof en Jessica
Bastiaens uit Koksijde

HUWELIJKEN
Ivan Hopchet en Nancy De Roeck,
beiden uit Koksijde (5 dec.)
Guido Ryckx uit Torhout en Cecile
Verhoegstraete uit Oostduinkerke
(15 dec.)
Luc Bruggeman en Nadine
Bullynck, beiden uit Oostduinkerke
(16 dec.)
Wim Deswarte en Els Anseeuw,
beiden uit Oostduinkerke (21 dec.)
Vincent Sagaert uit Kortrijk
en Fabricia Quagebeur uit
Oostduinkerke (23 dec.)

Abattoir Fermé duikt in den drank…

Onderdompeling in marginaliteit
C.c. CasinoKoksijde presenteert op zaterdag 3 februari om 20 u. het gezelschap Abattoir Fermé met het
stuk BUKO van de Amerikaanse cultauteur-drankorgel Charles Bukowski. “Na afloop plakt de vloer van
triestigheid”, aldus Focus Knack. Met Dominique Van Malder en oud-Koksijdenaar Tom Vermeir.
In een verloederd motel treffen twee drinkebroers elkaar.
Drinkend, pochend, bluffend en struikelend trachten ze van
hun leven een verhaal te maken. In een rauwe boordevol
geestige dialogen portretteert het semi-autobiografisch
werk van Bukowski alcoholisten en boefjes uit de
achterbuurten van Los Angeles.
Focus Knack: “Dit is een feest mét een ranzig ruw kantje. De
drank vloeit hier als (on)welriekende ontgoocheling.”
Tickets voor dit grotesk theater: 14 of 11 euro (-26 j.) pp
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

De laatste avond in het leven van Marilyn Monroe

Goodbye, Norma Jeane
Judas TheaterProducties maakt al jaren sterke musicals die uitblinken in eenvoud. Op vrijdag 16 februari
speelt deze theatergroep om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het verhaal van Norma Jeane Baker, alias
Marilyn Monroe.
1988. Een jongeman belt aan bij een appartement in een stad in Europa.
Een vrouw van 62 opent de deur en stelt zich voor als Jane Edwards, maar
de jongeman herkent haar als Norma Jeane Baker. Ooit beter bekend als
Marilyn Monroe, gestorven op 5 augustus 1962.
Hij belooft haar geheim te bewaren. In ruil wil hij weten wat er de laatste
avond van haar leven gebeurd is. Norma Jeane begint te vertellen over hoe
ze de roem bereikte waar ze altijd van droomde. Het verhaal van Monroe
is er een van onbereikbare liefde, peilloos diepe depressie, intens verdriet,
vernietigende onzekerheid en eeuwige hunkering.
In Goodbye, Norma Jeane staan Ann Van den Broeck en Anne Mie Gils, de
leading ladies van de Vlaamse musical, samen met nieuw talent Michiel De
Meyer en een prachtige vleugelpiano op scène.
Tickets: 18 of 15 euro (-26 j.) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
Julien Van Damme uit Koksijde en
Christine Devlieger uit Nieuwpoort
(23 dec.)

Margareta Van Waeyenberghe - 98 j.
†Veurne, 5 dec.

OVERLIJDENS

Luc Deslée - 63 j.
†Ieper, 9 dec.
echtgenoot van Gisèle Magnery

Roland Notable - 66 j.
†Veurne, 3 dec.
echtgenoot van Erna Vaele

Denise Lepers - 90 j.
†Veurne, 11 dec.
weduwe van Valère Holvoet

Marc Lenvain - 92 j.
†Veurne, 4 dec.
weduwnaar van Maria
Vandierendonck

Robert Moeyaert - 87 j.
†Koksijde, 12 dec.
echtgenoot van Denise Christiaen

Bernard Vincent - 65 j.
†Koksijde, 4 dec.
echtgenoot van Marie-Thérèse
Goudezeune
Henriette Meert - 88 j.
†Koksijde, 5 dec.
echtgenote van Roland Houtefelt

Paula Kinget - 92 j.
†Veurne, 12 dec.
weduwe van Fernand Spinnewyn
Maurice Cattoir - 72 j.
†Veurne, 12 dec.

Dinize Goderis - 90 j.
†Veurne, 15 dec.
echtgenote van Charles Verdievel
Aurel Suply - 85 j.
†Veurne, 16 dec.
weduwnaar van Noëlla Lesaffre
Noël Pluym - 84 j.
†Koksijde, 18 dec.
echtgenoot van Henriette Verkruysse
Mariette Kyndt - 82 j.
†Koksijde, 18 dec.
echtgenote van Gilbert Booghs
Roger Liegeois - 83 j.
†Ottignies-Louvain-la-Neuve, 23 dec.
weduwnaar van Danielle Gerarts
Maria De Jonge - 75 j.
†Asse, 25 dec.
weduwe van Julius Pieters

Triootje aan de Westkust:
een originele Valentijnweek!
De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort presenteren samen een echte verwenpartij: een
romantische en originele Valentijnweek aan zee. De drie kustgemeenten leggen jou en je hartsgezel tijdens
de krokusvakantie in de watten met tal van romantische activiteiten van 10 tot 18 februari. Alle events op
www.triootjeaandewestkust.be.
Reis mee met de “kus-tram” of neem een duik in
het koude water tijdens de Krokus- of Knuffelduik in
Oostduinkerke en De Panne, en verwarm je daarna
aan het liefdesvuur in Nieuwpoort. Of wat dacht je
ervan om je huwelijksgeloften te hernieuwen op het
strand van De Panne. Romantisch dineren is ook
mogelijk want verschillende restaurants bieden een
kus-me-nu aan.
Bubbels op de Kus-tram- 10, 14 en 17 feb.
In de Valentijnweek rijdt tussen de drie badplaatsen
een authentiek tramstel, heel romantisch aangekleed.
Trakteer je lief met een sfeervol ritje (10 euro p.p.).
Onderweg een glaasje bubbels in een uniek
champagneglas dat je mag meenemen als
herinnering. De Kus-tram rijdt van 11 tot 13 u. en van
14 tot 18 u.
Hernieuw je huwelijksgeloften op het strand (De
Panne)
Je huwelijksgeloften hernieuwen op het strand,
veel romantischer kan niet. Dat kan in een uniek
romantisch kader in De Panne. Info over plaats en
uren op www.triootjeaandewestkust.be.
Vooraf inschrijven.
Knuffelduik (strand Oostduinkerke) – 10 feb.
Met je lief of je beste vrienden kan je elkaar lekker
verwarmen met een knuffelduik. Alle info op blz. 32.
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Liefdesvuur (Nieuwpoort) – 14 feb.
Kom tussen 18 en 19 u. naar het strand voor een
vuurspektakel. Liefde en vuur verwarmen je met op de
achtergrond de golven van de zee.
50 tinten rood – Krokusduik (De Panne) – 17 feb.
Fiesta Percussion begeleidt alle moedige
krokusduikers tot de waterlijn, waarna iedereen zich
in de surfclub kan verwarmen. Trek je zotste kostuum
aan en maak kans op leuke prijzen! Om 14 u. op het
strand bij de Rampe.
Venetiaans dansbal (De Panne) – 17 feb.
Trek je mooiste dansschoenen, je feestelijke
avondkledij of aangepast kostuum aan voor dit stijlvol
Venetiaans bal in de gemeentelijke feestzaal. Na een
initiatie stijldansen, zweef je over de dansvloer op de
tonen van een live orkest. Aanvang 20 u., maskers af
om 24 u. Tickets 5 euro vvk, 7 euro add.
Kus-me-nu of A great place to kiss – 10 tot 18 feb.
Lekker romantisch eten in restaurants die een Kusme-nu aanbieden. Elke gemeente koos twee ‘great
places to kiss’ uit, plekjes voor een eerste kus of een
tedere knuffel. Als je een foto post op Facebook/
Instagram van je kus met de #agreatplacetokiss,
maak je kans op een waardebon van 250 euro
(overnachting en etentje aan de Westkust). Deelnemende zaken op www.triootjeaandewestkust.be.

Chaussée d’Amour
(Koksijde-Bad) – 12 feb.
Zin in een
unieke Valentijnshoppingervaring?
Late Night Shopping,
burlesque optredens,
lingerieshows én een
vleugje pikant toveren
de Zeelaan om tot
een heuse Chaussée
d’Amour.

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

“Uit liefde voor…” (Nieuwpoort) – 10 tot 18 feb.
Tijdens een wandeling door de stad word je op
12 plaatsen verrast door een liefdesverhaal of een
-gedicht. De wandeling (gratis) is beschikbaar op de
smartphone via www.triootjeaandewestkust.be.

• Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303
(058 51 29 10, www.visitkoksijde.be)
• Toerisme De Panne, Zeelaan 21 (058 42 18 18,
www.depanne.be)
• Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7 (058 22 44 44,
www.nieuwpoort.be)

Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op!
Van woensdag 7 tot woensdag 14 februari zijn er in onze gemeente weer
carnavalsfeesten. De VVV en het carnavalcomité van Oostduinkerke-Dorp en
Koksijde-Bad dienen voor groot en klein niet minder dan tien manifestaties op!
• Van 10 tot 18 februari - Gezellige carnavalkermis op de parking bij het
Erfgoedhuis in Oostduinkerke-Dorp
• Woensdag 7 februari - 14 u., zaal Witte Burg, kindercarnavalfeest
met verkiezing van het jeugdprinsenpaar 2018, optreden van de
Fantastische Kinderdisco, deuren open om 13.30 u., gratis toegang,
mooie prijzen voor de best verklede kinderen. De Juttertjes verzorgen
de bar.
• Donderdag 8 februari - 14 u., zaal Witte Burg, seniorencarnavalfeest
met aanstelling seniorenprinsenpaar Marijke en Fiksje, optreden van
het dans- en showorkest Mayke Vanes & Friends, gratis toegang. De
Orde van de Groenendijk verzorgt de bar.
• Vrijdag 9 februari – 20 - 01 u., Koksijde-Dorp, Vrolijke Vrijdag Maskerade,
inschrijven tussen 20 en 22 u. in de cafetaria van het Hoge-Blekkerzwembad,
Pylyserlaan 30 (5 euro in ruil voor 7 drankbonnen), prijsuitreiking om
01 u. in café De Welkom (Kerkstraat 20), geldprijzen voor meer dan
400 euro, org. Bruno Vandicke en dorpsbewoners, 0476 79 97 79
brunovandicke@hotmail.com
• Zaterdag 10 februari – 11-18 u., Zeedijk Oostduinkerke,
knuffelduik ten voordele van Kiekafobee
,
• Zaterdag 10 februari - 19 u., herberg 't Oeksje, officiële
aanstelling van prins carnaval 2018 Billy, begeleid
door zijn schoonbroers-prinsen Wilfried (2015) en
Chico (2017)
• Zondag 11 februari - 14.30 u., 64ste grote carnavalstoet
van Oostduinkerke-Bad naar -Dorp (aankomst voorzien rond
16.30 u.) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen
en veel leute. Na de stoet rondgang met bezoek aan de
plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten.
• Maandag 12 februari - 19 u., café Leopold, prijsuitreiking voor de verenigingen van de gemeente die
deelnamen aan de carnavalstoet en gezellig samenzijn
• Dinsdag 13 februari – Vanaf 20 u., vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd). Inschrijving café
Visserswelzijn. Gratis deelname voor gemaskerde carnavalisten. De deelnemende cafés zorgen voor
muzikale ambiance en verkopen drankkaarten (enkel voor gemaskerden: 10 euro voor 10 consumpties).
Ingeschreven gemaskerden kunnen hun naam in een urne deponeren. Einde maskerade (maskers af) om
24 u. Trekking van de drie geldprijzen in café Visserswelzijn om 01 u.
• Woensdag 14 februari – 14 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 15 u.
gratis kinderanimatie in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

Ga in zee met het Kinderkankerfonds!
ste
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Romantische Knuffelduik

Op zaterdag 10 februari vindt op het strand van Oostduinkerke voor de achtste maal de Romantische
Knuffelduik plaats. Geniet samen met je partner, je lief of met je beste vrienden van een unieke Valentijn
en verwarm elkaar in het frisse zeewater.
De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die in onze gemeente
appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.
Programma:
- 10.30 u., rondgang met showkorps El Fuerte
- 11.30 u., optreden De Toape Geraapte
- 13 u., optreden van de Kiekafobijtjes
- 14.30 u., Zumba, massale opwarming op het strand
- 15 u., startschot Knuffelduik
- 16 u., optreden van De Faute Bendt
- 18.30 u., groot liefdesvuurwerk
Trek dus je partner, zus/broer, kennis, buur uit de zetel
en schrijf je in voor de Knuffelduik via www.visitkoksijde.
be/knuffelduik of via danny.vanparys@hotmail.com, of
ter plaatse op zaterdag 10 februari vanaf 10 u.in het
toeristisch infokantoor op het Astridplein.
Deelname 5 euro p.p. (voor het goede doel).
Org.: VVV/dienst Toerisme, vzw Kiekafobee,
handelaarsbond Oostduinkerke-Bad, met
medewerking van IKWV, Rode Kruis, vrijwilligers en
verenigingen.

OTO speelt De broers Geboers
Begin maart start Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) zijn reeks voorstellingen van zijn eigen
jaarlijkse productie. Deze keer opteerde het gezelschap voor het stuk De broers Geboers van Arne Sierens.
Dit werk brengt het verhaal van twee volwassen broers, hun vader, grootmoeder en de nieuwe vriend van
de moeder. Een tragikomedie, waarbij net de ‘tragi’ zorgt voor de ‘komedie’. Schrijnend, en net daardoor
hilarisch...
De broers Geboers, en hun familieleden,
horen nergens bij en passen nergens
in. Altijd moeten ze horen ‘net niet
goed genoeg’ te zijn. Het stuk toont
situaties die zó van de pot gerukt lijken
dat ze toch geloofwaardig overkomen:
van vallen maar tegen beter weten in
telkens weer opstaan. De familie van
de broers Geboers is geen geoliede
machine, maar op de een of ander
manier ‘draait’ het wel, zij het vierkant...
Ze vormen een groepje mensen
aan de rand van de maatschappij
De spelers van OTO die in maart hun eigen productie De broers Geboers
waarbij je je afvraagt hoe het mogelijk
brengen, v.l.n.r. Sam Beernaert, Wim Lips, Chantal Claes, Alexander
Verstaen en Wouter Willaert.
is dat ze overleven. Er kan al eens
gelachen worden, al is het dan uit
plaatsvervangende schaamte. De broers Geboers is herkenbaar, maar niemand wil er deel van uit maken.
Choquerend maar ook schrijnend, hilarisch maar ook aandoenlijk. Een aanrader.
OTO brengt De broers Gebroers met Sam Beernaert, Chantal Claes, Wim Lips, Alexander Verstaen en Wouter
Willaert, in duoregie van Wim Lips en Wouter Willaert.
* Speeldata in maart: zaterdag 3, 10 en 17 maart om 20.30 u. / dinsdag 13 maart om 20.30 u. / zondagen
11 en 18 maart om 17 u.
* Toegang 11 euro vvk, reservatie online via www.hetbedrijf.be of via voicemail op 0494 60 41 36.

Agenda FEBRUARI
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 10-11
- Musea, bl. 12-13
- Sportdienst, bl. 20-23
- Jeugddienst, bl. 25
- Duinenhuis, bl. 18
- Carnaval, bl. 31

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

Opname in agenda maart
Activiteiten van verenigingen voor de ed. maart
op uiterlijk vrijdag 2 februari 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.)

Maandag 5 februari
* 14-16.30 u., Koksijde-Bad, Sociaal Huis, zaal De Brug
Mantelzorgcafé (praatcafé voor mensen die zorgen voor een
hulpbehoevende)

Woensdag 7 februari
* 13.30-16 u., Oostduinkerke, sporthal Hazebeek
Kijk! Ik fiets! Kinderen leren fietsen zonder steunwieltjes, zie bl. 22
* 14 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Kindercarnavalfeest, zie bl. 31
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Song to Song, twee koppels raken met elkaar
verstrikt in verleiding en verraad, met Ryan Gossling, Michael
Fassbender, e.a., toegang 6 euro

Donderdag 8 februari
* 14 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Seniorencarnavalfeest, zie bl. 31
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat 48
Lezing Veiligheid en radicalisme door prof. Jelle Janssens (UGent)
toegang 5 euro, leden 3 euro, info marc-mortier@telenet.be,
0475 97 21 98, org. UPV-Westkust en Vermeylenfonds
* 19 u., Oostduinkerke, Clubhuis Golf ter Hille
Infoavond over de renovatie Dorpstraat-Sportpark, zie bl. 19

Vrijdag 9 februari
Vrijdag 2 februari
* 19 u., Koksijde, Duinenhuis
Voordracht met weerman Geert Naessens, ins. 058 52 48 17
* 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
* 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–BUKO, twee drinkebroers op zoek naar de
(on)zin van het leven treffen elkaar in een verloederd motel, met
Tom Vermeir en Dominique Van Malder, toegang 14 euro, 11 euro
-26 j., zie bl. 29
* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Theater Per slot van rekening met Bob De Moor en Dirk Buyse,
info en tickets www.hetbedrijf.be, 0494 60 41 36

Zondag 4 februari
* 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, 0468 26 06 89
* 14-18 u., Sint-Idesbald, Westhoekacademie (Veurnelaan 109)
Opendeurdag met ateliers in activiteit, gratis workshops en
tentoonstellingen

* 19.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie Junior Journalistenwedstrijd, randanimatie met
goochelaar Koen Bossuyt, davidsfonds.doornpanne@gmail.com
* 20 u., Koksijde-Dorp
Vrolijke Vrijdag Maskerade, zie bl. 31

Zaterdag 10 februari
* 10.30-18.30 u., 8ste Romantische Knuffelduik, zie bl. 32
* 19 u., Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Aanstelling prins carnaval en schildknapen, zie bl. 31
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Katinka Polderman (NL) – Polderman tiert welig met haar
lijzige Zeeuwse tongval, terloopse gortdroge humor en zelfspot en
puik geschreven liedteksten, toegang 12 euro / 10 euro (-26 j.)

Zondag 11 februari
* 8 u., Koksijde-Dorp, Hoge-Blekkerzwembad
Themadag Valentijn, eerst zwemmen en dan een heerlijk ontbijt,
10 euro p.p., inschr. 058 51 60 03
* 11 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: De Toverfluit in een note(n)dop, met Maaike
Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal, Mozarts populairste
opera voor iedereen behapbaar, toegang 14 euro / 7 euro (-26 j.)
* 14 u., Koksijde-Bad, parking cinema
Geleide Valentijnwandeling naar het Abdijmuseum Ten Duinen
max. 25 p., gratis), info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
* 14.30 u., Oostduinkerke
64ste Grote Carnavalstoet zie bl. 31

Maandag 12 februari

Vrijdag 16 februari

* 14-16 u., Koksijde-Bad, WZC Dunecluze (Ter Duinenlaan),
openbare boekenverkoop, zie bl. 13

* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Family@navigomuseum, rondleiding (N) en poppenspel Leuke
snoetjes voor kleuters gevolgd door schilderen en versieren van
een masker, zie bl. 12

* ’s Avonds, Koksijde-Bad, Zeelaan
Chaussée d’amour in het kader van Valentijn, zie bl. xx
* 19 u., Oostduinkerke, café Leopold
Prijsuitreiking van de carnavalstoet

* 19.30-22 u., Koksijde, Duinenhuis
Voordracht natuurfotografie door Joost Schamps, zie bl. 18

* 10.30-11.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Voorleesuurtje met Ingrid Vincent, zie bl. xx

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Musical Judas Theaterproducties – Goodbye, Norma Jeane.
Wat gebeurde er echt op Marilyn Monroe’s allerlaatste avond?
Met Anne-Mie Gils en Ann Van den Broeck, toegang 18 euro /
15 euro (-26 j.), zie bl. 29

* 10.30 u., Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding Zandlopers, zie bl. 13

Zaterdag 17 februari

Dinsdag 13 februari

* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo- Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding La Place d’Honneur (F), gratis voor inwoners, zie bl. 12
* 14.30-16 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Familieworkshop Aquaria achter de schermen, zie bl. 12
* 14.30 u., Koksijde-Bad, JOC de PIT
Kinderfilm Storks, zie bl. 25
* 20 u., Oostduinkerke-Dorp
Vette Dinsdagmaskerade, zie bl. 31

* 14.30 u., Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding Zandlopers, zie bl. 13

Zondag 18 februari
* 9 u., Koksijde-Bad, parking Elisabethplein
Geleide wandeling in het teken van strandorganismen, zie bl. 18

Maandag 19 februari

Woensdag 14 februari

* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Ouderenbehandeling/mishandeling door het Vlaamse
Ondersteuningscentrum, org. NEOS, info en reserv. Judith Ranson
058 51 40 60

* 10.30-12 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Familierondleiding De vissersvrouw vertelt, zie bl. 12

Woensdag 21 februari

* 14 u., Koksijde-Bad, Marktplein
Kindercarnavalstoet, zie bl. 31
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@tenduinen, workshop voor kinderen + rondleiding Leven in
de middeleeuwse Duinenabdij, zie bl. 13
* 19 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Valentijnsdiner diep in zee, op reservatie, 058 51 24 68,
onthaal@navigomuseum.be
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Loveless, een koppel dat op scheiden staat stelt
na de zoveelste ruzie vast dat hun 12-jarig zoontje weggelopen is,
toegang 6 euro

Donderdag 15 februari
* 10-12 u., Koksijde, Duinenhuis
Workshop voor kinderen, voetbadjes met zeezout, zie bl. 18
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
rondleiding (F) Leven in de middeleeuwse Duinenabdij, zie bl. 13
* 14.30 u., Koksijde-Bad, Hotel Apostroff
Fred Penel presenteert zijn voorstelling Nostalgische wandeling
door Coxyde, de tijd van toen, org. 55+ actief,
info kristibo@telenet.be, 0475 25 74 24
* 14.30 u., Oostduinkerke-Bad, tramhalte Schipgat,
bezoek aan beeldhouwer Jan Dieusaert, 5 euro, leden gratis,
info depicker.maurits@skynet.be; 0477 29 38 37
* 14.30-16 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Familieworkshop Aquaria achter de schermen, zie bl. 12
* 19.30 u., Koksijde-Dorp, Noordduinen (Helvetiastr.)
Infovergadering voor strandvissers over de reglementering en
code van goede praktijk, zie bl. 15

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, CM-lokaal, Zeelaan29
Workshop Veilig op een veilige fiets, toegang 3 euro, org. KWB
Koksijde, info freddyvanlerberghe@hotmail.com, 0488 34 58 97
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Zagros, een jonge Koerdische herderin wordt
beschuldigd van overspel. In haar cultuur staat dat gelijk met de
doodstraf, dus vlucht ze met haar dochter naar België,
toegang 6 euro

Donderdag 22 februari
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag over euthanasie en negatieve wilsverklaring,
zie bl. 16
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro,
info www.sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 23 februari
* 14.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Causerie De Syrische burgeroorlog tot in Europa
door Pieter Stockmans, davidsfonds.doornpanne@gmail.com
* 19-23 u., Koksijde, Duinenhuis
Nationale Sterrenkijkdagen, zie bl. 18
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert met Lady Linn, Gregory Frateur, Tijs Delbeke, Stijn Meuris
e.a. Muderballads, vele (pop)songs gaan over liefde, hebzucht,
jaloezie,… en de dood. Een ode aan de ‘muder ballad’, toegang
20 euro / 17 euro (-26 j.)

Zaterdag 24 februari
* 14-16 u., Koksijde, Bibliotheek
Workshop Roald Dahl, voor kinderen 7-12 j., zie bl. 10
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Performance-Dans Louis Vanhaverbeke/Campo-Multiverse,
welkom in het universum van Louis Vanhaverbeke, waar vrijheid
van verbeelding centraal staan, toegang 12 euro, 10 euro (-26 j.)

Zondag 25 februari

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren

* 8-12 u., Koksijde-Dorp, sporthal
24ste Mountainbiketoertocht, zie bl. 22
* 11 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Winters Orgelmatinee met Jan Vermeire en Robert Hostyn, zie bl. 14

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.

* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijz. Huis (Galloperstr. 48)
Op zondag in gesprek met… Baudewyn Oosterlinck over
Orgaandonatie, info 058 51 90 94, vanmuylem@skynet.be
* 14 u., Koksijde-Bad, parking Elisabethplein
Geleide wandeling in het teken van strandorganismen, zie bl. 18
* 14.30-15.30 u., Oostduinkerke-Dorp, Navigo-Nationaal Visserijmuseum
Yin Yoga in het museum, inschr. 058 51 24 68,
onthaal@navigomuseum.be

Woensdag 28 februari

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Tulipani, Gauke, een Zeeuwse boer trekt naar Italië
om daar tulpen te kweken en er de strijd met de maffia aan te
gaan, toegang 6 euro

Donderdag 1 maart
* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedafnames door het Rode Kruis

Zaterdag 3 maart
* 20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Première van het toneelstuk De broers Geboers, eigen productie
van Onafhankelijk Theater Oostduinkerke, zie bl. 32

TENTOONSTELLINGEN
* Walter Vilain 4 x 20 (overzichtstentoonstelling)
Van februari tot eind april in de Walter Vilain Gallery (Strandlaan
290, Sint-Idesbald), open op vr, za en zo van 15 tot 18 u. of na
afspraak, 0478 20 60 76
* 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

Vanaf

€16*

* Keramiek van Renilde Schepers (Pellenberg)
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

* Excl. €2 reservatiekosten.
Voorverkoopprijs tem 31/05/18.

TICKETS EN INFO:

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

CONTACT

Info: Abdijmuseum
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