24e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 01
januari
2019

Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wil jou zo goed mogelijk informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s en websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde

Ook jij deelt Koksijde massaal
op sociale media. Tij-dingen
pikt er hier maandelijks een
aantal uit! Heb je een leuke
foto of filmpje? Deel ze met ons
via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube;com/
GemeenteKoksijde
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7:28 en 20:10
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0:31 en 13:07
1:29 en 14:09
2:41 en 15:27
4:20 en 16:53

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Lander Van Hove

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
dienst communicatie
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders vermeld
Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse
Chamon, Dries Dawyndt, Dirk Van Hove,
Thierry Boonefaes, Marie Godderis, Maarten
Vandenbroucke, Isabelle Deshayes en Jan
Huyghe

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Info jaarabonnement 2019: zie blz. 4

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de
week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags
• Overdag, behalve op weekend- en
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd.
Er is één wachtdienst voor Veurne, Koksijde en
De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is
bereikbaar op zaterdag-, zondag en
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het
betalend oproepnummer 0903 39 969.
Tijdens de wachtdienst is 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 alle vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, etc. bel je het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we je verder of verbinden we je door met de
gewenste dienst.
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Craft brouwerij in
Ten Bogaerde
Op Ten Bogaerde, één van de
best bewaarde domeinen van de
vroegere abdij, start binnenkort de
bouw van een craft brouwerij.

13
Speelotheek
Op woensdag 23 januari houdt de
speelotheek een opendeur. Met een
verrassing voor de allerkleinsten

19
Nieuw clubhuis voor WAC
Op vrijdag 30 november huldigde
burgemeester Marc Vanden
Bussche het nieuwe clubhuis van de
Koninklijke West Aviation Club in.

En verder:
Bestuur
Inschrijving van EU-burgers

6

Werkzaamheden

9

Welzijn
Ontmoetingsnamiddag
voor senioren

10

Cultuur en erfgoed
Cabin Art

29
JazzLab bestaat 25 jaar
Het c.c. CasinoKoksijde zet deze
verjaardag in de kijker met een
aantal unieke concerten en een
lessenreeks over 25 jaar jazz.

Bib
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Milieu		
Maansverduistering op 21 januari

18

Jeugd

19

Sport
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Proficiat aan onze jubilarissen 24-25
Burgerlijke stand

26

De voorbije maand

32

in woord en beeld

27-30

Podium en evenementen

31-39

Trefpunt op Focus: Burgemeester

blikt terug

Het nieuwe Trefpunt-jaar start traditiegetrouw met het woord
van de burgemeester. We blikken terug op de voorbije 20 jaar.
Welke realisaties zijn hem het meest bijgebleven? Waar is hij als
burgemeester bijzonder trots op? En wat zal de toekomst nog
brengen in deze nieuwe legislatuur? Uitzending op woensdag
16 januari na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook
(her)bekeken worden via www.koksijde.be/trefpunt.

(Huiswerk)klas TOPPIE zoekt vrijwilligers
TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen kinderen
extra ondersteuning bij het leren leren: de kinderen krijgen tips voor het plannen en opsplitsen van hun
huiswerk. Ze krijgen ook hulp bij het verwerken van de leerstof. De huiswerkklas richt zich
tot maximum 8 kinderen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding.
Doel van de TOPPIE-klas is (alle) kinderen in Koksijde de kans geven om zich te ontplooien
tot betere studenten. Vooral zij die het moeilijk hebben met het plannen en organiseren
van hun schoolwerk. Met TOPPIE krijgen ze een extra duwtje zodat ze een sterkere
uitgangspositie hebben als ze aan het middelbaar onderwijs beginnen.
Het Sociaal Huis zoekt extra vrijwilligers om de klassen te begeleiden. Heb je een bewijs
van pedagogische bekwaamheid? En ben je vrij na 16 uur?
Contacteer annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 20.

Foto’s van
Koksijdeverbeeldt.be
Op maandag 20 november 1939 spoelt een walvis
aan op het strand van Oostduinkerke. De walvis is
verminkt door de ontploffing van een mijn op zee.
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 37 62
of caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk
www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt,
Twitter.com/whverbeeldt

T
ACH
D
N
AA

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement
te hernieuwen. De prijs voor 2019 blijft ongewijzigd: 10 euro, over te schrijven
op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041 (Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven staat
in de overschrijving. Alvast bedankt voor de belangstelling en de inschrijving
vanwege het gemeentebestuur en de redactieraad.
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Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is binnenkort toe aan de 24e
jaargang. Tij-dingen informeert de burger maandelijks over de algemene en
concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en de gemeentelijke
diensten. De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!

Tij-ding

en 12
decem
2018

ber

De burgemeester aan het woord
De start van het nieuwe jaar betekent ook de start van een nieuw jaar vol Tij-dingen. Ons bestuur en de
redactie zijn trots dat het infoblad nog altijd vlot wordt gelezen. En ook dit jaar doet de redactie haar best
om luchtige info af te wisselen met wat je absoluut moet weten. De redactie wenst je alvast een gezond en
gelukkig 2019. Santé!
T-d: Burgemeester, u gaat uw vijfde ambtstermijn in als
burgemeester. Maar u bent nog even ambitieus als in
uw beginperiode. Welk project zou u voor 2019 naar
voor schuiven als de topper?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik wil er
eigenlijk twee vermelden. De herinrichting van
Koksijde-dorp en de bouw van de uitkijktoren op de
Hoge Blekker. Twee mooie projecten die het uitzicht
van Koksijde verbeteren.”
T-d: Koksijde haalt Night of the Proms binnen?
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Inderdaad.
Een topevenement voor een topgemeente. Night of
the Proms lokt altijd een massa bezoekers en nog
eens een veelvoud aan kijkcijfers op de televisie. Met
dit evenement zetten we Koksijde nog duidelijker op
de kaart. Het is de eerste keer dat Night of the Proms
naar buiten trekt. En aangezien we samenwerken met
de oorspronkelijke organisatoren zijn we zeker van de
kwaliteit.”
T-d: En nu we het toch over evenementen hebben. Aan
activiteiten geen gebrek de komende weken. Pakken
onze diensten opnieuw uit met een aantal parels?
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Dat spreekt
voor zich. De JazzLabseries in het c.c.CasinoKoksijde

bestaan 25 jaar en dat zet de gemeente extra in de
kijker. Vier toonaangevende muzikanten lanceren een
gloednieuw project. En op 31 januari geeft Bert Dockx
de aftrap. Alleszins een aanrader. Het CasinoKoksijde
biedt ook een cursus aan van drie lessen: de
JazzLabclasses.”
T-d: De Westhoek Aviation Club heeft een nieuw
clubhuis. En ook de gemeente heeft inspanningen
gedaan voor die realisatie?
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Dat klopt. Hun
vorig clubhuis was dringend aan renovatie toe, want
het stond eigenlijk op invallen. In afwachting van een
definitieve oplossing, heeft de gemeente een subsidie
toegekend van 300.000 euro voor de plaatsing van
een mooi ingerichte container. De WAC telt meer
dan 300 leden en iedereen vanaf 16 jaar kan er
vliegopleidingen volgen”
T-d: Nog een boodschap of goede voornemens?
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Zoals elk jaar
start ik begin 2019 met een dieet. Een beetje de rem
opzetten na de feestdagen. En ik kijk er natuurlijk naar
uit om er in te vliegen met de nieuwe bestuursploeg.
Het belooft een mooi jaar te worden. Ik wens iedereen
een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. ”

Europese verkiezingen 26 mei 2019

Inschrijving van EU-burgers
(niet-Belgen) op kiezerslijsten
Dit bericht geldt voor inwoners
van Koksijde (niet-Belgen, maar
onderdaan van de Europese
Unie) die meer dan 18 jaar zijn
op 26 mei 2019 en hun actief
(mogen stemmen) en passief
kiesrecht (kandidaat zijn op
een lijst) niet verloren zijn in
hun staat van herkomst met
een nationaliteit van één van
volgende lidstaten: Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Kroatië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije,
Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk
en Zweden.
De niet-Belgische onderdanen van een lidstaat
van de Europese Unie die ingeschreven zijn in
de bevolkingsregisters van Koksijde kunnen een
schriftelijke aanvraag doen tot inschrijving op de
kiezerslijst die op 1 maart 2019 opgemaakt wordt
voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.
Die aanvraag dien je uiterlijk op 28 februari
2019 in bij de dienst Burgerzaken, Zeelaan 303,
8670 Koksijde. Dit kan schriftelijk via postzending,
via fax of e-mail. Voeg een fotokopie van uw
identiteitsdocument bij de aanvraag. In de periode
van 1 maart 2019 tot en met 25 mei 2019 worden
geen nieuwe aanvragen geregistreerd.
Zij die al de hoedanigheid van kiezer hadden bij
de Europese verkiezingen van 25 mei 2014, worden
automatisch opgenomen op de kiezerslijst die
opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen
van 26 mei 2019. Dat geldt ook voor wie pas later
een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst
indiende, op voorwaarde dat zij nog aan alle
kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoen en nog
geen schriftelijke afstand hebben gedaan van hun
hoedanigheid als kiezer. Zij moeten hun aanvraag
dus niet hernieuwen.

Om ingeschreven te worden op de kiezerslijst en
om deel te nemen aan de stemming moet de
aanvrager het document C/1 invullen dat je op
de website https://verkiezingen.fgov.be/ vindt.
Bezorg dit aan de dienst burgerzaken. Blanco
aanvraagformulieren kun je ook bij Burgerzaken
krijgen. Burgers die op de kieslijsten ingeschreven
worden, ontvangen een collegebeslissing.
Om als kiezer te worden erkend moet de
aanvrager:
- de nationaliteit bewijzen van een lidstaat van de
Europese Unie
- ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister
of het bevolkingsregister van Koksijde en in het
rijksregister van natuurlijke personen.
- 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing
- nog in het bezit zijn van het actief (mogen
stemmen) en passief kiesrecht (d.w.z. kandidaat
kunnen zijn op een lijst). De verklaring die wordt
afgelegd in de aanvraag geldt tot het bewijs van
het tegendeel. De aanvrager mag ook niet onder
de toepassing vallen van de artikelen 6 tot 8 van
het Algemeen Kieswetboek inzake de uitsluiting
en de schorsing uit het Belgisch kiesrecht.
Europese onderdanen (niet-Belgen) mogen niet
stemmen voor de vernieuwing van het Federaal
of het Vlaams Parlement.
Info: www.europeanelections.belgium.be

Nieuwe app voor Koksijde
Vanaf nu beleef je het beste wat Koksijde te bieden heeft in één app.
Een put in het wegdek melden? Zwerfvuil signaleren? Wanneer moet
ik mijn afvalzak buiten zetten? Een speciale actie ontdekken of een
bestelling plaatsen bij je favoriete handelaar? Dit en nog veel meer
via de app van Koksijde.
Download hem gratis in de App Store of via Google Play en ontdek
alle mogelijkheden.
Nieuws - Via de app ben je helemaal mee met wat er in onze
gemeente gebeurt. Een omleiding, wegenwerken of een nieuw
reglement. Telkens er een nieuwsbericht verschijnt, krijg je hiervan een
seintje.
DigiMelding - Een defecte straatlamp of losliggende stoeptegel?
Via de app neem je er een foto van en meld je het aan de
gemeentediensten.
Afvalkalender - Wanneer komen de vuilnisdiensten in jouw straat
langs? Via de app kom je het snel te weten en krijg je ook een
melding zodat je het afval niet vergeet buiten te zetten.
Agenda - Op zoek naar een leuke activiteit, voorstelling of workshop?
Hier vind je wat er allemaal te beleven valt in Koksijde.
Gemeente - Hier vind je alle praktische informatie over de
verschillende gemeentediensten.
Stel een vraag - Snel en eenvoudig een vraag stellen aan onze
gemeentediensten. En we sturen je zo vlug mogelijk een antwoord.
Handelaars - Wil je een tafel reserveren in een restaurant? Of wil je iets
bestellen in een winkel? Allemaal via de app.

Filmpjes maken met smartphone en bewerken
Voor verenigingen

In deze reeks krijg je tips om filmpjes te maken en te bewerken. Je leert enkele eenvoudige programma's
kennen en gaat er mee aan de slag. Zowel app’s op de smartphone, maar vooral op de computer.
Je krijgt ook de nodige info om geluid te bewerken en muziek van cd’s te gebruiken.
De kostprijs voor de lessen bedraagt 12 euro. De lessen vinden plaats op dinsdag 5 en 12 februari,
telkens van 19.30 tot 22 uur. Locatie: Leeszaal, Sint Rijkersstraat 19, Alveringem
Vooraf inschrijven tot en met 29/1/2019 op www.vormingplusow.be of 059/50.39.52. Breng je smartphone
en lader mee. I.s.m. Achthoek en CO7

wzc Noordduin zoekt vrijwilligers
Ben je graag onder de mensen? Krijg je een goed gevoel na het helpen van anderen? En heb je nog wat
tijd over om je in te zetten? Dan ben jij de vrijwilliger die wzc Noordduin zoekt.
Help mee om de bewoners te laten genieten van hun leeftijd op de manier die hen het best past. Je komt
terecht in een aangename omgeving en sfeer. En je maakt deel uit van een enthousiast vrijwilligersteam.
Geïnteresseerd? Contacteer noordduin.admin@armonea.be of 058 59 28 00.

Politie Westkust, parket, hulpverlening en Soroptimisten slaan de
handen in elkaar

Zeg nee tegen partnergeweld
Partnergeweld komt helaas meer voor dan je
denkt. In de politiezone Westkust krijgen ze jaarlijks
te maken met een 150-tal strafbare feiten van
partnergeweld (bv. slagen of stalking). Daarnaast
krijgen de interventieploegen dagelijks te maken
met tussenkomsten van moeilijkheden tussen
partners waarbij geen strafbare feiten worden
gepleegd (bv. huiselijke moeilijkheden zonder
slagen).
Politie Westkust sloot met parket en hulpverlening
een protocolakkoord af waarbij de dienst Jeugd
en Gezin van de PZ Westkust altijd de dag na de
feiten contact opneemt met pleger en slachtoffer.
En hen een aanbod tot hulpverlening doet. Kort op
de bal spelen, is immers van groot belang. Het CAW
wordt dan ingeschakeld waarbij het volledige gezin
begeleiding krijgt en - als dat nodig is - ook tijdelijke
opvang in een vluchthuis. Binnen de politiezone
Westkust is iedereen goed opgeleid om op een
goede manier te reageren op deze problematiek.
In het voorjaar van 2019 gaat de zone Westkust nog een stap verder. Dankzij de steun van de Soroptimisten
(organisatie die zich inzet tegen geweld op vrouwen en meisjes) bekijkt het volledige korps een
toneelvoorstelling over partnergeweld, met aansluitend een debat tussen politie, parket en hulpverlening
rond dit thema.

Heb je dringend hulp nodig?

Contacteer dan politie Westkust via 058 53 30 00.

Wil je begeleiding?

Contacteer dan het CAW Centraal West-Vlaanderen via 057 22 09 20.
Info: www.cawcentraalwestvlaanderen.be

SAVE
THE DATE:
Fashion Attack
op
28.09.2019

Wil je zelf iets doen?

Contacteer dan Soroptimist Veurne – Westhoek via voorzitter.veurne-westhoek@soroptimist.be
Info: www.soroptimist.be

Zorg dat je gezien wordt
Bijna 40% van de fietsers in de PZ Westkust heeft geen goed onderhouden fiets.
Jaarlijks werkt de politiezone Westkust mee aan de provinciale campagne Veilig Fietsen. Het eerste deel van
de campagne, met controles in de scholen, vond plaats van 1 oktober tot 16 november 2018.
De medewerkers van PZ Westkust en de diensten veiligheid en
preventie controleerden 400 fietsen. 155 fietsen waren niet in orde
(andere mankementen dan fietsverlichting), wat neerkomt op 39 %.
Fietsverlichting blijft ook een heikel punt, 70 fietsers (18 %) hadden
geen wettelijk verplichte fietsverlichting.
De politie Westkust betreurt deze resultaten, want in orde zijn met je
fiets is van levensbelang. Een goed onderhouden fiets met correcte
fietsverlichting, kennis van de wegcode en aandacht voor je eigen
gedrag in het verkeer maken het verschil.
Tot en met 28 februari 2019 houdt de politie extra controles.

Werkzaamheden in Koksijde
Geplande werken
Heraanleg Biedenkopflaan Oostduinkerke
De start van de werken is voorzien rond 10 januari
2019.
Parnassiusstraat
De werken situeren zich tussen de Middenlaan
(met een stuk van de Middenlaan erbij) en de
Gevaertlaan. Men start met de aanleg van DWA
(droog weer afvoerriool) en een RWA (regenwater
afvoerriool) over de volle lengte. Ook komt er aan
één zijde een nieuw wandelpad in waterdrainerende
betonstraatstenen en aan de overkant een
groenzone. De rijweg legt men aan in asfalt. De
werken starten op 14 januari.
Polderstraat
In het voorjaar van 2019 wordt de strook tussen de
Farazijnstraat en de Irène Bauwenslaan aangepakt.
Om maximale toegankelijkheid voor de bewoners te
garanderen, werkt de aannemer in twee fasen.
- Eerste fase: start in februari 2019, einde voorzien in
de paasvakantie
- Tweede fase: start na de paasvakantie, einde
voorzien eind juni

Werken in uitvoering
Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat – Zeelaan
Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis in
het L. Hegerplein, de Noordstraat en de Zeelaan. De
werken zijn ondertussen gestart met de heraanleg
van het Hegerplein. Na de winterperiode, in maart
2019, start de tweede fase in de Zeelaan tussen de
tennisterreinen en vlak voor de verkeerslichten. Deze
fase moet beëindigd zijn tegen de zomervakantie van
2019.

OPGEPAST

Geplande data
kunnen altijd
opschuiven door
weersomstandigheden.

Sportpark Koksijde
Tussen de tennishal en het zwembad legt men
de parking en wandelweggetjes opnieuw aan.
De parking is ondertussen heraangelegd. Aan de
aanleg van de wandelweggetjes is men volop bezig.
Ondertussen worden de groenzones rond de parking
verder afgewerkt.
Stuk Lalouxlaan
In december is men al gestart met de werken tussen
de Vlaanderenstraat en de Bosquetiastraat (aanleg
van waterleiding en kabels). Vanaf januari 2019 zal de
aannemer de Lalouxlaan vernieuwen.
Hogeweg
De uitvoering van de rioleringswerken is bezig. Na het
opbreken van het wegdek en het vernieuwen van de
nutsleidingen, wordt dan de eigenlijke aanleg van de
riolering uitgevoerd.
Zandzeggelaan
De uitvoering is gestart. Na het verplaatsen van de
helmgrassen leggen de nutsmaatschappijen nieuwe
kabels aan. Nadien start de aanleg van de fundering
en de voetpaden.
Steile Weg en James Ensorlaan (en gedeelte
Fazantenparkstraat, tussen beide straten)
Aanleg riolering met heraanleg bovenbouw. Eerst zal
de watermaatschappij hun leiding vernieuwen om
vervolgens over te gaan tot het volledig opbreken
van de weg om de riolering aan te leggen. De
onderfundering van de James Ensorlaan, de
Fazantenparkstraat, de Hoge Blekkerlaan en de
Steile Weg is al aangelegd, waardoor deze wegen
toegankelijk zijn. Voor het aanleggen van de
toplaag zijn hogere temperaturen nodig en dat zal
waarschijnlijk pas in het voorjaar kunnen gebeuren.
Info: Op de website van Koksijde vind je een overzicht
van alle werken: www.koksijde.be/wegenwerken. De
Technische dienst past deze pagina regelmatig aan.

Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald
Al drie jaar organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal
Huis ontmoetingsnamiddagen in Koksijde. Telkens heel gezellige
namiddagen waar mensen buurtgenoten leerden kennen. Dit jaar zet
het Sociaal Huis dit initiatief verder. Afspraak op vrijdag 25 januari in
’t Oud Klooster, Strandlaan 239 (naast de kerk) van 14 tot 16 uur.
Woon je in Sint-Idesbald en zou je graag mensen uit je eigen buurt
ontmoeten? Schrijf je dan snel in. De toegangsprijs bedraagt maar
3 euro.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Mantelzorgcafé De Luisterschelp
op maandag 7 januari
Lachen is één van de beste oefeningen om stress en
spanningen te verminderen. Doordat lachen je een algemeen
geluksgevoel geeft, ontspant je lichaam. Stoppen met stressen
en beginnen lachen, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker
wanneer stress je overweldigt. Dan is een lachsessie het perfecte
medicijn.
Hilde Terryn is lachcoach en leert je lachen, zonder dat daarvoor
een reden is. Van 14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal
Huis.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Seniorenfeest was een groot succes
De 40ste editie van het Seniorenfeest was een overdonderend succes. Twee uitverkochte zalen, dat betekent
een hoop kijklustigen. Glenn Degeselle, Dirk Bauters & Vanessa Chinitor en de Romeo’s waren allemaal
in supervorm zodat de senioren genoten hebben van een prachtige namiddag. Talent van Eigen Bodem
vierde haar 20-jarig jubileum. Eindigen in schoonheid heet dat.
Op de foto: Pascale Feys, Carine Tegethoff, Fien Vandooren, Sonia Vercaemer, Philip Persyn,
Annick Casselman, Jan Morel, Vicky Debruyne, Evelien Lepla, Greta Suber-Delie en Johan Bouttery

Levenslang leren voor senioren
De informatisering zet zich verder door. Digitale
media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de
digitale trein springt, wordt langzaam maar zeker
de nieuwe analfabeet in onze wereld. Om dit te
voorkomen biedt de Seniorenadviesraad (SAR)
van Koksijde cursussen aan om de nieuwe media
(smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook
geschikt voor absolute beginnelingen. Een overzicht:
Dagelijks gebruik van de PC (BEGINNERS):
maandag van 8 tot 11.30 uur – 07/01/2019 tot
01/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro
cursusmateriaal.
Smartphone/Tablet/Android (deel 1- BEGINNERS):
maandag van 13.30 tot 16.30 uur - 07/01/2019 tot
01/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro
cursusmateriaal.
Smartphone/Tablet/Android (deel 2 - apps):
woensdag van 8.30 tot 11.30 uur – 16/01/2019 tot
24/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro
cursusmateriaal.
NIEUW: Workshop iPad/iPhone: woensdag van
13u30 tot 16u30 – 09/01/2019 tot 03/04/2019. Prijs:
60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro cursusmateriaal.

Alle lessen vinden plaats in het Sociaal Huis, in zaal
De Brug.
Info: Katleen Calcoen – 058 53 43 42
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 info@cervogo.be - www.cervogo.be

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets,
smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel mee.

Lezing: EHBO voor senioren

Een ongeluk zit in een klein hoekje
Eerste hulp bij ongevallen redt mensenlevens. Een
ongeval is immers snel gebeurd. Beter voorkomen
dan genezen, maar als er dan toch iets gebeurt,
is het van levensbelang dat je snel én op de juiste
manier handelt. Tijdens een lezing op dinsdag 22
januari geeft Nathalie Jacob van het AZ West uitleg
over verschillende thema’s:
- Hoe functioneert het hulpcentrum 112 en welke
diensten bestaan er?
- Hoe communiceer je met de hulpdiensten?
- Wat doe je voor de hulpdiensten komen?
- Hoe herken je de symptomen van een
hartaanval, een trombose of een CO vergiftiging?

- AED toestellen, hoe gebruiken en waar vind je
die?
- Levensbedreigende situaties bij kinderen
herkennen. Hoe pas je als grootouder eerste
hulp toe?
De lezing vindt plaats in het c.c. CasinoKoksijde,
Casinoplein 10/11 te Koksijde. De kostprijs bedraagt
2 euro.
Info: Katleen Calcoen - 058 53 43 42 - katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Word lid van de seniorenadviesraad
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De SAR werkt rond het seniorenbeleid van
de gemeente en betrekt alle senioren
en alle verenigingen die actief zijn voor
senioren. De seniorenadviesraad is een
erkend adviesorgaan en geeft advies over
alle kwesties op plaatselijk vlak die senioren
aanbelangen.
Wie mag zetelen?
• Vertegenwoordigers van seniorenverenigingen
(ouder dan 60 jaar of gepensioneerd)
• Onafhankelijke kandidaten (ouder dan 60 jaar of
gepensioneerd)

• Vertegenwoordigers van woonzorgcentra en
assistentiewoningen
Geïnteresseerd? Vraag het inschrijvingsformulier
op: via het seniorenloket of via
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be.
Zend dit formulier ten laatste op 18 januari 2019
om 12 uur naar de Seniorenadviesraad Koksijde
t.a.v. Voorzitter Wilfried Heyvaert.
Meer info: Katleen Calcoen - 058 53 43 42 katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Erik De Rynck, voorzitter NEOS, Koksijde
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“NEOS, voor wie nieuwe uitdagingen
én nieuwe vriendschappen zoekt”
NEOS is een netwerk van zelfstandige afdelingen waar mensen met levenservaring de durf en de kracht
ontwikkelen om zichzelf én elkaar permanent te helpen ontplooien. Wie kiest voor NEOS kiest voor een open
minded vereniging met respect voor traditie, respect voor de democratische samenleving en respect voor
andere geloofsovertuigingen, culturen en diversiteit.
T-d: Erik, vat de geschiedenis van
NEOS in een notendop samen.
Erik: “Onze geschiedenis gaat
terug tot 30 augustus 1994 toen
CRM Koksijde, Club van Rustende
Senioren uit de Middenstand, het
daglicht zag. Onze roots liggen bij
de Ondernemersbeweging rond
Unizo. Later werd de doelgroep
uitgebreid zodat geïnteresseerden
uit de middengroepen eveneens
konden aansluiten. CRM werd in
2005 omgedoopt tot NEOS, Netwerk
van Ondernemende Senioren. Zo
groeide in de loop der jaren NEOS
uit tot méér dan alleen maar de
seniorenvereniging voor gewezen
zelfstandigen.”
T-d: Wat waren de belangrijkste
hoogtepunten tot dusver?
Erik: “Eigenlijk heel veel! Door de
jarenlange opgebouwde ervaring
van onze centrale dienst in Brussel nemen we
geregeld deel aan topevenementen tegen de beste
ticketprijzen; doorgaans met gemeenschappelijk
vervoer vanuit Koksijde en met een maaltijd voor
of na het spektakel. Recent nog was onze afdeling
aanwezig op de matinee voorstelling van de musical
40-45 in Puurs. Enkele jaren geleden vierden wij ons
twintigjarig bestaan met een gesmaakt optreden van
Les Folles de Gand.”
T-d: Wat is het eigenlijke doel van NEOS?
Erik: “De kerntaak van NEOS blijft verenigen: mensen
samenbrengen met in acht name van relatiewaarden
als samenhorigheid, vertrouwen, enthousiasme,
vakmanschap, authenticiteit en eensgezindheid
vanuit complementariteit. Elk jaar stelt Neos - begin
september - een rijk en gevarieerd jaarprogramma
voor aan de leden met zowel culturele, vormende als
ontspannende activiteiten.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Erik: “Ons ledenbestand bestaat nog steeds uit een
groot percentage gewezen zelfstandigen, mannen
en vrouwen. De andere leden zijn vooral ambtenaren,
kaderleden én werknemers met een brede culturele
interesse. De leeftijd speelt niet meteen een rol, al
zijn bijna alle leden niet meer beroepsactief. Het
ondernemende op zich is vaak het middel dat bindt.
Binnen het seniorenlandschap is NEOS inmiddels een
sterk merk met een duidelijke identiteit.”

T-d: Welke activiteiten staan er op het reguliere
menu?
Erik: “Elke week gaan we bowlen, spelen we kaart of
doen we aan yoga. Daarnaast organiseren we ook
elke maand een specialere activiteit. Lezingen van
experten en professoren, themawandelingen, musea
of bedrijfsbezoeken en vooral toffe samenkomsten
met gezellige etentjes en aangepaste animatie.
Bovendien organiseren wij jaarlijks minstens één
groepsreis waarbij cultuur uitgesproken aan bod
komt. Op geregelde momenten peilen wij naar de
interesse van de leden via een ideeënbus.”
T-d: Welke clubdroom wil de voorzitter werkelijkheid
zien worden?
Erik: “Begin september hoop ik op een groots én
geslaagd jubileumfeest naar aanleiding van ons
25-jarig bestaan. En ik hoop ook dat ik een geschikt
bestuurslid vind om de voorzittersfakkel aan door
te geven. Gelukkig hebben wij al enkele nieuwe
bestuursleden gevonden die een actieve rol spelen,
met wat geduld moet dat ook lukken voor de
toekomstige voorzitter.
Erik De Rynck, voorzitter NEOS:
“Doe wat je kunt met plezier, in plaats van te
proberen alles te doen en je ellendig te voelen”.
(citaat van Richard Branson)

St. Idesbaldbier in nieuw kleedje
Het St. Idesbaldbier heeft een
nieuw etiket. Aan het recept
van de vier soorten bier wordt
niet geraakt. De link tussen het
officiële Belgische abdijbier en
de Duinenabdij wordt versterkt,
want naast de verwijzing naar
de vroegere abt Idesbald
(†1167), draagt het abdijbier
nu ook het logo van het
Koksijdse Abdijmuseum. En
dat is meteen de voorbode
voor een andere mooie
samenwerking. Brouwerij
Huyghe baat binnenkort de
craft brouwerij op de vroegere
abdij-uithof Ten Bogaerde uit.

Craft brouwerij in Ten Bogaerde

Op Ten Bogaerde, één van de best bewaarde domeinen van de vroegere abdij, start binnenkort de
bouw van een craft brouwerij. Studiebureau Plantec is de architect van dienst. Het project voorziet in een
brouwerijgedeelte met een gelagzaal van 50 zitplaatsen. De ruwbouwwerken zijn al aanbesteed en gegund,
en starten op 18 februari 2019. Brouwerij Huyghe heeft de concessie verworven voor de uitbating en staat
in voor de bouw van de brouwerij en de inrichting van de gelagzaal. De exacte openingsdatum is nog
niet gekend, maar de gemeente mikt op het voorjaar van 2020. Welk soort bier men zal brouwen in de
microbrouwerij, blijft voorlopig nog geheim.
Info: 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be - www.tenduinen.be – Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde

De gemeentelijke musea
gaan er even tussenuit
En verwelkomen je terug vanaf vrijdag 1 februari
Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten
Duinen en NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
dicht in de maand januari, na de kerstvakantie.
De museummedewerkers gaan niet in winterslaap,
integendeel, de maand januari dient vooral voor
de jaarlijkse grote kuis.
Neem tijdens de kerstvakantie dus zeker nog
de tijd om een bezoekje te brengen. Maakte je
al kennis met de Virtual Reality beleving in het
Abdijmuseum? Met de VR-bril bezoek je de abdij
alsof je echt in Koksijde rondliep in het jaar 1490.
Grijp in het NAVIGO-museum de allerlaatste
kans om de expo Vissen in het verleden: 500
jaar Vlaamse zeevisserij’ te (her)ontdekken. Een
aanrader.
2019 belooft een fijn museaal jaar te worden vol
boeiende activiteiten en nieuwigheden. Volg het
laatste nieuws op Facebook, Instagram of via
www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be.

Praktisch: De gemeentelijke musea zijn gesloten
vanaf maandag 7 januari. Op vrijdag 1 februari
gaan de deuren terug open.

Marc Baddé wint publieksprijs Cabin Art
Elke zomer vormen de klassieke
strandcabines van Sint-Idesbald het
canvas voor creatieve geesten. Deze
zomer gingen voor de 10de editie van
Cabin Art meer dan 30 kunstenaars
aan de slag. Het thema De abdij en
de zee lokte duizenden bezoekers,
waarvan er 560 stemden op hun
favoriet via de publiekswedstrijd. De
publiekslieveling werd winnaar Marc
Baddé die zijn prijs in ontvangst nam
van schepen voor cultuur Rita Gantois
in Kunstencentrum Ten Bogaerde.
Filip Pillen en Jean-Marie Vandaele
kregen van het publiek de 2de en 3de
prijs.
Op de foto staan ook Niko Goffin en
Nele Bouquillon van de dienst Cultuur
& Erfgoed.
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Cabin Art 2019: schrijf je nu in

De 11de editie van de
openluchttentoonstelling Cabin Art
vindt plaats van zaterdag 11 mei tot en
met zondag 15 september op de Zeedijk
van Sint-Idesbald. Dit jaar is het thema Bouwen
voor de eeuwigheid. En dat is ook de titel van de
tentoonstelling die zal lopen in het Abdijmuseum
Ten Duinen vanaf 21 juni 2019. Het bouwen van
zo’n abdij was een loodzware en reusachtige
onderneming. Maar elk van ons bouwt ook
aan een toekomst, een leven, een thuis,… jouw
kunstwerk hoeft dus niet over de abdij gaan. Je kan
met dit thema vele kanten op.
Cabin Art is een ku(n)sttentoonstelling in
openlucht, georganiseerd door de gemeentelijke
dienst Cultuur en Erfgoed i.s.m. Rodeo en

Baldus Beach. Voor de editie van 2019 zoeken de
organisatoren nog deelnemers.
Wat krijg je ervoor terug? Elke geselecteerde
kunstenaar geniet in het hoogseizoen van vier
maanden exposure bij de vele bezoekers op de
Zeedijk.
Inschrijven: www.koksijde.be/cabinart19,
cultuur@koksijde.be of per post aan de dienst
Cultuur & Erfgoed, Zeelaan 303, Koksijde vóór
1 maart. Een vakkundige jury beoordeelt de
voorstellen. Meer uitleg over de mogelijkheden vind
je op de site van Cabin Art.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed - cultuur@koksijde.be
- 058 53 34 40

OTO (Het Bedrijf) zoekt vrijwilligers
Ben je gepassioneerd door theater? Wil je
meehelpen met de promotie van een tof
activiteitenaanbod? Ontvang je graag mensen
in een gezellige theaterzaal? Wil je meewerken
achter de schermen van een klein, maar uiterst
gezellig theaterzaaltje?
Word dan vrijwilliger bij het team van OTO. Want
zij zoeken:
• Een theatertechnicus (basiservaring met
geluidstechniek is meegenomen)
• Een vrijwilliger om affiches rond te dragen
Interesse? Neem contact op met
info@hetbedrijf.be.
Info: www.hetbedrijf.be - info@hetbedrijf.be

Dicht mee tijdens de poëzieweek
Donderdag 31 januari is het gedichtendag in de bibliotheek, het startsein voor de Poëzieweek die loopt tot
en met 6 februari. Het thema dit jaar is vrijheid onder het motto zonder handen, zonder tanden.
Poëzie is hét genre om vrijheid te bezingen, want in een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan in zijn
gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn verbeelding laten spreken: voor altijd op vakantie gaan of de minnaar
zijn van zijn of haar muze. In een gedicht zijn alle gedachten vrij.
Dicht zelf mee en stuur voor maandag 28 januari je eigen gedicht naar bibliotheek@koksijde.be.
Leen je tijdens de Poëzieweek een poëziebundel uit van de bibliotheek? Dan krijg je er een poëziekaart van
een bekende dichter bovenop.

Poëzieperformance
van Carmien Michels
Klaar voor hét hoogtepunt van de Poëzieweek? Kom op zaterdag
2 februari om 19 uur naar de bibliotheek. (Slam)dichteres en
creatieve duizendpoot Carmien Michels laat zien dat poëzie
springlevend is. Carmiens gedichten zijn soepel, krachtig en
kwetsbaar.
De voorstelling is gratis. Inschrijven aan de balie van de bib, via
bibactiviteiten@koksijde.be of op koksijde.bibliotheek.be.
Carmien Michels (°1990) danst tussen pen en podium, tussen
urban en klassiek. Ze studeerde Woordkunst aan het Koninklijk
Conservatorium van Antwerpen en schreef de romans We zijn water
(2013) en Vraag het aan de bliksem (2015). In 2016 won ze het
Nederlands en Europees Kampioenschap Poetry Slam en haalde
ze brons op het Wereldkampioenschap in Parijs. In november 2017
verscheen haar poëziedebuut We komen van ver.
Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be

Weetjes uit de afdeling Beeld en Geluid
Elke maand geeft de bibliotheek je enkele weetjes uit de film- en muziekwereld mee.
Wist je dat…
1. Hugh Jackman, met zijn vertolking van Wolverine, de enige acteur is die in alle zeven films van de
X-Men-reeks gespeeld heeft?
2. het kindsterretje Shirley Temple de jongste winnares van een Oscar ooit is? Ze was toen zes jaar.
3. het lichaam van Frédéric Chopin op Père-Lachaise in Parijs werd begraven, maar zijn hart ingemetseld
werd in een pilaar van de Kerk van het Heilige Kruis in Warschau?
4. het achtergrondkoor van Pink Floyds hit Another Brick in the Wall (part two) bestond uit Londense
schoolkinderen uit de buurt van de studio?
En wist je dat je deze films en muziek kan lenen in de bibliotheek?

Digidokters in de bib
Ook in 2019 staan de Digidokters elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand (behalve in juli en
augustus) voor je klaar. Ze geven een antwoord op al je vragen over pc’s, tablets, smartphones en digitale
camera’s.
Heb je problemen met de lay-out van een tekst in Word? Of twijfel je welke pc of tablet je moet aankopen?
De Digidokters weten raad.
Het eerste spreekuur van het jaar is op zaterdag 12 januari, van 10 tot 12 uur. Stuur je vragen vooraf door via
de website van de bibliotheek. Zo krijgen de Digidokters tijd om zich voor te bereiden op al je vragen.

Cursus fiets- en wandelwebsites
In deze workshop maak je kennis met
enkele handige websites en apps, waar
je als wandelaar of fietser je routes
uitstippelt. Gebruiksgemak staat voorop
in deze workshop. Ook leer je via de app
je weg terugvinden als je verloren bent
gewandeld of gereden. Als afsluiter maak
je een kleine wandeling om de app uit
te proberen. De cursus vindt plaats op
dinsdag 05 februari, van 13 tot 15 uur.
De toegangsprijs bedraagt 5 euro.
Inschrijven vanaf maandag 07 januari
2019 aan de balie van de bibliotheek.
Je moet wel lid zijn van de bibliotheek
om in te schrijven, breng dus zeker je
identiteitskaart mee. Betalen doe je via de
betaalautomaat, maar hou er rekening
mee dat die geen biljetten hoger dan
10 euro aanvaardt.
Wil je meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de bibliotheek? Kijk dan zeker op hun website
koksijde.bibliotheek.be.

Studeren
in de bibliotheek
Heb je een stille studeerplek nodig? Ben je thuis te veel
afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen studeren met
anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig
plekje en gratis wifi.
Vanaf de kerstvakantie t.e.m. 10 januari kan je als student
naast de normale openingsuren ook op maandag, dinsdag
en donderdag van 13.30 tot 15 uur in de bib terecht. Hou
wel rekening met de sluitingsdagen van de bib.

Sluitingsdag
De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op maandagnamiddag 7 januari.

Zwarte rook of groene stroom?

Geef je kerstboom mee
met de ophaling aan huis
Kerstboomverbrandingen spreken zonder twijfel tot de verbeelding. Zeker als er een volksfeest aan
gekoppeld is, wakkert het vuur de gezelligheid bij de start van het nieuwe jaar aan. Dat er op dat moment
zeer veel schadelijke verbrandingsgassen vrijkomen, zien we met zijn allen te snel door de vingers.
Geef je kerstboom (zonder pot en versiering), na de kerstperiode gewoon mee met de gratis ophaling
aan huis (kijk in je afvalkalender, download de Recycle!-app of op www.koksijde.be/afvalkalender).
De vergistingsinstallatie van onze afvalintercommunale verwerkt je boom tot compost én groene stroom. De
compost kun je er trouwens aan voordeelprijs aankopen. De groene stroom wordt op het elektriciteitsnet
geïnjecteerd.
Plant je kerstboom
Heb je een grote tuin met geschikte grond? Gebruik je kerstboom volgend jaar gewoon opnieuw. Plaats je
boom na de kersttijd eerst een week op een koelere plaats in huis. Plant hem daarna op een zonnige of
halfschaduwrijke plaats in de tuin waar je hem goed ziet. Zo vergeet je hem niet te verzorgen.
Een Nordmann-spar met wortel leent er zich het beste toe. Plant de spar, eventueel zelfs met (voldoende
grote) pot, in de grond en geef hem kort na het planten twee keer per week een emmer water. Vanaf april
tot oktober strooi je maandelijks een beetje compost rond (niet tegen) de stam. Zo zal je eigen spar bij de
volgende kerstperiode je woonkamer weer versieren.

Winter kan afvalinzameling verstoren
Winterse buien kunnen het verkeer - en dus ook de afvalinzameling - behoorlijk verstoren. Dat is uiteraard
vervelend. De ophalers proberen steeds zoveel mogelijk plaatsen te bedienen, ook waar de strooidiensten
niet prioritair aan het werk gaan.
Afval niet opgehaald? De inzameling kan langer duren en gebeurt soms op andere tijdstippen dan je
gewoon bent. Zet daarom je afval zeker tijdig buiten. Als de ophaalwagen zijn ronde écht niet kan afwerken
en bij jou niet langskomt op de vastgelegde dag, dan verontschuldigt de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling zich daarvoor. Haal je afval dan terug binnen en biedt het aan bij de volgende ophaalronde.
Met dank voor je begrip.

Respect voor
de afvalophaler
Parkwachters en afvalophalers staan dagelijks voor
de inwoners klaar zodat ze gemakkelijk hun afval
kwijt kunnen. Toon dus je respect en dankbaarheid
door:
- je afval vooraf mooi te sorteren als je naar het
recyclagepark gaat
- je afvalzak niet te zwaar te maken
- je rolcontainer met het handvat naar de
straatkant aan te bieden
- stof en asresten niet rechtstreeks in je container
te deponeren maar hiervoor een apart zakje te
gebruiken
- je vriendelijk woord
Alvast bedankt voor je medewerking en je eigen
“dankjewel”. Meer tips op www.houhetnet.be

Sluitingsdagen Milieupark
Opgelet: het Milieupark is gesloten op zondag 30 en maandag 31 dec., dinsdag 1 en woensdag 2 jan.
Daardoor wordt het er uitzonderlijk druk op donderdag 3 januari. Plan je bezoek daarom bij voorkeur wat
later in januari indien mogelijk.
Info: 058 51 42 45 - www.koksijde.be/milieupark - Veurnestraat 11, Koksijde.

Lezingen in het Duinenhuis
* Deeltjesversneller op CERN – Op vrijdag 4 januari van 19.30 tot 22 uur. Over het begrip van de krachten in
ons universum, deeltjesfysica en het doel om de kleinste bouwstenen van het heelal te begrijpen. Boeiende
en leerrijke uiteenzetting door prof. Freya Blekman. Toegang 4 euro (leden) / 5 euro (niet-leden). Inschrijven
en info: www.desterrenjutters.be - info@desterrenjutters.be.
* Batumi Raptor Count – Op zaterdag 19 januari om 19 uur. Batumi Raptor Count, of BRC, monitort jaarlijks
meer dan 1 miljoen roofvogels die elke herfst door de Batumi-bottleneck (Georgië) migreren. Wim Bovens
bezocht het gebied al zes keer en vertelt, met prachtige foto’s en video’s, honderduit over dit mekka voor de
roofvogelliefhebber. I.s.m. Natuurpunt Westkust.

Bekijk de maansverduistering
In de ochtend van maandag 21 januari 2019 vindt een totale maansverduistering plaats. Hierbij beweegt de
maan zich door de schaduw van de Aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt.
Het einde van de eclips is onzichtbaar vanuit Nederland en België, maar het grootste deel is wel te zien.
De eclips begint om 3.36 uur en
eindigt om 8.50 uur. Tijdens de
totaliteit, die duurt van 5.41 tot
6.44 uur, bevindt de maan zich
volledig in de kernschaduw van
de Aarde en valt er geen direct
zonlicht meer op de maan. Alleen
nog een beetje licht dat door de
aardatmosfeer wordt gebroken.
Dit is het zogenaamd rood licht,
waardoor er een rode gloed over
de maan komt. Dit wordt in de
volksmond ook wel Bloedmaan
genoemd. De Sterrenwacht,
gelegen in het Duinenhuis, is op
maandag 21 januari bij helder
weer open van 3 tot 8 uur.
Info: www.desterrenjutters.be –
info@desterrenjutters.be

ie
Proef van techniek in de techniekacadem

Ben je graag creatief bezig?
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Koksijde?
n? Dan is de
En wil je graag proeven van nieuwe technieke
llige sfeer en
Techniekacademie ideaal voor jou. In een geze
op. Je maakt
in een echt technologielabo, steek je heel wat
leert dat techniek vele
kennis met gereedschap en materialen, je
nische systemen.
gezichten heeft en je maakt een aantal tech
t tot woensdag
De reeks start op woensdag 23 januari en duur
s bedraagt 70 euro,
15 mei. De deelnameprijs voor 12 workshop
tweede kind
materiaal en verzekering inbegrepen. Voor een
euro.
binnen hetzelfde gezin bedraagt de prijs 60
Snel zijn, want de plaatsen zijn beperkt.
e.be

oksijd
Info en inschrijven: www.techniekacademie-k

“What is good about being a dj?
You get to reinvent yourself every day!’’
Heb jij ook een muzikale kriebel die er
absoluut uit wil? En ben je tussen 11 en
16 jaar?
Schrijf je dan in voor de initiatie les dj’en.
Maak kennis met alles wat een dj doet en
sta zelf achter de mengtafel.
Waar: De PIT, Kursaallaan 28 8670 Koksijde
Wanneer: woensdag 16 februari 2019 om
16 uur
Info: 058 53 34 44 jeugddienst@koksijde.be - www.depit.be

Speelotheek de Speelkriebel houdt open deur
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de speelotheek een opendeurdag. De Speelkriebel ondersteunt
ouders op een budgetvriendelijke manier in hun zoektocht naar het ideale spelmateriaal. Want spelen is
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.
In de speelotheek vind je gezelschapspellen, babyspeelgoed, puzzels, verkleedkledij en grote buitenspelen
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Breng dus gerust een bezoekje.

Verrassing voor de kleinsten

Iedereen (ouders, grootouders, leerkrachten,
opvoeders,...) mag snuisteren in het speelgoed of
luisteren naar de uitleg van de werking. Wie wil, maakt
zich lid en ontleent direct speelgoed. En voor de
kinderen wacht die dag nog een kleine verrassing.
De opendeurdag vindt plaats van 14 tot 17 uur.
Info: 058 51 80 74 – speelkriebel@koksijde.be –
www.koksijde.be/speelotheek - Leopold II-laan 4,
8670 Koksijde-Oostduinkerke (Erfgoedhuis)

Multimove voor kleuters
De sportdienst organiseert vanaf januari opnieuw Multimove voor 2e en 3e
kleuter. Samen met Moovie leert je kind springen, landen, rollen, lopen, vangen
en werpen. Zo is je zoon of dochter helemaal klaar om later een sportclub te
kiezen.
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Telkens van 16.30 tot 17.15 uur. Van 7 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie)
= 20 euro (maandag OF dinsdag). Inschrijven via www.koksijde.be/multimove.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

Promenade Run
De Promenade Run, op woensdag
2 januari 2019, is een loop van 5 of 10 km
over de dijk van Koksijde richting Sint
Idesbald, waarna je geleid wordt door
de residentiële wijken van Koksijde.
Gezamenlijke start op het Teirlinckplein
in Koksijde om 19 uur, wat betekent dat
er in het donker gelopen wordt. Sfeer
verzekerd dus!
Info en inschrijven:
www.sandmanevents.be

Sportaanbod in Koksijde
Speel je graag netbal? Ga je liever uit de bol op zumba-ritmes? Of mag het
een stevige dance work-out zijn? Nee, toch liever shape, curling, badminton
of tafeltennis? Een beetje tai-chi gemixt met swiss-jump. Allemaal mogelijk in
Koksijde, voor jong en oud(er)!
Bekijk het aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod of in de brochure
(verkrijgbaar bij de sportdienst of dienst Toerisme). #sportersbelevenmeer

Sportdienst zoekt monitoren
In de paas- en zomervakantie van 2019 biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan.
En daarom zoeken ze:
- Studenten of enthousiastelingen om de kleutersportkampen te
begeleiden: vereisten: minimum 17 jaar, middelbaar afgerond
eind juni 2019 en ervaring in het werken met jonge kinderen, bv.
speelpleinwerking of lesgever in een sportclub
- Studenten of leerkrachten lichamelijke opvoeding voor de
sportkampen voor lager onderwijs (minstens 2e jaar bachelor LO/
sport)
Is dit iets voor jou? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de
sportdienst.
Info: sportdienst@koksijde.be - 058 53 20 01

Bewegen Op Verwijzing
helpt je meer bewegen
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na
begeleiding. Als je meer beweegt, voel je je beter in je
vel, kom je vaker naar buiten en heb je meer sociaal
contact. Bewegen Op Verwijzing helpt je.
Koksijde start samen met Alveringem, De Panne en
Veurne Bewegen Op Verwijzing. Een initiatief van het
Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun van de
Vlaamse overheid. Dankzij dit project worden inwoners
van Koksijde met een gezondheidsrisico door hun
huisarts doorverwezen naar een Bewegen Op Verwijzingcoach.
Wat doet de coach voor jou?
De coach maakt samen met jou een beweegplan op
maat: van te voet boodschappen doen tot een wekelijks
Beweegcoaches Joke Battel en Bjorn Ringoot
dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach zoekt uit wat
haalbaar is voor jou, helpt je op weg en motiveert je.
Na een tijdje krijg je genoeg motivatie om zonder de coach verder te doen.
Je bepaalt zelf hoeveel consultaties je wenst met een maximum van 7 uur individuele begeleiding. En dit
aan een voordelig tarief: 1 tot 5 euro per kwartier voor een individuele sessie.
In onze regio zijn twee beweegcoaches actief: Joke Battel en Björn Ringoot. En hun ervaring leert dat kleine
verbeteringen op het vlak van bewegen al een wereld van verschil betekenen. Voldoende bewegen draagt
bij tot een goede gezondheid.
Info: Dries Van Den Broucke - 058 53 20 00 – dries.vandenbroucke@koksijde.be – www.bewegenopverwijzing.be

Volg een opleiding tot redder
En misschien waak jij volgende zomer over de veiligheid van
onze badgasten.
Via de opleiding behaal je het diploma Hoger Redder. Je leert vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico’s
in overdekte en niet-overdekte circulatiebaden en zwemgelegenheden. Tegelijk leer je ook de reddings- en
reanimatietechnieken snel en vlot toe te passen. De opleiding start
op zaterdag 12 januari en duurt tot zondag 24 februari. De cursus
bestaat uit 11 lesdagen waarin zowel theorie als praktijk aan bod
komen. Na de opleiding volgt een theoretisch examen op vrijdag 1
maart en een praktisch examen op zondag 10 maart.
De praktijklessen vinden plaats in zwem- en recreatiebad Hoge
Blekker, de theorielessen in Hotelschool ter Duinen.
Info: www.redfed.be – danny.vanparys@hotmail.com – 0496 26 97 71

Op zoek naar een
vakantiejob voor de
zomervakantie?

Hou www.koksijde.be/jobstudenten in de gaten in de
maand januari. Vanaf dan kan je opnieuw solliciteren
voor een vakantiejob.
Nieuw vanaf 2019: solliciteren alleen online mogelijk.
Info: sollicitaties@koksijde.be – 058 53 34 41

Volg ons,
deel ons,
like ons!
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
koksijde
gemeentekoksijde

Elke dag Nederlands, ook in jouw winkel?
Krijg je als handelaar veel anderstalige klanten over
de vloer? Weet je soms niet in welke taal de klanten
willen dat je hen aanspreekt? Dan is het Keurmerk
hiervoor de oplossing. De dienst (W)Integratie wil
onder het motto Elke dag Nederlands! samen met jou
anderstalige klanten de kans geven om Nederlands
te oefenen in jouw winkel.
Wat verwachten we?
Eigenlijk niet veel. Als deelnemende
handelaar stimuleer je jouw anderstalige
klanten om Nederlands te praten. Aan de
hand van 9 Gouden Tips.
Waarom zou ik instappen?
Naast een positief imago, maakt een nieuw
doelpubliek kennis met jouw handelszaak.
Ook krijg je de nodige publiciteit: via
lokale en regionale pers, vermelding op de
website en sociale media.
Geïnteresseerd?
Schrijf je snel in via 0491 92 97 32 of
michele.baeyaert@koksijde.be.
Info: projectcoördinator Elke dag
Nederlands! Michèle Baeyaert michele.baeyaert@koksijde.be 0491 92 97 32

vzw Licht in het Duister Rwanda bestaat 25 jaar
Om haar jubileum extra luister
te geven, krijgt het jaarlijks Maxi
Kaasbuffet van deze vzw een
feestelijk tintje. De activiteit vindt
plaats op vrijdag 1 februari 2019 in
de Witte Burg te Koksijde. Een plaats
aan tafel kost 20 euro voor een
volwassene en 8 euro voor een kind.
Inschrijven via storting op rekening
BE17 0013 6334 6821 van Licht in het
Duister-Rwanda, Guldenzandstraat
49, 8670 Koksijde. Vermeld in je
mededeling: kaas, het aantal
volwassenen en het aantal kinderen
Opbrengst voor het goede doel
De opbrengst van het eetfestijn gaat
naar blinden en slechtzienden in
Rwanda. Maar de opbrengst wordt
ook gedeeld met het Rode Kruis en
vakantiekampen voor kwetsbare
kinderen in Vlaanderen.
Info: lidsecr@scarlet.be – 0476 85 79 48

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Sneyers-Taymans

Diamanten palmen waren er op zaterdag 17 november voor de echtgenoten Petrus Sneyers (°Brussel) en
Hilda Taymans (°Vorst). Zij huwden op 31 oktober 1958 in Drogenbos. Petrus was inspecteur bij Michelin in de
Benelux. De jubilarissen hebben twee zonen, één dochter en zes kleinkinderen.

Echtpaar Lauwers-Smet

Op zaterdag 24 november vierden de echtgenoten François Lauwers (°Beveren) en Simonne Smet
(°Beveren) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 23 november 1968 in Beveren. François
was boekhouder bij het bedrijf Polisar (synthetisch rubber) in Antwerpen. Simonne was zelfstandig
zaakvoerster van een winkel in binnenhuisinrichting en geschenkartikelen in Beveren-Waas. Het echtpaar
heeft drie dochters en vijf kleinkinderen.

Echtpaar GilleVanderheeren

Een tweede gouden
jubileum op zaterdag
24 november was
weggelegd voor de
echtgenoten Roland
Gille (°Ieper) en Rita
Vanderheeren (°Ieper). Ze
huwden 50 jaar geleden
op 14 november 1968
in Langemark. Roland
was onderwijzer in het
lager onderwijs in de
gemeenteschool van
Passendale, Rita was
bankbediende bij de Cera
in Ieper. Het echtpaar
heeft drie dochters en
acht kleinkinderen.

Echtpaar Denys-Beuselinck:
platina

Eveneens op zaterdag 24 november vierden
het echtpaar André Denys en Georgette
Beuselinck hun platina huwelijksjubileum,
in het woonzorgcentrum Diga Verde. Ze
kregen het bezoek van burgemeester Marc
Vanden Bussche en algemeen directeur
Joeri Stekelorum. André (°Hooglede)
en Georgette (°Bulskamp) huwden op
20 november 1948 in Houtem. Georges
was beroepsmilitair/korporaal-chef
op de luchtmachtbasis van Koksijde.
Georgette bekommerde zich met veel
toewijding om het huishouden. Ze hebben
twee dochters, vijf kleinkinderen en tien
achterkleinkinderen.

6-voudig viergeslacht

Georgette Beuselink, die haar
platina bruiloft vierde, is ook de
trotse matriarch van een zesvoudig
viergeslacht. Op de foto staan haar
nakomelingen.
In de zetel: Georgette Beuselinck.
Rechts van de zetel (aan Georgette
haar rechterarm): haar oudste
dochter Diane Denys met haar drie
dochters Veerle, Martien en Katleen
Vranckx en ook de vier kleindochters
van Diane: Aiko en Ella Hoegaerts,
Josefien Melkebeke en Billie Peeters.
Links van de zetel (aan Georgette
haar linkerarm): haar jongste dochter
Karine Denys met haar dochter
Marlies Florizoone en haar twee
kleindochters Zoë en Axelle Parreyn.

Echtpaar Vanden Bossche-Hertoge

André Vanden Bossche (°Leopoldsburg) en Maria Hertoge (°Deinze) beleefden op zaterdag 1 december
het geluk hun 60ste huwelijksverjaardag (Deinze, 20 december 1958) of het diamanten bruiloftsfeest te
mogen vieren. André was vertegenwoordiger bij computerbedrijf IBM in Gent. Daarna werd hij algemeen
directeur bij de Canadese computerfirma AES in Brussel. Het echtpaar heeft één zoon, één dochter en vijf
kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Luqmaan Ali Mohamed
Veurne, 06 november
Zoon van Halimo Ali Mohamed uit
Koksijde

OVERLIJDENS
Geert Pauwels, 62 j.

Georges Grieden, 91 j.

†Koksijde, 09 november
weduwnaar van Clémentine
Hanssens

Eddy Peperstraete, 66 j.

†Oostende, 09 november
Echtgenoot van Christina Debruyne

Mady Vanremoortele, 75 j.

†Koksijde, 02 november

†Veurne, 09 november
Echtgenote van Raymond Eloy

Suzanne Springael, 91 j.

Jeanne Van Waeyenberghe, 106 j.

†Koksijde, 03 november
weduwe van Eugène Rooselaer

Richardus Beliën, 81 j.
†Brussel, 05 november

André Ticket, 88 j.
†Veurne, 06 november
weduwe van Elisabeth
Vandenbussche

Lucas Lannoye, 77 j.
†Veurne, 06 november
echtgenoot van Wilfrieda Verburgh

Joseph Tommelein, 67 j.

†Koksijde, 10 november
Weduwe van Albert Goethals

Guido Viane, 83 j.

†Koksijde, 11 november
Echtgenoot van Jacqueline Bos

Hubert Vanmeenen, 78 j.

†Veurne, 14 november
weduwnaar van Frieda Gheysens

Fernand Denys, 84 j.

†Koksijde, 15 november
Echtgenote van Paula De Keyzer

Claire Wouters, 93 j.

†Ieper, 08 november

†Koksijde, 18 november
Weduwe van Guillaume Melckmans

Robert Devey, 86 j.

Lucienne Devuyst, 89 j.

†Koksijde, 08 november
weduwnaar van Marguerite Pinte

†Veurne, 18 november
Weduwe van Richard Arnoys

Bruno Suttels, 66 j.
†Koksijde, 19 november

Françoise Blaecke, 80 j.
†Koksijde, 19 november
Echtgenote van Jacques Flameygh

Mireille Pieters, 47 j.
†Oostende, 20 november

Roger Van Steertegem, 81 j.
†Koksijde, 20 november
Echtgenoot van Denise Corteel

Jean Paul Delcourt, 64 j.
†Koksijde, 21 november

François Truyen, 64 j.
†Koksijde, 21 november
Echtgenoot van Annie Blondé

Maria De Smet, 88 j.
†Koksijde, 24 november
Weduwe van Joannes Belmans

Jeanne Amerijckx, 86 j.
†Zottegem, 28 november
Weduwe van Wittevrongel Willy

Marie-Christine Diericks, 63 j.
†Koksijde, 01 december
Echtgenote van Joël Baert

Bekijk de gouden- en wittegids online
Als milieubewuste gemeente kiest Koksijde, samen met FCR Media – de uitgever van
goudengids en wittegids – voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.
Gebruik je de papieren gids niet meer? Schrijf je dan uit via deze link:
https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek. Doe dit voor 1 april 2019, want dan
ontvang je geen exemplaar meer bij de volgende bedeling. Uitschrijvingen
na 1 april gelden pas voor de bedeling van volgend jaar.
Zoek bedrijven en adressen ecologisch op via www.goudengids.be en
www.wittegids.be.

bpost neemt twee rode brievenbussen weg
Jaar na jaar ziet bpost het aantal brieven dalen. Een daling die het
postbedrijf ook voelt in hun netwerk van 13.000 rode brievenbussen.
In 20% van deze brievenbussen zitten ondertussen minder dan
zes brieven per dag. Vandaar dat bpost zijn netwerk aanpast (dat
gebeurde voor het laatst in 2004).
In Koksijde verdwijnen twee rode brievenbussen:
• de brievenbus aan de Koninklijke Baan 225
• de brievenbus aan de Oostendelaan 81
Brieven en poststukken mag je ook afgeven in de postkantoren en
de postpunten.
Info: www.bpost.be

De voorbije maand in woord en beeld
Nieuwe heftruck voor de dienst
Technieken
Burgemeester Marc Vanden Bussche
krijgt de sleutel van de heer Mortier
van de firma Mortier. Ook op de foto:
diensthoofd Neal Baelen, ir. Stephan
Wydooghe.

Nieuwe wagen voor de
Groendienst
De heer Declerck
overhandigt de sleutel
aan burgemeester
Marc Vanden Bussche.
Ook op de foto:
ir. Stephan Wydooghe,
Hans Meyfroodt en
diensthoofd Ides Leys
van de Groendienst.

Minister Gatz bezocht Koksijde op 19 november
Burgemeester Marc Vanden Bussche nodigde de minister van o.m. Cultuur, Media en Jeugd uit voor een
rondleiding. Ze bezochten de bibliotheek, het c.c. CasinoKoksijde, Ten Bogaerde en het NAVIGO-museum.
Hij was onder de indruk van het grote culturele aanbod in onze gemeente.

Huldiging van de muzikanten van de gemeentelijke harmonieën
De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde en de Harmonie Vrienden van de Brandweer van
Oostduinkerke werden op zaterdag 17 november (St. Cecilia) ontvangen door het gemeentebestuur.
Enkele leden kregen een medaille van het college van burgemeester en schepenen.

Koksijde is een hartveilige gemeente
Koksijde heeft dat verdiend omdat 220 inwoners en werknemers van de gemeente de AED-cursus hebben
gevolgd. De gemeente moest o.a. haar personeel en de bevolking sensibiliseren om de opleidingen
van het Rode Kruis te volgen. Als tegenprestatie gaf het Rode Kruis opleidingen aan gemeentepersoneel
en inwoners. Voorzitter Bernard Vandensteen overhandigt het bord Deze gemeente is hartveilig aan
burgemeester Marc Vanden Bussche.
OKRA Koksijde bestaat
60 jaar
Een verjaardag die
niet onopgemerkt
voorbijging. De leden
van OKRA werden
feestelijk ontvangen in
de raadzaal van het
gemeentehuis. OKRA
staat voor een open,
Kristelijke, respectvolle
en actieve beweging.
Hun doel? Een warme
samenleving voor
iedereen. Voorzitster
Paula Thijs kreeg
een medaille van
burgemeester Marc
Vanden Bussche.

De voorbije maand in woord en beeld
Nieuw clubhuis voor WAC
Op vrijdag 30 november
huldigde burgemeester Marc
Vanden Bussche het nieuwe
clubhuis van de Koninklijke
West Aviation Club in. Veel
succes aan voorzitter Johan
De Block en de meer dan
300 leden. In de WAC kun je
vliegopleidingen volgen. Zelfs
al voor-jongeren vanaf 16 jaar.
Meer info op de website:
www.westaviationclub.be

Onthaaldag nieuwe
inwoners: overdonderend
succes
Op zaterdag 8 december
kregen 292 volwassenen
en 13 kinderen een ontbijt
van het gemeentebestuur
in c.c. CasinoKoksijde. Een
mooi welkomstgeschenk.
Na het ontbijt stond nog
een rondleiding in het
gemeentehuis en cultureel
centrum op het programma.
Met een receptie in het
gemeentehuis sloten de
nieuwe inwoners de dag af.

Koksijde schittert
Van 29 november
tot 6 januari geniet
je in Koksijde van
de prachtige
sfeerverlichting. Meer
dan 100.000 lampjes
en 6 km lichtsnoer
zorgen voor dit
feeëriek spektakel.
Ook het college
van Burgemeester
en schepenen
warmt zich aan de
toverlichtjes.

Herdenking
11 november
Tijdens de
plechtigheid
van 100 jaar
wapenstilstand
op 11 november
legde Laurent
De Coninck ereschepen
van Koksijde bloemen
neer aan het
monument op
het Hegerplein,
samen met zijn
zoon Mike.

Neustadt an der Orla huldigt
gesneuvelden
Op uitnodiging van
verbroederingsgemeente
Neustadt an der Orla legden
het gemeentebestuur en
de Jumelagewerkgroep
Oostduinkerke op 9 november
2018 een krans neer aan het
monument van de Duitse
gesneuvelden. De burgemeester
werd vertegenwoordigd door Jan
Loones. De Jumelagewerkgroep
werd vertegenwoordigd door
Edgard Samyn, Pascale Baeselen,
Eddy Vanbeveren, Dirk Sagaer en
Dirk Verhaeghe.

Barbarafeest
Naar jaarlijkse
gewoonte neemt het
gemeentebestuur
op het Barbarafeest
de tijd om de
brandweermannen
van post Koksijde en
post Oostduinkerke te
bedanken voor hun
inzet. Dit jaar vond de
huldiging plaats op
zaterdag 1 december.
Marc Ryckewaert en
Frank Geerts kregen
een ereteken. Ruben
Winnock ontving een
brevet.

Raf Walschaerts biecht op
Helemaal alleen op scène. Niks in de handen, niks
in de mouwen. Ontwapenend eerlijk. Open en bloot.
Alleen met zijn piano, gitaar en zijn verhaal. Hoewel
mensen wel sporen van Kommil Foo zullen herkennen,
is deze solovoorstelling toch iets helemaal anders.
“Biecht heb ik geschreven vanuit de thematieken
waar ik mee bezig ben. Politiek, maatschappij, maar
net zo goed de liefde”, aldus Raf. “Deze solovoorstelling
gaat ook inhoudelijk meer in de diepte. Wanneer
we met Kommil Foo op de planken staan is de rode
draad doorheen de avond de interactie tussen mijn
broer en mij. Dat is doorheen de jaren zo gegroeid.
Wanneer ik alleen op het podium sta, is er enkel nog
interactie tussen mij en het publiek. Dat zorgt voor een
heel andere dynamiek.
Ik en het publiek
“Wat worden zijn laatste woorden? Het blijft soms
minutenlang stil in de zaal, bij al die diepgaande en
expliciete beschouwingen. Je voelt bij momenten ook
enig ongemak, vooral als het over seks en ontrouw
gaat. Zijn liedjes en verhalen waren altijd al uit het hart
gegrepen, maar nu toont hij geen enkele schroom
meer. Meer dan ooit kijkt hij het leven én de dood
recht in de ogen.” - De Standaard
Raf Walschaerts legt z’n hart bloot op donderdag
10 januari om 20 uur. Een ticket heb je voor 18 euro.
Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket maar 15 euro.
Info: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99

Terug naar de jazzroots
JazzLab bestaat 25 jaar. Jazzlab 2.5 presenteert een
doorsnede van een kwarteeuw Belgische jazz, met een blik
op de toekomst. Vier toonaangevende muzikanten krijgen vrij
spel om een gloednieuw project te lanceren. Deze maand is
het de beurt aan Bert Dockx.
De frontman van Flying Horseman en Dans Dans keert terug
naar zijn jazzroots. De zanger-gitarist bouwde de voorbije
15 jaar aan een oeuvre dat zowel in alternatieve rockomgevingen als in jazzkringen bewonderd wordt. Nu voegt
hij het hedendaags jazzproject Ottla toe aan zijn reeds
imposante carrière.
Met het project Ottla keert hij terug naar zijn jazzroots. Samen
met zijn band verkent Dockx composities van grootmeesters
als Thelonious Monk, Sun Ra, Duke Ellington en Alice Coltrane,
aangevuld met eigen werk. Spontaan, intens en interactief.
Bert Dockx Ottla speelt op donderdag 31 januari om 20 uur.
Tickets kosten 14 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket
maar 11 euro.
Info: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99.

JazzLab Classes: een kwarteeuw jazz
Jazzkenner Frederik Goossens
maakt je in drie lessen wegwijs in
een kwarteeuw jazz. Met zijn vele
mengvormen wordt het steeds
moeilijker om het genre te definiëren.
Maar is dit per definitie niet eigen aan
jazz? Van de acid jazz die de jaren ’80
en ’90 typeert tot Jef Neve en Melanie
De Biasio, namen die de Belgische
jazz een ongekende bekendheid
bezorgen. De beste albums,
muzikanten, stijlen en mengvormen
van de afgelopen 25 jaar Belgische
jazz liggen onder de loep.
De cyclus bestaat uit drie lessen op
maandag 14, 21 en 28 januari 2019.
De prijs bedraagt € 25 incl. koffie,
syllabus met discografie en gratis
concertticket voor JazzLab 2.5 Bert
Dockx Ottla (zie hoger). Inschrijven
kan enkel telefonisch op
058 53 29 99.

Een optreden met artiest zoekt Feestneus
Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan
kinderanimatie of heb je een act voor een breed publiek? Stel je dan
kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus voor donderdag 28 februari 2019.
Organiseer je samen met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? En
ben je ervan overtuigd dat samen feesten het leven van iedereen in je
omgeving een stuk aangenamer maakt? Ook daarvoor ben je bij Artiest
zoekt feestneus aan het juiste adres.
Extra plekken om op te treden
Artiest zoekt feestneus biedt
je als artiest een pak extra
podia aan in de regio, op
feesten georganiseerd door de
inwoners. Een jury selecteert de
artiesten die ze geschikt vinden.
Ben je geselecteerd? Dan
kunnen organisatoren je boeken
en Artiest zoekt Feestneus
vergoedt je optreden.
Ben jij een lokaal talent? En
zoek je nieuwe speelplekken
in de regio? Bezorg Artiest
zoekt Feestneus dan je
inschrijvingsformulier en demo
voor eind februari.
Organiseer je een straat- of
buurtfeest? Bezorg dan je
aanvraagformulier en kies je
artiest.
Info en inschrijven: www.artiestzoektfeestneus.be

Jan Vermeire speelt
nieuwjaarsmatinee
In het kader van de orgelmatinees van de Orgelkring Koksijde speelt
orgelvirtuoos Jan Vermeire op zondag 27 januari om 11 uur in de
O.L.V.-ter-Duinenkerk het tweede concert. Jan brengt een programma met
als titel Met Johann Sebastian Bach het nieuwe jaar in. Een aangename
manier om het nieuwe jaar in te zetten. Bovendien is de toegang gratis.
De derde orgelmatinee vindt plaats op 17 februari.
Info: carlo.wouters@skynet.be – 058 51 35 94

Nieuwjaarsconcert
Gemeentelijke Harmonie
Naar aloude traditie speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde
op zaterdag 19 januari 2019 zijn jaarlijks Nieuwjaarsconcert. Afspraak in
de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde om 20 uur. Dirigent Luc Note en zijn
muzikanten brengen een gevarieerd programma. Zowel bekende klassiekers
als hedendaagse liederen komen aan bod en ook dit jaar geven enkele
solisten uit eigen rangen het beste van zichzelf.
De toegangsprijs bedraagt 7 euro. Gratis voor ereleden, kinderen jonger
dan 12 jaar en houders van een academiepas.
Info: www.harmoniekoksijde.be - harmonie.koksijde@gmail.com

Concert Paul Bruna
Op 30 maart 2019 vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in
Koksijde een concert plaats van Paul Bruna. Hij wordt begeleid
door het showorkest de Forever Band. Zangeres Mieke D. en
showkorps El Fuerte vervolledigen het podium. Het concert start
om 14.30 uur, maar vanaf 13 uur raak je al binnen.
Van Elise voor Paul
Elise Carpentiers leven startte moeilijk. Met ups en downs
bloeide ze uit tot een toffe, leuke tiener. Elise is een levenslustig
meisje dat houdt van muziek en van dansen. En door deze
twee bezigheden belandde ze vier jaar geleden - heel toevallig op het podium bij Paul Bruna.
Voor het goede doel
De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-heli omdat die zo belangrijk is voor onze regio.
En daarom zetten zowel het gemeentebestuur als heel wat lokale handelaars hun schouders onder dit
project. De organisatie dankt het gemeentebestuur van Koksijde, IMMO Koksijde, De Woninggroep,
Carrefour St-Idesbald, El Dia en Carpentier Kenneth voor hun steun.
Praktisch
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 20 euro. Een ticket koop je in één van de verkooppunten
(zie onderaan) of op de dienst Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde.
Info en tickets: 0487 76 89 70 of 0476 43 29 94 – deschrijver.heidi@telenet.be
Verkooppunten: Restaurant De Abdij - Esthetiek Sofie Suber - Bakkerij Kapelhof - Manège Equibeach –
Spar St-Idesbald - Restaurant Potje Paté - Traiteurzaak Filip en Nele - Frituur Passe Vite - Fidelia hondeschool Northsea Resto Bowling - 'T knabbeltje Sandwichbar - Brasserie Iceberg - Dbar

Koksijdse Sleddog Race

Internationale sleehondenrace op het strand
De race vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 en telt mee voor het Belgisch
Kampioenschap Dryland (wedstrijd buiten sneeuw). Het parcours is 6 km lang en er wordt een lus gemaakt
tussen Ster der Zee en het strand van Sint Andre. Ongeveer 50 ploegen zullen aan de start verschijnen.
De teams variëren in grootte van één hond tot zelfs een tiental. Hondenliefhebbers zullen Siberian Huskies,
Alaskan Malamutes, Samojeeds en Groenlanders herkennen.
De vzw Brussels Mushing organiseert deze wedstrijd. Deze organisatie promoot de sledenhondensport en
werkt samen met het Ministerie van Gezondheid voor het respect en welzijn van dieren. Iedereen is welkom,
zelfs je hond, maar hou die wel aan de leiband.
Programma
Zaterdag 26 januari 2019
• 10.30 uur Mushermeeting
• 11.00 uur Eerste start
• 15.00 uur Aankomst laatste deelnemer
Zondag 27 januari 2019
• 10.30 uur Eerste start
• 14.30 uur Aankomst laatste deelnemer
• 15.30 uur Podium
Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.com – www.brusselsmushing.com

IJsbaan nog open tot 6 januari
Nog tot 6 januari geniet je van schaatspret op de ijsbaan voor het gemeentehuis. Ook de smulhuisjes zijn
nog open en op het programma staan drie leuke optredens.
Openingsuren
- van zaterdag 30 dec. tot zondag 6 jan. van
10 tot 21.30 uur
- opgelet: maandag 31 dec. van 10 tot 17.30 uur
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen /
2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro 10-beurtenkaart
volwassenen / 15 euro <16 jaar / gratis voor
scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

Programma randanimatie

Zaterdag 29 december
- 16 uur: Jeuk Live Band for Kids, prettig gestoorde
band die alle kinderen doet dansen en
meezingen
- 20 uur: Edje Ska & The Pilchards, stevige party
band voor alle leeftijden
Donderdag 3 januari
- 20 uur: F-Rent, funkband, stomende set soul, funk
en groovy hits
Zaterdag 5 januari
- 20 uur: The Hillbilly Moonshiners, bluegrassband
met hits van vroeger in smerig Louisiaans
moeraswater

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Koksijde (K)leeft!

Onze huisstijl is tien en blijft mooi om te zien
Op 6 december 2009 lanceerden
we samen met de Sint het
fascinerende K-logo. Doel: onze
gemeente consequent en
consistent naar buiten brengen.
Herkenbaar, in één en dezelfde
stijl. Daar zijn we de voorbije
10 jaar aardig in geslaagd.
Hoera! Kleef overal een K
Het K-logo is ondertussen
uitgegroeid tot een sterk merk.
Eentje waar we nog steeds trots
op zijn. Jullie ook? Ben jij een
echte K-ambassadeur? Haal
dan je gratis K-stickerblad op
aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis én kleef naar
hartenlust onze K’tjes in het rond.
Wie eerst komt, eerst maalt, want
op is op. Een collectorsitem voor
wie van onze gemeente houdt.

Night of the Proms komt naar Koksijde
Voor het eerst in de geschiedenis van Night of the Proms vindt er in België een openluchteditie plaats. Op
donderdag 1 augustus 2019 vindt in Koksijde de allereerste editie plaats van Night of the Proms Summer
Edition.
Antwerp Philharmonic Orchestra
Het Antwerp Philharmonic Orchestra, o.l.v. de
Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche, verlaat
komende zomer het vertrouwde Antwerpse
Sportpaleis en zal in al zijn facetten te bewonderen
zijn in Koksijde. Het koor Fine Fleur en de vaste
elektrische band, tekenen eveneens present.
Programma
Ook in Koksijde zal het programma bestaan
uit bekende nummers uit het lichtklassieke
genre, afgewisseld met nummers uit de pop- en
rockgeschiedenis. Gebracht door nationale en
internationale artiesten.
De eerste naam die we prijsgeven, is die van John
Miles. Mister Night of the Proms himself zal aanwezig
zijn en o.a. zijn wereldhit Music was my first love
brengen.
Praktisch
Locatie van het evenement: het Kerkplein te
Koksijde-Bad. Het concert vangt aan om 20 uur.
De ticketverkoop start in de loop van de maand januari.
Info en tickets: www.visitkoksijde.be/notp - www.notp.com (website van Night of the Proms).

Wereldbeker cyclocross in cijfers
De voorbije wereldbekercross op 25 november
was een groot succes. Tevreden gemeentebestuur,
tevreden toeschouwers en tevreden renners. Graag
geeft Tij-dingen nog wat cijfers mee.
Duizelingwekkende cijfers
Tijdens de verschillende wedstrijden namen 214
renners deel uit 18 verschillende landen.
Langs het parcours stonden 8 km nadars (1.800)
en 3 km herashekkens (420). Er werd 2 km lint
gespannen.
Tijdens het weekend stonden 234 vrijwilligers in om
alles in goede banen te leiden.

Voor de wereldbeker waren een 80-tal journalisten
geaccrediteerd.
En dat is zonder de VRT gerekend.
Zij zetten 16 camera’s in, 1 regiewagen en 1
transmissiewagen. Samen zijn ze met 90 personen.
Kijkers en kijkcijfers
8.500 betalende toeschouwers (7.000 in 2017)
volgden de cross langs het parcours. En nog een
heel pak mensen volgde de cross live op televisie:
Vrouwen elite: 542.283 (434.327 in 2017)
Heren elite: 680.401 (672.594 in 2017)

Koninklijke Orde van de Paardevisser
ontvangen op het Paleis
Op donderdag 29 november 2018 was de Orde van de Paardevisser te gast op het Koninklijk Paleis te
Brussel. Sinds 1968 wordt de Orde jaarlijks op het Paleis te Brussel ontvangen. Een eer die maar voor een
5-tal Belgische verenigingen is weggelegd.
De Ordeleden schonken een mand met garnalen aan de adjunct Protocol Chef van de Koning.
Paardenvisser Stefaan Hancke bood ook een foto aan van zijn zoon Lucas, paardenvisser in wording. Op de
foto staat hij in gesprek met het vorstenpaar tijdens hun bezoek in 2017 aan de Orde van de Paardevisser
ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.
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Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

Opname in agenda februari
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
woensdag 2 januari 2019. Deze deadline
wordt strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat,
waar, wanneer. Enkel activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking.
Vrijdag 28 december
* 14.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Gegidst bezoek thema IJslandvaart en workshop ‘Maak je eigen
wensfles’ voor kinderen
* 16 uur: Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO-museum,
Zeesche Smoefelmarkt, odkdorpleeft@hotmail.com

Zaterdag 29 december
* 8-14 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Winterwandeldag
* 16-17 uur: Koksijde, Golf Ter Hille
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be
* 14 uur, Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling ‘Op stap tussen de ezels en de pony’s’,
info www.iwva.be/bezoekers
* 16 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden voor de kids: Jeuk Live Band for Kids, www.jeukvzw.be

* 16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Rondleiding voor individuele bezoekers in tentoonstelling 'Vissen
in het verleden, 500 jaar Vlaamse zeevisserij' (gids inbegrepen in
toegangsticket)
* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden op de IJsbaan:‘ Edje Ska & The Pilchards’,
www.edjeska.be

Zondag 30 december
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10),
rondleiding (N/F)
* 16 uur: Oostduinkerke Zeedijk
Sylvestervuren gevolgd door vuurwerk

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

Woensdag 2 januari
* 19 uur: Zeelaan Koksijde
Promenade Run, www.sandmanevents.be

Donderdag 3 januari
* 10.30-11.30 uur: Koksijde, bibliotheek
Voorleesuurtje: winterverhalen in de bib
* 14-16 uur: Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling: ‘Op stap tussen de ezels en de pony’s’,
info www.iwva.be/bezoekers
* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden aan de IJsbaan: F-Rent, www.f-rent.be

Vrijdag 4 januari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 14.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Gegidst bezoek thema IJslandvaart en workshop “Zeestorm! Alle
hens aan dek” voor kinderen
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Stefaan Van Brabandt – De Verwondering & Het Zuidelijk Toneel:
MARX

Zaterdag 5 januari
* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)
* 16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Rondleiding voor individuele bezoekers in tentoonstelling 'Vissen
in het verleden, 500 jaar Vlaamse zeevisserij' (gids inbegrepen in
toegangsticket)
* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden aan de IJsbaan: The Hillbilly Moonshiners,
www.thebillymoonshiners.com
* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf
Comedy try-out, Toch bedankt!, Begijn Le Bleu, €11 VVK, €13 ADD,
www.hetbedrijf.be

Zondag 6 januari
15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater Tieret & Walrus: “Meneer beer en de woeste wolven”

Maandag 7 januari
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

Dinsdag 8 januari

Zaterdag 26 januari

* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’

* 11 uur: Ster-der-Zee, strand
Hondensledeshow, freddy.guillaume@elipse-technologie.com

Donderdag 10 januari

* 16-17 uur: Koksijde Golf-ter-Hille
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

Zondag 27 januari

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Raf Walschaerts: ‘Biecht’, zie blz. 31

* 11 uur: Ster-der-Zee, strand
Hondensledeshow, freddy.guillaume@elipse-technologie.com

Vrijdag 11 januari

* Oostduinkerke Witte Burg
Greyhounds in nood

* 21 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café foyer met gratis optreden 'Fernand Zeste en Broke Ass
Benny', Indie Blues, deuren open om 19.30 uur,
www.hetbedrijf.be

Maandag 14 januari
* 12 – 18 uur: Diksmuide, Salons Saint Germain
Nieuwjaarsfeest Neos Koksijde, www.neosvzw.be en reservatie via
Judith Ranson, 058 51 40 60
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 15 januari
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
* 19.30 uur: Hazebeekstraat 13, Wave Health Club
Gezondheid in de praktijk, thema: 'Wat als je echt wilt stoppen
met roken? Roken vs sporten', iedereen welkom, gratis toegang,
ellen@thewave.be

Donderdag 17 januari:
* 17.30 uur: Koksijde, restaurant Normandie
Table d'amis: Noordzee promenade
Org. 55+ Actief/Vief Koksijde: inschr. €35 p.p. op
BE 37 14905483 9428, libert.vanriet@skynet.be, T 0477 23 02 75

* 11 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee met huisorganist Jan Vermeire. 'Met Johann
Sebastian Bach het Nieuwe Jaar in!', zie blz. 33

Maandag 28 januari
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 29 januari
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’

Woensdag 30 januari
* 12.30 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Gegidst bezoek aan Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek deelname €6 p.p., reknr. BE 05 4748 1867 4175 Vlas Koksijde,
T 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

Donderdag 31 januari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
JAzzLab 2.5, Bert Dockx Ottla

Zaterdag 19 januari
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie, zie blz. 33

TENTOONSTELLINGEN

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het bedrijf
Concert: Wanthanee + band, eigenwijze popmuziek,
€11 VVK, €13 ADD, www.hetbedrijf.be

op de grond, tussenin of aan de hemel
Tot 6 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde
(Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde)
Tijdens schoolvakanties dinsdag – vrijdag : 11u – 17u, weekends
en feestdagen : 14u – 17u.
Buiten schoolvakanties weekends en feestdagen : 14u – 17u.
(gratis toegang)

Zondag 20 januari
* 9 uur: St.-Idesbald, Strandlaan ‘t Oud Klooster
Toast Literair met Marc Peirs, www.doornpanne.davidsfonds.net,
davidsfonds.doornpanne@gmail.com

Maandag 21 januari
*14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 22 januari
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’

Vrijdag 25 januari
* 14-16 uur: St.-Idesbald, ‘t Oud Klooster, Strandlaan 239
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald
Toegang 3 € Inschrijven op 058/53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
* 19.30 uur: St.-Idesbald, Kerkepannezaal
Algemene kennis quiz 'kwis-tetwel', voor ploegen van 4 personen,
inschr./info via http://koksijde.macw.be, inleg €15 per ploeg
* 19.30 uur: Koksijde-Dorp, ‘t Oud Schooltje
Causerie door Sander Loones, over: Vlaams en veilig, gevolgd
door vraagstelling. VVB Bachten de Kupe, vvbachtendekupe@
icloud.com (€8 leden; €10 voor niet-leden)

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux.
Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald,
info www.delvauxmuseum.com
Vrienden van de Westhoek Academie Koksijde
Tot 6 januari in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, St-Idesbald)
14u – 18u, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)
Erik Demey – Mien De Winter
Tot 6 januari in galerie Welnis (Astridplein in Oostduinkerke)
open van 10u – 12u en van 13.30u – 16u, gesloten op
zondagvoormiddag.
Beeldhouwkunst (hout) van Geert Vanderplancke
In kapsalon Lievino, Strandlaan in St-Idesbald (lievino@lievino.be)

Bos van Commerce
Nog tot zondag 6 januari loopt op het strand van Oostduinkerke het initiatief Bos van Commerce. Kinderen
kunnen er meedoen aan een waaier van activiteiten en grote mensen kunnen er een drankje nuttigen in
de boshut.
De boshut gaat elke dag open om 11 uur. De ‘Tipi 4 two’, het sprookjeshuisje en het hindernissenparcours
zijn doorlopend open.
Vrijdag 28 dec.
11.30 uur Er was eens … + piñata slaan
13.30 uur Paintballatelier voor kinderen
17 uur
Après-ski party

Dinsdag 1 jan.
11 uur
Boshut open
Woensdag 2 jan.
14 uur
Er was eens… + activiteit met
Sprookjesstiene

Zaterdag 29 dec.
14 uur
Er was eens… + spel met Sprookjesstiene
+ piñata slaan
17 uur
Weet je nog die slow…

Donderdag 3 jan.
14 uur
Assepoesternamiddag: verhaal +
schmink (€3) + knutselen

Zondag 30 dec.
16-18 uur Sylvestervuren
18 uur
Vuurwerk

Vrijdag 4 jan.
11 uur
Er was eens… + spel met Sprookjesstiene
+ piñata slaan

Maandag 31 dec.
11 uur
Er was eens… + zoektocht met
Sprookjesstiene + piñata slaan
11 uur
Oesterpassie in het bos
23.30 uur Van oud naar nieuw met bubbels
in het bos met de handelaarsbond
Oostduinkerke-Bad

Zaterdag 5 jan.
11 uur
Driekoningen in het bos
Zondag 6 jan.
11 uur
Boshut open
Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10 toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Sfeervolle Sylvestervuren
De Orde van de Paardevisser organiseert op zondag
30 december van 16 tot 18.30 uur op de Zeedijk en het
strand van Oostduinkerke de Sylvestervuren. Dat gebeurt in
samenwerking met de dienst Toerisme.
Deze editie staat in het thema van vuur. Geniet van
magische vuuracts die de Zeedijk doen baden in een zee
van dansende vlammen. Doorlopend proeft men voor
een prikje van heerlijke garnaalsoep en een portie sprot
met aardappel. Een spectaculair vuurwerk zorgt voor de
apotheose.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

CasinoKoksijde: koop je
tickets ter plaatse of online
Openingsuren onthaal cultuurcentrum
CasinoKoksijde: maandag t.e.m. vrijdag
van 14 tot 17 uur. Dinsdag gesloten. Op
zaterdag open van 9 tot 12 uur. Uiteraard is
de balie ook altijd open vanaf één uur voor
aanvang van een voorstelling.
Koop je tickets ook online via
www.casinokoksijde.be.
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LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be bibliotheek@koksijde.be
www.tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

www.navigomuseum.be

cultuurcentrum CasinoKoksijde stelt voor

Còig (Canada)
Folk & roots band uit Cape Breton, Nova Scotia.

zaterdag 16 februari - 20u - tickets via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99

Meer moois dit voorjaar
10.01 Raf Walschaerts 15.02 kabinet k & het paleis - invisible
02.03 DESCHONECOMPAGNIE - Don Juan 22.03 Henk Rijckaert - Maker
19.04 The Bony King of Nowhere 04.05 David Galle 10.05 Eriksson Delcroix
en nog veel meer...

www.casinokoksijde.be

