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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 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, 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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03:47 en 16:08
04:33 en 16:58
05:24 en 17:53
06:21 en 18:55
07:23 en 19:59
08:27 en 21:04
09:27 en 22:02
10:20 en 22:52
11:05 en 23:33
11:44
00:10 en 12:20
00:44 en 12:56
01:18 en 13:32
01:54 en 14:11
02:32 en 14:53
03:14 en 15:38
04:00 en 16:29
04:54 en 17:33
06:04 en 18:49
07:19 en 19:59
08:25 en 21:05
09:29 en 22:09
10:30 en 23:09
11:26 en 23:59
12:16
00:47 en 13:01
01:29 en 13:44
02:08 en 14:25
02:48 en 15:06
03:27 en 15:48
04:07 en 16:30

10:31 en 22:50
11:18 en 23:36
12:11
00:30 en 13:08
01:29 en 14:07
02:29 en 15:08
03:35 en 16:13
04:44 en 17:09
05:35 en 17:53
06:14 en 18:30
06:50 en 19:07
07:27 en 19:44
08:05 en 20:23
08:46 en 21:04
09:28 en 21:46
10:13 en 22:33
11:03 en 23:24
11:58
00:21 en 12:58
01:22 en 14:00
02:27 en 15:07
03:43 en 16:23
05:01 en 17:28
05:58 en 18:20
06:46 en 19:07
07:29 en 19:49
08:12 en 20:30
08:53 en 21:10
09:33 en 21:49
10:14 en 22:26
10:55 en 23:04

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
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
Telefonisch:
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
058 53 30 30
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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Levendig dorpspark
De inwoners uit Koksijde kregen de
kans om hun wensen en ideeën
voor een leefbaar Koksijde-Dorp
voor te stellen. Een stand van zaken.

17
Warmste week
Koksijdenaars zijn warme mensen,
dat weten we allemaal.
In december wordt dat nog eens
extra in de verf gezet met alle
acties voor de Warmste Week.

En verder:
Bestuur
Vernieuw je abonnement

21
Love & Hartstoornissen
Kris Wuestenbergs is een
rasechte Koksijdenaar. Hij
maakte noodgedwongen een
carrièreswitch en is nu een
succesvol schrijver. Tij-dingen
nodigde hem uit voor een fijn
gesprek.

Welzijn
Sibe, samen is beter

Kerst in Koksijde
Heel wat toffe activiteiten in onze
gemeente de komende weken.
Verwarm je aan het vuurwerk of
koel af op de ijsbaan.

Abdijmuseum Ten Duinen
NAVIGO-museum
Wees voorzichtig met vuurwerk
Bib

11
12-13
16
18-19
20

Milieu
Activiteiten in het Duinenhuis

23

Sport

24-25

Proficiat aan onze jubilarissen

26-27

Burgerlijke stand

28

Strooidiensten

30

Koksijde schittert

31

Fotoblad

37-40

10

Cultuur en erfgoed

Jeugd

29
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SoMe
Podium en evenementen

32-33
34
35-43
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
In Pension Lehouck (nabij het L. Hegerplein) vinden
regelmatig diners plaats voor de leden van het
brandweerkorps. Het gaat hier om een volledig
menu: voorgerecht (meestal soep), gevolgd door een
hoofdgerecht (vaak worst) en een dessert (een stuk taart
of een ijsje). Dit typische menu kostte toen 20 Belgische
frank.
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
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Bericht aan de abonnees van Tij-dingen
Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.
infoblad
de inwon voor
Koksijde ers van
Oostduin
Sint-Ides kerke
Wulpen bald
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24e jaar

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement
te hernieuwen. De prijs voor 2020 blijft ongewijzigd: amper 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.

ijde

Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is binnenkort toe aan de
25e jaargang. Tij-dingen informeert de burger maandelijks over de
algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en de
gemeentelijke diensten.

Reveil
p. 15
Kijk op

Schrijf je nu in
voor de online
nieuwsbrief
Wil je graag op de hoogte blijven van wat
er gebeurt in onze gemeente? Schrijf je dan
in voor de algemene nieuwsbrief boordevol
weetjes en interessante info. Je ontdekt ook
meteen de leukste evenementen.
De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis
verstuurd en bevat een mix van praktische
info (openbare werken, mobiliteit, vacatures)
en tips uit de vrijetijdsagenda.
Op www.koksijde.be/nieuwsbrieven vind je een overzicht
van alle nieuwsbrieven.

De burgemeester aan het woord
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Het jaar is voorbijgevlogen en ondertussen staat de winter voor de deur. Een periode van gezellig samenzijn
met gezin en familie, maar niet iedereen geniet van deze warmte. Lokaal Bestuur Koksijde zorgt ervoor dat
mensen die het moeilijker hebben een fijne eindejaarsperiode krijgen.

T-d: De winter komt eraan.
Geen gemakkelijke periode voor
mensen die hulpbehoevend of
alleenstaand zijn.
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Dat klopt. En daarom
hebben onze medewerkers
en vrijwilligers van het Sociaal
Huis verschillende initiatieven
opgestart. Zo kunnen mensen die
alleenstaand zijn en zich eenzaam
voelen, contact opnemen met het
Sociaal Huis. En wie hulpbehoevend
is en zelf zijn stoep niet sneeuwvrij
kan maken, mag een beroep doen
op de sneeuwtelefoon.
Ook een warme oproep aan al
onze inwoners om extra aandachtig
te zijn voor mensen in een moeilijke
situatie. Een vriendelijk woord of
een helpende hand, doen soms
wonderen. Zit je met vragen?
Ga dan langs bij het Sociaal Huis.”
T-d: Ook onze Technische dienst is
klaar voor de winter?
Burgemeester: “Ja. Er werd een
plan opgemaakt voor onze
strooidiensten. Zo schieten we snel in
actie wanneer een koudeprik onze
gemeente treft. Via de website zie
je welke straten sneeuw- en ijsvrij
worden gemaakt. En uiteraard
vergeten we ook de fietsers niet,
want Koksijde is een fietsgemeente.
Ondanks de ongemakken ziet
Koksijde er wel prachtig uit onder
een sneeuwtapijt. Soms denk ik
ook met weemoed terug aan
de vrieskou van weleer toen de
vaart en grote vijvers dichtvroren.
Gelukkig hebben we nu een
alternatief met onze ijsbaan.”
T-d: Aan activiteiten geen gebrek
de komende weken. Pakken onze
diensten opnieuw uit met een
aantal parels?
Burgemeester: “Dat spreekt voor
zich. Elk jaar pakt de VVV onder
leiding van Greta Delie en schepen
van Toerisme Dorine Geersens
uit met een nieuw event voor de
eindejaarsperiode en dit jaar is dat
Mariage Fantastique. Een parade
vol feeërieke taferelen en klanken.

Een spektakel dat al in veel landen
– o.a. Duitsland, Nederland en
Spanje – te zien was en op zaterdag
21 december dus ook in Koksijde.
Zeker bekijken. Het volledige
programma van de kerstvakantie
lees je uiteraard in Tij-dingen.”
T-d: Onze gemeente krijgt
uitstekende punten in de nieuwe
Gault&Millau- en Michelingids?
Burgemeester: “Koksijde is een
culinaire hoofdstad. Onze culinaire
faam hebben we ook te danken
aan de Hotelschool die door de
jaren heen veel topchefs afleverde.
Ik ben bijzonder fier op de
onderscheidingen die we kregen
in beide gidsen. Niet alleen bij de
restaurants vermeld in de gidsen

verwen je je smaakpapillen.
Ook onze andere horecazaken
doen hun uiterste best om
hun klanten lekkernijen voor te
schotelen. Horecazaken die een
vaste waarde zijn in onze gemeente
en die iconisch zijn, ook zonder
vermelding. Voor elke toeristische
gemeente is eten en drinken
belangrijk, het maakt deel uit van
een geslaagde vakantie.”
T-d: Nog een slotboodschap voor
de kerstperiode?
Burgemeester: “Veel vreugde en
plezier in de dagen waarop vooral
familie centraal staat. Koksijde
is de geknipte gemeente om
de eindejaarsperiode door te
brengen.”
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Soroptimist Veurne-Westhoek en PZ Westkust
slaan handen in elkaar tegen partnergeweld
Sinds 2006 werken politie, parket
en hulpverlening samen tegen
partnergeweld. Het personeel
van Politie Westkust krijgt in dat
kader de kans om hierover een
toneelstuk (met aansluitend
debat) bij te wonen. Via het
toneelstuk wil de politie al haar
medewerkers nog dichter brengen

bij de complexe problematiek
rond partnergeweld. Slachtoffers
roepen meestal pas hulp in als
het te laat is. De toneelvoorstelling
Was man liebt das neckt sich vindt
plaats in het centraal Politiehuis
in Koksijde en wordt financieel
gesteund door Soroptimist VeurneWesthoek. Daarmee breien ze een

vervolg aan hun oranjegekleurde
novemberactie.

Pionier in telealarmen

PZ Westkust werkt ook met mobiele
telealarmen en is hier zelfs pionier
in. Soroptimist Veurne - Westhoek
was ook bij dit project betrokken
en verleende hun steun via
sponsoring. Op dit moment heeft
de PZ Westkust drie mobiele
telealarmen die allemaal in
gebruik zijn. Het gaat om een klein
toestel dat slachtoffers overal mee
naartoe nemen. Een vereiste om
in aanmerking te komen voor
een telealarm, is dat het gaat
om een ex-partner en dat men
geen contact meer heeft. Via één
druk op de knop wordt de politie
verwittigd.
Op de foto (v.l.n.r.) herken je Marjan
Florizoone (Soroptimist), Ann Deconinck
(CAW), Karen Feys (CAW), Caroline
Thabert (diensthoofd jeugd & gezin/
slachtofferbejegening PZ Westkust),
Ingrid Sinnaeve (voorzitster Soroptimist) en
Dina Nevens (Soroptimist)

Snippers uit de raad van 21 oktober

LIVE

OP INTERNET!

Bekrachtiging beslissing uitstap Hulpverleningszone Brandweer Westhoek – Koksijde, samen met
De Panne en Nieuwpoort, verlaat de huidige zone en richt een nieuwe en kleinere hulpverleningszone
op met Middelkerke. Een verklaring van elke gemeenteraad van de vier lokale besturen is
noodzakelijk om het definitieve startschot te geven voor de opstart van een nieuwe hulpverleningszone. Unaniem.
Wegenis- en rioleringswerken in diverse straten – Het bestek voor de opdracht “Wegenis en rioleringswerken in
diverse straten: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tussen Kroonlaan en Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat,
Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en H. Christiaenlaan) en Lejeunestraat” werd eenparig goedgekeurd.
De totaalraming bedraagt 515.117 euro.
Voetpaden Zeedijk Koksijde (tussen G. Grardplein en Zavelplein) – De geschatte kostprijs van dit bestek bedraagt
879.492 euro. De heraanleg van deze voetpaden werd unaniem
goedgekeurd.
Aanleg water-kunstgras hockeyveld op sportpark Hazebeek (lot 1) –
De raad verleende (met 23 ja en 4 onthoudingen) goedkeuring voor
de aanleg van een water-kunstgras hockeyveld op het gemeentelijk
sportpark van Oostduinkerke, met inbegrip van ledverlichting en
automatische bewatering, een omheining rond het veld en de omlegging
van de waterloop die het terrein doorkruist. Het lastenboek voor het
clubhuis (lot 2) en de inrichting (lot 3) is in voorbereiding. De raming
bedraagt 1.290.867 euro waarvan ca. 100.000 euro voor de werken aan
de waterlopen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 12 december om 19 uur.

Werkzaamheden in Koksijde
Aanpassingen van straten, voetpaden of
fietspaden zorgen meestal voor wat hinder.
Het gemeentebestuur wil je zo goed mogelijk
informeren over de planning. Hieronder een
overzicht van een aantal werken. Het meest
recente overzicht vind je op onze website via
www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische
dienst houdt deze pagina (dagelijks) up-to-date.

Geplande werken
Wegenis en rioleringswerken in verschillende straten:
Tamarixstraat, Dwarsstraat (tussen Kroonlaan en
Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat,
Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en
H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat
Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk
Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein
Een overzicht van alle geplande werken vind je op:
www.koksijde.be/geplande-werken.

Werken in uitvoering
Wulpen: Verkaveling Kerkwijk - Dorpsplaats
De wegeniswerken zijn ondertussen aangevat.
Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding
en betonverharding voor straten en voetpaden.
Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen
en inzaaien van de groenzones. Einde voorzien in
maart 2020.
Ten Bogaerdelaan: Aanleg riolen
Alleen de hagen tussen het fietspad en de rijweg
moeten nog worden geplant.

OPGEPAST.
Geplande data
kunnen altijd
opschuiven door
weersomstandigheden.

De werken in de Ten Bogaerdelaan naderen de eindfase
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Koksijde-Dorp: Herinrichting L. Hegerplein Noordstraat – Zeelaan
Geplande werken ter hoogte van het kruispunt
Zeelaan-Houtsaegerlaan-Robert Vandammestraat
(fase 4)
• Begin december: afwerken van de voetpaden en
aanbrengen van de belijning
• Voor kerstvakantie: einde van de werken
(onder voorbehoud)
Doorgaand verkeer op de as N396 Robert
Vandammestraat – Houtsaegerlaan is niet mogelijk.
Dit verkeer volgt de omleiding: Leopold III-laan Koninklijke Prinslaan - Koninklijke Baan Leopold II-laan.
Buslijn 69 volgt de omleiding zoals in de andere
fases: Zeelaan, Pylyserlaan, Groenstraat/
Bloemenstraat, Houtsaegerlaan. Buslijn 68
volgt de omleiding: Leopold III-laan, Jaak Van
Buggenhoutlaan, Zeelaan, Pylyserlaan, Groenstraat/
Bloemenstraat, Houtsaegerlaan
De handelaars van Koksijde-Dorp zijn bereikbaar.
De plaatselijke omleiding verloopt via:
• Hostenstraat, Abdijstraat
• Pylyserlaan, Groenstraat/Bloemenstraat,
Houtsaegerlaan
Koksijde-Bad: Middelkerkestraat,
Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein
Na de herfstvakantie zijn de nutsmaatschappijen
gestart met de werken. In januari 2020 start de
aanleg van de rioleringen. Hiervoor breekt de
aannemer het wegdek open. Ondergrondse
garages en bovengrondse standplaatsen zijn dan
niet meer bereikbaar tot het einde van de werken,
gepland tegen de paasvakantie.
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Minder mobielencentrale zoekt extra
chauffeurs
Rij je graag met de wagen? Ben je
sociaal en heb je wat tijd over?
Dan is dit de perfecte uitdaging. Als
vrijwillige chauffeur sta je in voor het
vervoer van minder mobiele mensen.
Je brengt hen naar de kapper, de
dokter of zelfs vrienden.
Je krijgt een onkostenvergoeding
per kilometer, de keuze om te
rijden wanneer je zelf wil, een
omniumverzekering (je rijdt met je
eigen wagen) en je komt terecht
in een tof team van chauffeurs.
Bovendien bestrijd je ook het sociaal
isolement in je buurt.
Interesse? Neem dan nu contact op
via 058 53 43 30 of
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be.

De vrijwilligers gingen op teambuilding

Heb je hulp nodig bij het
ruimen van sneeuw?
Vorige winter telde weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best
alert. Want volgens het politiereglement moet je bij sneeuw en ijzel
het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis stelt enkele vrijwilligers ter
beschikking om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre
omstandigheden niet buiten raken. Bij een hevige sneeuwbui bel
je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10. Voor deze
dienstverlening betaal je 5 euro per uur en een km-vergoeding van
0,34 euro per km.
Belangrijk: de sneeuwtelefoon is er enkel voor zorgbehoevende
personen die de sneeuw zelf niet kunnen ruimen. Bel naar het Sociaal
Huis (elke werkdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur) en na het telefoontje
komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en
weekenddagen.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 10 (sneeuwtelefoon) - www.sociaalhuiskoksijde.be

Help mensen die het moeilijk hebben in de winter
De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen en
mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis.
Besteed daarom extra aandacht aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij jouw steentje bij. In je
eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te
komen. Een kleine attentie, een bezoekje of een boodschap doen dan deugd. Vind je het moeilijk om die
stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis.

Een warme kerstperiode voor iedereen
De kerstdagen zijn een tijd vol warmte, gezin, familie en samenzijn. Helaas niet voor iedereen. Wie deze warmte
niet heeft, voelt in die periode een groot gemis. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode?
Ben je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal Huis.
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Leer mensen uit je buurt kennen
Wil je mensen ontmoeten uit je eigen buurt?
Woon je in Koksijde-Dorp? Kom dan op vrijdag
6 december om 14 uur naar ’t Oud schooltje
(Kerkstraat 20). De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Bij een ongeval telt elke seconde
Een ongeval is snel gebeurd. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen.
Nathalie Jacob, verpleegkundige spoedgevallen az West, leert je hoe je eerste hulp toedient. Want elke
seconde telt. Volgende thema’s komen onder andere aan bod:
- Hoe herken je een CVA (beroerte), een hartinfarct of CO-intoxicatie?
- Reanimatietechnieken en het gebruik van een AED-toestel.
Afspraak op maandag 2 december van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).
Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Kom naar de oeërgezelliegn Vlamsjchn
achternoene
De Westhoek en bij uitbreiding West-Vlaanderen staat bij taalkundigen en dialectologen bekend om haar
vasthoudendheid qua taalgebruik. Het is een streektaal met typische kustgermaanse kenmerken. En toch
wordt ook ons dialect bedreigd.
Na een namiddag vol Westhoekse gedichten, verzen en spreuken, luister je ongetwijfeld anders naar onze
spreektaal. Na de pauze zingt Johan Catteeuw West-Vlaamse parodieën op gekende melodieën, met heel
veel knipoogjes naar het gewone leven.
Praktisch
De dialectennamiddag vindt plaats op donderdag 12 december om 14 uur. Plaats van afspraak:
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Sprekers: Raf Sonneville en Freddy Capoen (dialectengenootschap Bachtn
de kuupe). Zang: Johan Catteeuw (zanger uit ’t Westvlams gemiegeld vintekoor). Toegang 2 euro, drankje
inbegrepen.
Info: Katleen Calcoen - 058 53 43 10 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
Dit is een organisatie van de seniorenadviesraad i.s.m het dialectengenootschap Bachtn de kuupe.

Cursus Android deel 2
Op advies van de Seniorenadviesraad organiseren het Sociaal Huis
en het centrum voor volwassenonderwijs CVO Cervo-Go deze cursus in
De Brug (Sociaal Huis) waarvoor wel basiskennis is vereist.
• uitdieping thema’s waarvan basis in deel 1 werd geleerd: educatieve apps,
muziek, lezen, etc.
• o.a. meer info over Google Drive, printen, films bekijken
(Stevie, YeloTV, vtmGO) vanop tablet
Prijs: 68 euro – neem zeker je eigen toestel mee
Vanaf 2 of 4 december. Op maandag en woensdag (8.30–11.30 u.)			
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42
Inschrijven: www.cervogo.be – info@cervogo.be – 058 41 51 61
Cursussen smartphone/tablet (Android deel 1) en Veilig en gezwind door het online dienstenlabyrint:
meer in Tij-dingen januari
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Koksijde pakt eenzaamheid aan
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Veel ouderen geven eenzaamheid aan als één van
hun zwaarste problemen. Ze verliezen hun partner, hun sociaal netwerk krimpt in en ze slagen er niet meer in
om nieuwe sociale relaties aan te knopen.
De werkgroep vereenzaming opsporen van de Seniorenadviesraad wil dat niemand in Koksijde achterblijft.
De sterken stimuleren en de zwakkeren ondersteunen, die boodschap willen ze uitdragen. Daarom heeft
de werkgroep een studie met voorstellen ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Eenzaamheid bestrijden, doe je niet in één dag. Koksijde streeft er naar om sociaal isolement en
eenzaamheid aan te pakken, zeker bij senioren. Koksijde waakt erover dat iedereen mee is, waar mensen
de nodige kansen krijgen en betrokken zijn.
De leden van de werkgroep: rechtstaand: schepen van Sociale Zaken Ivan Vancayseele, Eugeen De Picker, Willy Plaetevoet, Katrien
Debruyne, Wilfried Delanghe; zittend: Katleen Calcoen, Jan Vanderhoeght, Andrea Dewaele. Ontbreken: Veronique Coulier, Luc
Tavernier en Jan Nagels

De leden van de werkgroep: rechtstaand: schepen van Sociale Zaken Ivan Vancayseele, Eugeen De Picker, Willy Plaetevoet,
Katrien Debruyne, Wilfried Delanghe; zittend: Katleen Calcoen, Jan Vanderhoeght, Andrea Dewaele. Ontbreken: Veronique
Coulier, Luc Tavernier en Jan Nagels

Sibe zorgt voor jou, want samen is beter
Ziek zijn kost veel geld. Heel wat mensen met een langdurige ziekte moeten veel medicatie nemen
of worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Eén op drie mensen lijdt aan een chronische
aandoening. Om deze mensen - en zij die voor deze zieken zorgen - te ondersteunen, werd De Koepel
opgericht.
In het project De Koepel werken zorgverleners samen
zoals de huisarts, thuisverpleegkundigen, de apotheker,
het ziekenfonds, het Sociaal Huis en de ziekenhuizen.
De Koepel wil jou - en de mensen in jouw omgeving ondersteunen en begeleiden. Zo ontstaat er zorg op maat.
Een zorgverlener komt bij je thuis langs om samen met jou
en je omgeving te bepalen welke zorg je nodig hebt.
Deze zorgverlener onderneemt ook stappen om deze zorg
op te starten of te vereenvoudigen. Daarnaast hebben we
aandacht voor bepaalde actiepunten waarvan je nu en
in de toekomst gebruik maakt.
De Koepel heeft met de steun van de FOD
Volksgezondheid Sibe opgestart. Sibe staat voor Samen
is Beter. Een eerste concrete actie van Sibe is de Zorg-ID.
Een handig kaartje met belangrijke informatie voor de
zorgverleners: bv. wie contacteren in geval van nood of
allergieën.
Info: www.samenisbeter.be

Toen de dieren nog spraken…
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Twinkelende verhalen bij winterlicht

Verwarm je in en rond het Abdijmuseum Ten Duinen met verhalen, verteld door topvertellers. Want geef toe, wat
is er gezelliger dan in de winter samen naar een spannend verhaal luisteren? De inspiratie voor hun verhalen
vinden de vertellers in iets wat we elke dag kunnen gebruiken: hulp van vrienden. Met teamwerk bereik je veel.
Dat beseften de monniken van de Duinenabdij ook toen ze met de bouw van de abdij begonnen. Veel handen
maken licht werk.
NIEUW: vertelwandeling voor volwassenen
Naast de gezinswandeling (voor iedereen vanaf 5 jaar) om 14.30 uur, vindt om 16.30 uur een vertelwandeling
plaats voor volwassenen.
De vertellers
Marijke Goossens - de VertelSter van 1001 Verhalen. Met één vingerknip neemt ze je mee naar wonderlijke
werelden vol magie. Haar stem is warm, haar présence uitnodigend.
Niels Brandaan Cotterink - Niels is verhalenverteller én theatermaker. Een meester in de vertelkunst. Met zijn
tomeloze verbeelding en fijnzinnig vakmanschap verovert hij al 25 jaar de harten van zijn publiek.
Fred Versonnen - wie eerdere edities meemaakte van Toen de dieren nog spraken, zal verteller Fred vast en zeker
herkennen. Zijn zak zit vol volksverhalen, mythes, legenden en sprookjes. Hij neemt je mee op reis naar een wereld
van toen, van ooit en van ergens ver weg. Of vlakbij.
Live-illustraties met Yule Hermans
Yule is een jonge illustratrice. Speciaal voor Toen de dieren nog spraken zal ze live tekenen tijdens de vertellingen.
Yule volgt haar gevoel en zo creëert ze sfeervolle en poëtische beelden in haar eigen stijl.

À Bout de Souffle: sfeervol optreden na je vertelwandeling

Elle Yana en Rein De Vos vormen À Bout de Souffle. Dit duo tovert elke ruimte waarin ze spelen om tot café
chantant. Klaar om uitbundig te zingen in Franse stijl? Champs-Elysées, L’ été Indien, Gigi L’ amoroso, Tombe la
neige, Les lacs du Connemara en Les filles du bord de mer. Alle grote chansons van de jaren 60 en 70 passeren de
revue.
Praktisch
Toen de dieren nog spraken vindt plaats op zaterdag 28 december. Speeltijden: 14.30 uur (gezinnen) en
16.30 uur (volwassenen). De wandelingen starten stipt en vinden binnen én buiten plaats. Tickets te koop vanaf
13 uur (enkel aan de deur en de dag zelf). Prijs: volwassenen: 7 euro, 6-18 j.: 5 euro. Jonger dan 6 jaar of verkleed in
middeleeuws thema: gratis.
De museumopstelling, expo en site bezoeken, kan op deze dag uitzonderlijk niet. De Virtual Reality beleving van het museum is wel open tussen
14 en 16 uur, maar zit niet in de prijs van een vertelwandeling-ticket.

© Lambert Derenette
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Privilegie der Visscherie:
de Brexit avant-la-lettre?
Op 13 december nodigen de Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum Paul Depaepe uit in het museum. Hij komt
vertellen over de lotgevallen van zijn vader Victor en het
Privilegie der Visscherie uitgevaardigd door King Charles II
in 1666. Door de Brexit-onderhandelingen wordt dit oude
document weer brandend actueel omdat Groot-Brittannië op
het vlak van visserij hoog inzet in de onderhandelingen met de
Europese Unie. De spreker wordt ingeleid door de Oostendse
reder Willy Versluys.
De lezing start om 19.30 uur. Daarna krijg je nog een hapje en
een drankje. Iedereen is van harte welkom.
Schrijf je in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
De toegang is gratis.

Met het hele gezin naar het NAVIGO-museum
Kom in de kerstvakantie – op vrijdag – met het hele gezin naar het museum. Terwijl de kinderen aan de slag
gaan in een toffe workshop, ontdekken de volwassenen het museum. De workshops kosten 2 euro per kind,
schrijf je best op voorhand in. Opgelet: tijdens de kerstvakantie is het museum alleen open op vrijdag, zaterdag
en zondag.

Vrijdag 27 december om 14.30 uur

- Rondleiding De kunstwerken voor individuele
bezoekers. Inbegrepen in het toegangsticket.
- Workshop voor kinderen: Maak je eigen te gekke
zeemonster (6-9 j.) - 2 euro – inschrijven via
058 51 24 68

Vrijdag 3 januari 2020 om 14.30 uur

- Rondleiding De kunstwerken voor individuele
bezoekers. Inbegrepen in het toegangsticket.
- Workshop voor kinderen: poppenspel en
knutselworkshop Wonderlijk leven diep in de zee
(3-6 j.) – 2 euro – inschrijven via 058 51 24 68

Leer tekenen in het NAVIGO-museum
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Je zondag op een ontspannende manier doorbrengen?
Even je hoofd leegmaken? Of hou je ervan om creatief te
zijn? Kom dan op zondagnamiddag tekenen in het NAVIGOmuseum. Je krijgt deskundige begeleiding en voorkennis heb je
niet nodig.
Praktisch
De tekensessies vinden plaats op 1, 8 en 15 december.
Telkens van 14.30 tot 16.30 uur. De prijs per sessie bedraagt
3 euro. Breng zelf je tekenmateriaal mee: tekenpapier
en potloden. Eventueel ook nog ander materiaal zoals
kleurpotloden, pen en inkt, pastelpotloden of een balpen.
Schrijf je nu in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68
(voor één of meer sessies).

Word jij de nieuwe workshop
begeleider @NAVIGO?
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum heeft heel wat workshops voor schoolgroepen in haar aanbod.
Het museumteam is op zoek naar geïnteresseerden om deze workshops te begeleiden.
• Kan je af en toe tijd vrijmaken tijdens de schooluren?
• Heb je een hart voor kinderen?
• Ben je geboeid door het thema visserij?
• En wil je een schoolgroep boeien met een vleugje kennis over dit thema?
Dan ben jij de persoon die het NAVIGO-museum zoekt.
Interesse?
Kom dan naar de infosessie op dinsdag 14 januari om 18.30 uur in het museum.
Die avond krijg je alle praktische info.
Ben je overtuigd?
Dan volgt een opleidingstraject van vijf avonden: één sessie over het museumverhaal in het algemeen
gevolgd door vier avonden waarbij telkens één workshop wordt uitgediept. Het traject sluit af met een stageen testworkshop voor een echte groep.
Schrijf je nu in voor de infosessie op dinsdag 14 januari om 18.30 uur in het NAVIGO-museum en licht ook kort je
interesse toe. Doe dit via yanaika.mercier@koksijde.be. Ook met bijkomende vragen kan je bij Yanaika terecht.
Info: www.navigomuseum.be
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S.M.A.K. aan zee in
Kunstencentrum Ten Bogaerde
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Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent is de place to be voor liefhebbers van hedendaagse
kunst. En onze inwoners hebben geluk, want het S.M.A.K. komt naar Koksijde. De lopende expo In de steigers
was nog maar net afgetrapt toen Stéphanie Anseeuw (schepen van Cultuur & Erfgoed) en Philippe Van
Cauteren (directeur S.M.A.K.) samen op prospectie kwamen in de Grard-zaal van het Kunstencentrum
(foto).

Kunstencentrum Ten Bogaerde is een unieke
locatie voor de presentatie van actuele kunst,
gelegen in een prachtige natuuromgeving en
doordrongen van geschiedenis. Sinds de zomer
van 2016 presenteerde Team Ten Bogaerde al
een succesvolle reeks tentoonstellingen met
selecties uit het FRAC Grand Large-Hauts-deFrance: Les Pierres Sauvages (2016), Good Boy
Bad Boy (2017) en Only Art Can Break Your
Heart (2018). Afgelopen zomer volgde een
samenwerking met de stichting George Grard
en curator Els Wuyts voor de expo Lijf en Beeld in dialoog met George Grard. Van 4 april tot
27 september verwelkomt Koksijde het S.M.A.K.
Wordt vervolgd!
Tot aan het einde van de kerstvakantie loopt
de tentoonstelling In de steigers in de schuur
van Ten Bogaerde. Voor deze expo werkt
de dienst Cultuur & Erfgoed samen met het
kunstenplatform Welchrome uit
Boulogne-sur-Mer (Frankrijk).
Alles over de lopende expo In de steigers,
het randprogramma en alle toekomstige
initiatieven lees je op
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde.
Info: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40

Bouw je eigen gewelf
Dingen ontstaan niet uit het niets, nee, er is altijd iemand die ze bedenkt. Ontdek hoe je met stukjes regenpijp,
elastieken en houten latten een ingenieuze koepeltent bouwt. Maak je eigen tentbekleding, gooi er een doek
over en zo ontstaat een camera obscura (donkere kamer) effect. Benieuwd wat dit is? Kom die zelf bouwen.
Inschrijven
De workshop vindt plaats op zaterdag 4 januari van
14.30 tot 17 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Plaats van afspraak? Kunstencentrum Ten Bogaerde.
De workshop is gratis, schrijf je dus snel in:
www.koksijde.be/crea-atelier-ten-bogaerde.

Achthoek presenteert
Slothappening Iedereen Dichter op donderdag
12 december om 20 uur in de kerk van Pollinkhove.
Reserveer via www.achthoek.net. Toegang gratis.
Meer op www.iedereendichter.be.

T-d: Wat is het doel van jullie
vereniging?
Hilde: “De Juttertjes is een
kindervolksdansgroep, maar we
doen meer dan alleen volksdansen
aanleren. We willen dat de
kinderen de repetities leuk vinden
en daarom zorgen we voor een
evenwicht tussen dansen en spelen.
Ons doel is vooral om de tradities in
ere te houden en kinderen te laten
kennismaken met onze folklore. We
laten hen zelfs proeven van andere
culturen.”

enthousiast en wilde echt dat we
dit verder uitwerkten.”

T-d: Vat de geschiedenis van de
Juttertjes eens in een notendop
samen.
Hilde: “Dat is eigenlijk een grappig
verhaal. Tijdens de viering van
60 jaar Oud-IJslandvaarders
(volwassen folkloredansgroep)
stonden we te praten met onze
burgemeester. We vonden
het jammer dat er geen
kinderdansgroep meer bestond
en met een glaasje in de hand
smeedden we wilde plannen.
We dachten dat het bij dromen
zou blijven, tot we de volgende
dag een telefoontje kregen van
de burgemeester. Hij was laaiend

T-d: Wie zijn jullie leden?
Hilde: “Kinderen van het derde
kleuter tot en met het tweede
middelbaar zijn welkom. We
onderscheiden ons van andere
kinderdansgroepen omdat wij de
kinderen niet onderverdelen in
leeftijdscategorieën. Iedereen danst
met elkaar en de grote zorgen voor
de kleintjes. De vriendschappen die
hier gesmeed worden, zijn prachtig
om te zien. We repeteren wekelijks
in de Gemeentelijke Basisschool
Oostduinkerke. Iedereen die wil,
mag meedansen.”

T-d: Wat waren de belangrijkste
hoogtepunten?
Hilde: “Vorig jaar bestonden we vijf
jaar en gingen we op pad met de
paardenvissers. Ook organiseren
we jaarlijks een Jutterreis. We zijn al
naar Harry Malter, Nausicaa en zelfs
op een tweedaags kamp geweest.
Elouise, de huidige Mieke Garnaal,
was zo gecharmeerd door ons, dat
ze nu ook een handje toesteekt.”
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Na een leuke Halloweenrepetitie vol dans en spelletjes zitten Hilde Lowagie, Jolien
Timperman en Ria Dewitte samen om honderduit te vertellen over hun vereniging.
Een moment waarop veel leuke herinneringen naar boven sijpelden.

ve r e

“Hier worden echte vriendschappen
gesmeed”

kij

Hilde Lowagie, penningmeester van De Juttertjes:
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T-d: Welke activiteiten staan er op
het reguliere menu?
Hilde: “Wij treden op tijdens
verschillende evenementen in
Koksijde: kermissen, openingen
van straten en natuurlijk ook de
garnaalfeesten. Om onze kas te
spijzen organiseren we op
29 februari de Jutterpasta in de
Noordduinen en verkopen we ook
ons Juttertje, een kruidenelixir uit
Texel. Op deze manier financieren
we onze kostuums en schoenen.”
T-d: Wat is jullie grootste droom?”
Hilde: “Ons tienjarig bestaan!
We zouden graag een groot
feest organiseren met optredens
van Kapitein Winokio, andere
dansgroepen en natuurlijk de
Juttertjes. We willen ook nog heel
lang verder doen. We zijn een heel
complementaire groep, de een
verzint spelletjes, de ander legt
danspasjes uit en iemand anders
is een krak in het maken van
kostuums. We hopen dat we verder
blijven groeien en verjongen, want
een vereniging blijft niet draaien op
de oude garde.”

Contact:
Jolien Timperman:
robby.legein@telenet.be
www.facebook.com/
juttertjes

Hilde Lowagie van
De Juttertjes:
“We betrekken
de jongeren bij onze
werking, want zij zijn
de toekomst!”
Halloweenrepetitie bij de Juttertjes

16

Doe zoals Katrien en help iemand
met jouw bloed
Een goede bloedtoevoer is van levensbelang voor veel zieke mensen. Maar ook na verkeersongevallen, bij
operaties of na bevallingen is er vaak bloed nodig om levens te redden. Daarom rekent Het Rode Kruis op jouw
hulp. Doe zoals Katrien Terryn, eredame Mieke Garnaal, en help iemand met jouw bloed. Reken op een klein
uurtje – drankje, cadeaubon en een praatje inbegrepen. In december vinden volgende bloedinzamelingen
plaats.

• Donderdag 5 december, Koksijde-Dorp,
17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)
• Woensdag 11 december, Oostduinkerke,
17-19.30 uur, Witte Burg
• Woensdag 18 december, Sint-Idesbald,
17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan)

Verknal je feest niet:
gebruik vuurwerk veilig
Vooral tijdens de feestdagen steken mensen vuurwerk en voetzoekers af.
Zorg ervoor dat je feest niet uitdraait op een nachtmerrie.
Surf naar www.knallerbeste.be en bereid je voor op een spetterend 2020.

Niet bij gelijk wie

Koop vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels met een
verkoopvergunning. Verzenden van vuurwerk via de post of met een
pakjesdienst is verboden. Wees dus waakzaam als je iets aankoopt via
het internet. Sommige van die artikelen zijn illegaal.

Niet gelijk wat

Particulieren mogen alleen feestvuurwerk aankopen. En voor
feestvuurwerk gelden dan ook nog strikte leeftijdsbeperkingen. Verkopers
moeten je leeftijd controleren. Let er ook op dat er een (leeftijds)
categorie en een CE-markering op het vuurwerk staan.

Let op voor dieren

Breng je (huis)dier naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden
zijn bang voor het lawaai van vuurwerk. Vindt er vuurwerk plaats in de
buurt van je huis? Sluit dan je rolluiken, steek je licht aan en zet je radio of
tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken.

Info: www.knallerbeste.be
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Levendig Dorpspark voor Koksijde-Dorp

Eind oktober vond de eerste ontwerpweek plaats in het kader van een Leefbaar Koksijde-Dorp.
Een ontwerpteam van externe deskundigen en medewerkers van de gemeente Koksijde, provincie WestVlaanderen en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid dompelden zich vijf dagen onder in
de omgeving van Koksijde-Dorp.
Door de centrale ligging in het dorp is dit projectgebied ideaal voor kernversterking. De focus ligt op
activiteiten, bereikbaarheid, duurzaamheid, multifunctionaliteit en verdichting. Zo komt er ruimte vrij voor
sport, ontmoeten, publieke functies en betaalbaar wonen.

Burgerparticipatie

Inmiddels vond er een tweede
ontwerpweek plaats voor de (voor)
ontwikkeling van de Sint-Pieterskerk.
Deze kadert in het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor
de reconversie van de Militaire Basis
Koksijde. Meer info hierover lees je in
Tij-dingen januari.
Lokaal Bestuur Koksijde zet in op
Burgerparticipatie. Denk mee met
Koksijde via het inspraakplatform van
Koksijde: iedereenmee.koksijde.be.
Volg de recente ontwikkelingen via
www.koksijde.be/levendigdorpspark.
Zo blijf je op de hoogte.
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Leer je gemeente beter kennen met
de digitale wandel- en fietsroutekaart

Verken je Koksijde graag met de fiets, te voet, met de mountainbike of zelfs met de golfkar? Koksijde biedt
verschillende kwaliteitsvolle routes aan op één centrale webpagina. Deze info is ook raadpleegbaar op je
smartphone.

Routekaart
Surf naar www.koksijde.be/routekaart. Typ een locatie in of klik een plaats aan.
Via de tool bij mij in de buurt is het mogelijk om vanaf een bepaalde locatie te filteren, op afstand.
Op het grondgebied vind je:
• routes in Koksijde (wandelen, fietsen,
mountainbiken, met de golfkar)
• bezienswaardigheden en musea
• bouwkundig erfgoed
• beschermde monumenten, landschappen,
stads- en dorpsgezichten
Voor bepaalde wandelingen is het mogelijk
om door te klikken naar een bijlage met extra
informatie.
Info: gis@koksijde.be – www.koksijde.be/routekaart
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In welke cultuurhistorische context
leefde Pieter Bruegel?
Pieter Bruegel leefde in boeiende, maar ook
turbulente tijden. In de periode dat hij in Antwerpen
woonde en werkte, ontwikkelde de Scheldestad zich tot een van dé
handelsmetropolen van Noordwest-Europa.
Kunsthistorica Katrien Lichtert schetst een beeld van de sociale, politieke,
economische, religieuze en vooral culturele context waarin de kunstenaar
leefde. Daarnaast gaat ze dieper in op het sociaal-cultureel netwerk van
Bruegel. Deze lezing vindt plaats op dinsdag 17 december, van 13.30 tot
15.45 uur.
Prijs: 5 euro voor leden van de bibliotheek en vtbKultuur, niet-leden
betalen 8 euro
In samenwerking met vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke en VormingPlus.
Inschrijven via www.vormingplusow.be.
Aandacht! Die namiddag (17 december) zal de bibliotheek pas open zijn
vanaf 16 uur (i.p.v. 15 uur).

Ontdek het beste van 2019 volgens…
het bibteam
Het jaar zit er bijna op. Hoog tijd voor een terugblik naar het beste van wat 2019 ons bood op literair,
muzikaal of filmisch vlak. In de bibliotheek ontdek je heel de maand lang de favorieten van onze eigen
medewerkers. Benieuwd welke geweldige boeken, fantastische cd’s of weergaloze films hun harten
hebben veroverd? Kom dan in december naar de bib en laat je verrassen.

Voorleesuurtje voor
kinderen
Vind je Kerstmis ook zo tof? Kom dan op maandag 23 december
om 10.30 uur naar de bib. Tijdens het voorleesuurtje hoor je de
mooiste en leukste kerstverhalen. Speciaal voor kinderen van
4 tot 6 jaar. Breng ook je mama, papa, oma of opa mee, dan
wordt het extra gezellig.
Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be

Boekenverkoop
Ben je een echte koopjesjager en altijd op zoek naar dat laatste boek of die unieke dvd voor in je
collectie? Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen.
Op dinsdag 17 december van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur. En ook op woensdag 18 december van
10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
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Sluitingsdagen: De bibliotheek is vanaf 12 uur gesloten
op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december.
Ook op 25 en 26 december, 1 en 2 januari blijven de deuren dicht.

Studeren in de bibliotheek
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Heb je nood aan een stille studieplek? Of haal je motivatie uit samen studeren met anderen? Kom blokken
in de bib en maak gebruik van de gratis wifi. Vanaf de kerstvakantie (t.e.m. 16 januari) kan je als student
ook op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15 uur terecht in de bib. Hou wel rekening met de
sluitingsdagen.

Doe mee met de Schrijfmarathon van
Amnesty International
Het bibteam voorziet van 1 t.e.m. 31 december een speciaal hoekje waar je in alle rust een brief kan
schrijven – gericht aan personen (of groepen) van wie de mensenrechten geschonden worden.
Jouw brief verandert levens.

Mis je kans niet om Vrijzinnig Huis Koksijde
te bezoeken
Op zondag 22 december houdt het Vrijzinnig Huis Koksijde een opendeurmoment. Ze zetten hun werking
en het vrijzinnig humanisme in de kijker. De periode van de opendeurdag is niet toevallig. In midwinter,
op 21 december, valt de kortste dag van het jaar en keert het licht terug. Onze Keltische en Germaanse
voorouders vierden de terugkeer van het licht met het winterzonnewendefeest: het joelfeest.
Vrijzinnig humanisten zetten deze traditie voort.

Gastoptreden door
Roland Desnerck
Oostendenaar Roland Desnerck brengt samen
met gitarist Peter Vanslambrouck een reeks oude
liedjes van Oostende en de kust.
Afspraak op 22 december van 11 tot 15 uur in het
Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48).
De toegang is gratis.
Info: Marc Van Muylem (voorzitter) – 058 51 90 94
vanmuylem@skynet.be

Smoefel mee in Oostduinkerke-Dorp
De Smoefelmarkt is de ideale gelegenheid
om kennis te maken met de verschillende
Koksijdse verenigingen die uitpakken met hun
feesttent. Geniet van de meest uiteenlopende
versnaperingen en verfrissende dranken.
De Kerstman komt op bezoek en voor alle
kinderen is er snoep voorzien (zolang de
voorraad strekt). Dj Weyne zorgt voor de muzikale
omlijsting.
Het comité Oostduinkerke-Dorp leeft organiseert
deze Zeesche Smoefelmarkt op vrijdag 27
december. Afspraak vanaf 16 uur op het
binnenplein van het NAVIGO-museum.
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Warmste Week in Koksijde
Van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december
vindt de Warmste week plaats. Tijdens deze week
bundelen mensen, organisaties of vzw’s hun krachten
om een zelfgekozen goed doel te steunen met één
of meerdere acties. Ook heel wat Koksijdenaars
zetten een actie op het getouw. Ofwel actief door een
evenement te organiseren of door een activiteit te
steunen.

Een aantal Koksijdse acties
uitgelicht
Een warm ontbijt voor Kebene

In het teken van de Warmste Week brengt team Head
UP met plezier het Warmste Kerstontbijt tot bij je thuis.
De opbrengst gaat integraal naar Kebene, een
kleinschalig project dat straat- en weeskinderen
opvangt in Kenia. Een ontbijt kost 20 euro. Meer info via
cynthiacastryck@hotmail.com. Nog tot 20 december
bestel je jouw ontbijt.

Warme Week voor Demiclowns

De gemeentelijke basisschool van Koksijde organiseert
een Warme Week voor de kerstvakantie ten voordele
van Demiclowns. De vzw Demiclowns laat via
dramatherapie mensen met dementie de rol van
hun eigen leven spelen. Op het programma: een
café matinée en een café soirée en als afsluiter
een spetterende (kerst)warme markt. Lokaal
Bestuur Koksijde steunt dit initiatief en
schenkt ook een bijdrage.

Boven de wolken

Ook als sterrenouder ben
je heel fier en wil je alles
voor eeuwig en altijd
vastleggen. Foto’s die
helpen bij het leren leven
met het verlies van je
kind. De professionele
fotografen van
Boven De Wolken
helpen je aan
een blijvende
herinnering die
nooit vervaagt.

Scouts Casa verkoopt logo’s voor de ALS-liga
© Lukas Lecluyse

Scouts Casa Oostduinkerke
steunt ALS-liga

De scouts verkoopt logo’s voor op je uniform. Zo kunnen
andere jeugdbewegingen, als ze de ALS-liga willen
steunen, deze logo’s aanschaffen. Ook mensen die
geen lid zijn van een jeugdbeweging, mogen gerust
zo’n logo aanschaffen. De logo’s zijn beschikbaar
bij de leiding en oud-leiding van scouts Casa
Oostduinkerke. Voor grote hoeveelheden mail
je naar leidingcasaodk@hotmail.be. De logo’s
kosten 5 euro per stuk.

De warmste
sleutelhangers

De haak-en breiclub van
Oostduinkerke zet haar
beste handje voor om
sleutelhangers te haken
voor de Rozenkrans.
Een sleutelhanger kost
5 euro, mocht je meer
willen geven, dan mag je
dat zeker doen.
Meer info op
www.derozenkrans.be.

Nog meer
acties?

Uiteraard zijn er
nog veel meer
mooie initiatieven
in Koksijde. Wil je het
volledige overzicht
of meer info over
bovenstaande acties?
Surf dan zeker naar
dewarmsteweek.be.
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Asbest in huis? Let op je veiligheid
Heb je nog kleine hoeveelheden asbest in of rond je huis (bloembakken, buizen)? Breng die dan binnen op het
Milieupark. Voor hoeveelheden tot 200 kg is dat gratis. De parkwachters ontvangen je hiervoor op donderdag–
of zaterdagvoormiddag tussen 9 en 10 uur. Wees voorzichtig: breek het asbesthoudend materiaal niet in
stukken en gooi er niet mee. #safetyfirst
Info: Milieupark Koksijde, Veurnestraat 11
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 9 tot 11.45 uur en van 13 tot 16.45 uur.

Meer comfort en minder restafval
met een afvalcontainer
Een container is de gemakkelijkste en properste manier om je huisvuil
aan te bieden. Ze lekken of scheuren niet. Nieuwsgierige katten, vogels of
ongedierte krabben of pikken de container niet open. Bovendien zet je
een rolcontainer snel en eenvoudig klaar.
Verschillende modellen
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) hoort in de groene container.
Voor huishoudelijk restafval is er een zwarte container. Telkens zijn er
meerdere volumes beschikbaar – voor elk wat wils!
Spaar geld uit door goed te sorteren
Kies voor een container en betaal per kg. Hoe minder afval je meegeeft,
hoe minder je betaalt. Eerlijk is eerlijk. Het aanbieden van groente-, fruiten tuinafval (0,05 euro/kg) is bovendien goedkoper dan het aanbieden
van restafval (0,15 euro/kg). Logisch, want goed sorteren is goed voor het
milieu.
Nu ook digitaal
Gebruik je een container? Registreer je dan op Mijn IVVO via https://ivvo.mob-it.be en volg je afvalrekening,
aanbiedingen en facturatie. Vraag je container vandaag nog aan: www.ivvo.be/container-restafval-gft
of 057 21 41 60.

Zet je afval op het juiste tijdstip buiten…
De Afvalkalender 2020 zit binnenkort in je bus. Wie de Recycle-app gebruikt, wordt via zijn smartphone
automatisch verwittigd van de inzamelingen. Je herlaadt deze app best opnieuw bij het begin van het jaar.
• Huishoudelijk restafval: plaats je gemeentelijke restafvalzak of container voor je eigen gevel op de dag
van de ophaling tussen 6 en 8 uur
• Gft (groente-, fruit- en tuinafval): plaats je gft-container voor je eigen gevel op de dag van de ophaling
tussen 6 en 8 uur
• Papier en karton: plaats je papier en karton voor je eigen gevel de avond
vóór de ophaling na 21 uur
• Pmd: plaats je pmd-zak voor je eigen gevel de avond vóór de ophaling en
na 21 uur

… en dump je huishoudelijk afval niet in een
openbare vuilnisbak
Ze zijn uitsluitend bedoeld voor hondenpoepzakjes en klein afval van zaken
die je op het openbaar domein verbruikt (chocoladereep, snoepverpakking).
Wist-je-datje. Straatvuilnisbakken doen op behoorlijk wat plaatsen meer
kwaad dan goed. Zomaar méér straatvuilnisbakken plaatsen, lost een
zwerfvuilprobleem niet op. Integendeel. Waar straatvuilnisbakken verdwijnen,
zien we intussen meestal een positief effect op de buurt.
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Openingsuren Milieupark in kerstvakantie
Opgelet: in de eindejaarsperiode is het Milieupark alleen open op zaterdag 21
december, dinsdagvoormiddag 24 december, vrijdag 27 december, zaterdag
28 december, dinsdagvoormiddag 31 december, vrijdag 3 januari en zaterdag
4 januari.

96 overtreders betrapt
In oktober organiseerde het team GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) een flitsmarathon tegen
zwerfvuil en sluikstorten. Daarbij werden 96 overtreders betrapt die hun voeten vegen aan de basisregels
om afval aan te bieden. Glas in de huisvuilzak gooien, elektro dumpen in een inzamelpunt voor restafval,
huishoudelijk afval in een straatvuilnisbakje proppen of geen enkele moeite doen om te sorteren: het gebeurt
jammer genoeg nog altijd. Deze acties zijn een serieus hart onder de riem van de meerderheid die zich wél
aan de regels houdt.

Activiteiten in het Duinenhuis
Begeleide natuurwandelingen
Hoe gaat de natuur om met de stijgende
zeespiegel?
Op zondag 8 december om 14 uur.
Samen met natuurgids Luc De Prycker ga je op
zoek naar sporen van de klimaatverandering in de
Schipgatduinen.
Midwinterverhalen in de Schipgatduinen
Op zondag 15 december om 14 uur. Geniet tijdens
je wandeling van midwinterverhalen. Einde op het
dakterras van het Duinenhuis. Gids: Marjan Janssens.
Schelpenwandeling
Op zondag 29 december om 10 uur. Samen met
natuurgids Ingrid Jonckheere ga je op zoek naar
aanspoelsels in de vloedlijn. Vergeet je laarzen niet.
Praktisch: startplaats telkens op het Elisabethplein.
Kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
(tramhalte Lejeunelaan). Gratis en je hoeft je niet in
te schrijven.

In december vinden heel wat wandelingen plaats

Voordracht CoxyPics
Op woensdag 4 december om 19 uur.
Gebruik je Luminar 3 of Flex en wil je weten of je
moet upgraden naar Luminar 4? Of ben je gewoon
nieuwsgierig? Kom dan naar deze lezing in het
Duinenhuis. Organisatie i.s.m. CoxyPics.
Inschrijven via info@coxypics.be.

Sterrenjutters
Voordracht Albert Einstein
Op vrijdag 6 december van 19.30 tot 21.30 uur.
Einstein stuurde in het begin van de 20e eeuw de
fysica en de astronomie een andere richting uit.
Met zijn relativiteitstheorie sloegen zowel de
astronomie en de kosmologie een nieuw tijdperk in.
Prijs: 4 euro voor leden (5 euro niet-leden). Schrijf je in
via: www.desterrenjutters.be/activiteiten
info@desterrenjutters.be of duinenhuis@koksijde.be.
Bezoek de sterrenwacht
Op vrijdag 20 december van 20 tot 22 uur. Bij heldere
hemel opent de sterrenwacht op het dakterras van
het Duinenhuis elke derde vrijdagavond van de
maand. De toegang is gratis.

Voordracht over Einstein op 6 december
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Halloween Mountainbiketoertocht lokt 1.305 fietsers

Op vrijdagavond 25 oktober organiseerde de
gemeentelijke Sportdienst de zesde editie van de Halloween
Mountainbiketoertocht. Maar liefst 1.305 deelnemers – dat zijn er
bijna 200 meer dan in 2018 – verschenen aan de start.
Zowel getrainde mountainbikers en recreatieve sporters
tekenden present. Deelnemers konden kiezen uit verschillende
trajecten door de duinen van Koksijde. De volgende
mountainbiketoertocht vindt plaats op zondag 23 februari 2020.

Multimove: leer je kleuter lopen, springen, vangen en rollen
De Sportdienst organiseert vanaf januari weer Multimove voor kinderen
uit de tweede en derde kleuterklas. Samen met Moovie leert je kleuter
springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is (klein)zoon of
dochter helemaal klaar om later voor een echte sportclub te kiezen.
De oefeningen vinden plaats vanaf 13 januari tot aan de paasvakantie
(11 lessen voor 20 euro, niet in de krokusvakantie) van 16.30 tot 17.15 uur.
Mogelijk in de sporthal van Koksijde-Dorp (op maandag) of sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke (op dinsdag). Schrijf in vanaf 10 december
via www.koksijde.be/multimove.
Info: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01.

Kies nu jouw sport voor 2020
Nog geen sportactiviteit gekozen? Dit is je kans.
In 2020 biedt de Sportdienst heel wat mogelijkheden aan:
• Shape – maandag, 20-21 uur, gemeenteschool Koksijde
• Dance workout – donderdag, 20.30-21.30 uur, gemeenteschool
Oostduinkerke
• Conditiegym – vrijdag, om 9.30 of om 10.30 uur, sporthal Koksijde
• Bodypump – woensdag in januari (niet op 1 januari), 10.30-11.30
uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke
• Volksdans – woensdag in februari, 10.30-11.30 uur, sporthal
Hazebeek Oostduinkerke
Verder ook badminton, tafeltennis, curling, zumba, netbal en tai chi.
Bekijk het volledige aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

Wisselbeker schepen van Sport

PC Koksijde wint opnieuw Petanquetornooi
Op donderdag 17 oktober vond het recreatief petanquetoernooi Wisselbeker schepen van Sport plaats in
de Bolledroom (Oostduinkerke). Maar liefst 28 tripletten verschenen op het appel. Er waren zelfs mensen die
zich voor het eerst aan deze sport waagden. PC Koksijde bemachtigde de beker vorig jaar al en ook dit
jaar levert PC Koksijde het winnende triplet met Jan Van Haeren, Ronald Torreele en Marcel Vanneste.
Alle deelnemers kregen een medaille als aandenken aan de gezellige namiddag. Traditiegetrouw verlootte
schepen van Sport Dirk Dawyndt ook enkele wijnflessen. De gelukkigen waren Gilbert Martens, Els Durand,
Willy Willems, Jean-Pierre Deblieck, Jos Bierinckx en André Liberloo.

Wie wordt King of the Beach
in Oostduinkerke?
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King of the Beach is een combinéklassement van twee wedstrijden op zondag 15 december.
• Om 10 uur start de Ednine Beach Challenge Koksijde, een mountainbikerace van 22 of 44 km op het
strand van Oostduinkerke. Organisatie: Sandman Events vzw.
• Om 17 uur volgt dan de Sandman Run, een trailrun van 5 of 10 km, door de duinen en op het zand.
Wie in de twee wedstrijden samen het hoogst eindigt, mag zich een jaar lang King of the Beach noemen.
Info: www.sandmanevents.be/beach-challenge-koksijde

Culinair Koksijde: Gault&Millau bekroont
onze restaurants opnieuw met topscores
Dat je lekker eet in onze gemeente, bewijzen de vele gelauwerde restaurants.
Net zoals vorig jaar krijgen niet minder dan twaalf restaurantuitbaters een vermelding in de nieuwste gids
Gault&Millau.

Gault&Millau in Koksijde
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Willem Hiele 16/20 (Award New on the Top)
Mondieu 14,5/20
De Kelle 14/20
Julia 13,5/20
Carcasse 13,5/20 					
Oh-restaurant 13,5/20
8Chef 13/20
Bistro Nils 13/20
Sea Horse 12/20
Bistronomie Eglantier 12/20
Het Keukenhof 12/20 (nieuw)
De Huifkar 12/20 (nieuw)

Koksijde scoort ook in Michelin
Carcasse kaapt net als vorig jaar één Michelinster weg.
En er is nog meer
Koksijde telt nog heel wat andere leuke en gezellige plekjes om culinair
te genieten. Van een brasserie tot een uitgebreide keuken.
Ontdek het aanbod via www.visitkoksijde.be/eten-en-drinken.
© Westtoer
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Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar Vermeulen – Vanacker

Op zaterdag 19 oktober vierden Irénée Vermeulen (°Moorslede) en Hedwige Vanacker (°Moorslede) hun
gouden bruiloft. Ze huwden 50 jaar geleden op 17 oktober in Moorslede. Irénée was zelfstandig marktkramer in
textiel. Hedwige baatte een textielwinkel uit in Staden. Het echtpaar heeft één dochter en vier kleinkinderen.

Echtpaar Van der Maelen – De Cock

Een tweede jubileum op zaterdag 19 oktober was weggelegd voor de echtgenoten Alfons Van der Maelen
(°Aalst) en Julienne De Cock (°Aalst) ter gelegenheid van hun briljanten bruiloft. Ze huwden op 30 oktober 1954
in Aalst. Alfons was paracommando en Julienne was gerante van Hotel Artan in Oostduinkerke. Het echtpaar
heeft twee dochters, vier kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Deschryver – Dewilde

Een derde feest op 19 oktober voor Willy Deschryver (°Adinkerke) en Frieda Dewilde (°Koksijde). Ze beloofden
elkaar 50 jaar geleden (Koksijde, 25 oktober 1969) eeuwige trouw. Willy werkte in breifabriek Moerman in
Veurne. Frieda was kapster en werkte later als kassierster in de Carrefour. Het echtpaar heeft twee dochters en
vijf kleinkinderen.

27
Echtpaar Christiaens – De Backer

Op zaterdag 26 oktober was het de beurt aan de echtgenoten Alfons Christiaens (°Teralfene) en Rita
De Backer (°Aalst). Ze huwden 50 jaar geleden op 13 september in Erembodegem. Alfons was directeur bij
Belgacom in Brussel en Rita werkte in een polikliniek, in een kinderdagverblijf en later als bediende bij de
arbeidsrechtbank in Dendermonde. Het echtpaar heeft twee zonen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Deberdt – Kerckhove

Willy Deberdt (°Bulskamp) en Lucienne Kerckhove (°Bulskamp) vierden op vrijdag 8 november hun
60e huwelijksverjaardag (Bulskamp, 7 november 1959). Willy was metser en later postbode in Koksijde.
Lucienne was huisvrouw. Het echtpaar heeft twee dochters, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Plaetevoet – Riecherts

Willy Plaetevoet (°De Panne) en Damilda Riecherts (°De Panne) beleefden het geluk om op zaterdag
16 november hun 60e huwelijksverjaardag (De Panne, 14 november 1959) te vieren. Willy was zelfstandig
aannemer in Koksijde. Damilda zorgde voor de dochter en het huishouden en hielp mee met de administratie
van de zaak. Het echtpaar heeft één dochter en twee kleinkinderen.
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Haya Al-Jresee

Antonio Simâo, 58 j.

Veurne, 19 september
Dochter van Mohammed en Ayeda
Al-Dulaimi beiden uit Koksijde

Hayden Lefebvre

Veurne, 20 september
Zoon van Jordan en Samantha
Gabriel beiden uit Koksijde

Babette Delie

†Koksijde, 17 september
Weduwnaar van Karine Vanhooren

Jacques Van Rompaey, 85 j.
†Roeselare, 30 september
Echtgenoot van José Pieters

Marie-Danielle Pype, 65 j.
†Brugge, 3 oktober

Veurne, 24 september
Dochter van Hannes en Griet
Debruyne beiden uit Koksijde

Yvonne Vandenabeele, 91 j.
†Veurne, 6 oktober
Weduwe van Carolus Vanbillemont

Nora Vannerom

Francis Verbeke, 67 j.

Eeklo, 2 oktober
Dochter van Johan en Steffi Gaelens
beiden uit Koksijde

HUWELIJKEN
Pieter Van Rompaey en Kelly
Ponjaert beiden uit Koksijde
(12 oktober)

Thierry Berlize uit Koksijde en
Greta Vaeremans uit Oostduinkerke

(25 oktober)

†Koksijde, 7 oktober
Weduwnaar van Carine Deneulin

Marc Ryckewaert, 57 j.
†Koksijde, 24 oktober
Echtgenoot van Marianne
Vandenberghe
Jacques Vanhoutte, 85 j.

†Veurne, 26 oktober
Weduwnaar van Marguerite Van
Vaerenbergh

Marie-Thérèse Dumoleyn, 92 j.

†Waterloo, 26 oktober
Weduwe van Luc De Waele

Agnès Kellers, 95 j.
†Koksijde, 28 oktober
Weduwe van Henry Adriaensens
Philippe Delleuse, 70 j.
†Veurne, 30 oktober

Robert Liebert, 75 j.
†Koksijde, 9 oktober
Echtgenoot van Christel Haezaert

Erik de Grave, 85 j.

Jocelijn Henderickx, 76 j.

Mireille Guéret, 72 j.

†Veurne, 13 oktober

†Aat, 31 oktober

Maria Vleugels, 95 j.

Raphaël Louwagie, 88 j.

†Koksijde, 19 oktober
Weduwe van Petrus Bergers

†Koksijde, 4 november
Echtgenoot van Agnes David

Josée Tinel, 87 j.

Murielle Moens, 69 j.
†Aalst, 5 november
Weduwe van Frans Verdoodt

†Zottegem, 19 oktober
Weduwe van Julien Vandecasteele

José Michel, 95 j.
†Evere, 20 oktober
Weduwnaar van Andrée Théate
Marguerite Hennebert, 93 j.
†Koksijde, 22 oktober
Weduwe van Jean Jacquet

Madeleine Senesael, 95 j.
†Veurne, 22 oktober
Weduwe van Loduvicus Louwye
Emile Aerts, 92 j.
†Koksijde, 23 oktober
Weduwnaar van Paula Bertels

Word jij onze
nieuwe medewerker?
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.
Wil je graag het verschil maken in ons mooie Koksijde?
Ga je samen met onze collega’s die uitdaging aan?
Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief:
www.koksijde.be/nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van
onze nieuwe vacatures. #topesterk #groei

†Veurne, 31 oktober
Echtgenoot van Rita Naert

Kris Wuestenbergs presenteert zijn nieuwste uitgave:
Love & Hartstoornissen
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“Spuit botox in je hart”
Kris Wuestenbergs is een rasechte Koksijdenaar met hoofdletter K. De succesvolle zakenman viel in 2013 ten
prooi aan een bacteriële infectie. Zijn leven hing zelfs aan een zijden draadje en hij kreeg ook nog te kampen
met hevige zenuwpijnen. Sindsdien verplaatst Kris zich noodgedwongen in een rolstoel, maar hij liet de moed
nooit zakken. De 67-jarige Kris maakte een carrièreswitch en staat vandaag bekend als succesvol schrijver.

Tij-dingen: De familie Wuestenbergs is
wereldberoemd in Koksijde.
Kris Wuestenbergs: “Dat klopt. Mijn vader Emile was
een bekende bouwpromotor en ook lokaal politicus.
In 1971 werd hij verkozen in de gemeenteraad
en nadien was hij zelfs schepen van Openbare
Werken. Mijn moeder, Yolande Vander Beke, stichtte
het vastgoedkantoor La Terrasse. Later runde mijn
broer Paul dat agentschap. Begin jaren 90 liet hij
La Terrasse voor wat het was om zich te kunnen
richten op specifiekere projecten. Trouwens: de
alleroudste inwoners kennen mijn opa aan moeders
kant misschien nog. Meester Charly stond bekend als
één van de meest gerespecteerde onderwijzers van
Koksijde-Dorp.”
T-d: Ook zelf ben je een bekend gezicht, vooral als
lokale handelaar?
Kris: “Momenteel bestaan nog twee van de winkels
die ik indertijd uit de grond heb gestampt: Schoenen
Kariss en Karissma mode en accesoires. Vroeger
hadden we ook een uitverkoopwinkel (Kariss Plus)
en een exclusieve decoratiewinkel (Navayo) waar
vandaag de Santos Palace is. Ook mijn dochters
Lydia (40) en Eline (33) beschikken over echt
commerçantenbloed, zij zetten mijn werk voort.”

eenmaal zo dat het ook lastig is voor de partner om
te leven met iemand die veel zorgen nodig heeft.
Of hoe is het om plots alleen te vallen? Er staat ook
een passage in waarin ik oproep om botox te spuiten
in je hart. Het is niet fout om je mooi te willen voordoen,
maar wat mij betreft telt vooral het innerlijke. Een
leuk extraatje in dit boek is de poëzie van Lutwine de
Cockere, zij is ook een rasechte Koksijdse.”
T-d: Waar droom je verder nog van?
Kris: “Ik ben blij dat die zware zenuwpijnen voorlopig
verleden tijd zijn. En voorts geeft schrijven mij een
goed gevoel. Het was niet gemakkelijk om mezelf als
het ware opnieuw uit te vinden. Vroeger was ik een
zakenman en liep ik marathons. Vandaag probeer
ik mijn interesse in menselijk gedrag te delen met
andere mensen die dat nodig achten. Er was eens
iemand die het niet meer zag zitten en er na het lezen
van één van mijn boeken terug zin in had.
Daarvoor doe ik het.”

T-d: Na je ongeval bracht je de vijfdelige reeks
Sprokkels uit een rolstoel uit. Begin dit jaar
waren er veel lovende reacties op Als hart en ziel
bloeden…
Kris: “Met dat boek wil ik lotgenoten en alle mensen
die nodeloos lijden een hart onder de riem steken.
Ik wil steunen, maar ook troosten, luisteren en het
verdriet begrijpen. En dat kan ik door mijn ervaringen,
want door een medische blunder zit ik zelf al bijna tien
jaar gekluisterd aan mijn rolstoel. Ik wil helpen door
vanuit mijn invalshoek te vertellen over hoe je met
bepaalde tegenslagen omgaat. De eerste vijf boeken
bevatten meer anekdotes en humor. Maar voor al
mijn schrijfsels geldt: ik probeer lotgenoten mee te
nemen in een positieve spiraal.”
T-d: Je hebt de smaak te pakken, want sinds eind
oktober ligt Love & Hartstoornissen in de rekken.
Wat wil je vertellen met je nieuwste boek?
Kris: “Ook hier speelt humor een rol, afgewisseld met
ernstige verhalen en anekdotes uit het dagelijks leven.
Allerlei vormen van relaties komen aan bod. Het is nu
Met Love & Hartstoornissen is Kris Wuestenbergs toe aan zijn
zevende uitgave.
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Strooidiensten staan klaar
voor winterprikken
Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en zelfs fietspaden zoveel mogelijk sneeuwen ijsvrij te houden. Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw
geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen.
Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting staat
ook in het politiereglement: “De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat
de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid
die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de
straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd
worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te
wenden.”
Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken
overal uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal
Huis (zie ook pagina 8).

Vrije weg op 300 meter van je deur
Daarnaast zet de gemeente ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een
vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de
gemeente rekening met diverse factoren zoals milieu, veiligheid en de kostprijs. Belangrijk uitgangspunt is
dat de gemeente de weg vrij maakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning.

Plan op website
Op de website van de gemeente vind je een plan waarop je ziet welke wegen de gemeente sneeuwvrij
maakt en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Info: www.koksijde.be/strooidienst

Koksijde schittert
De kerstverlichting in onze gemeente heeft een
ijzersterke reputatie. Veel mensen komen speciaal
naar Koksijde om zich onder te dompelen in de
lichtjes. Ook dit jaar wordt het een voltreffer. De
dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt alles
zelf en begon al in mei met de blikvangers. In grote
lijnen zorgt de gemeente voor sfeerverlichting in
de omgeving van dorpskernen, handelszones,
accentpunten en kerken.
In totaal branden meer dan 100.000 lampjes
waarvoor 6 km lichtsnoer nodig is.

Nieuwe schitteringen

Oostduinkerke-Bad
Een fantastisch aangeklede sneeuwman schommelt
langs de Albert 1-Laan (ter hoogte van het KEI).
Koksijde-Dorp
Nieuwe armaturen langs de vernieuwde Zeelaan en
het Hegerplein.
Een sfeervol verlichte kerstboom op het Hegerplein.
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Koksijde-Bad (Zeelaan)
De Kerstman wordt in stijl ontvangen, want langs de
Zeelaan staan sfeervolle kerstbalzetels. Benieuwd?
Kom zeker kijken.
Opfrissing
Alle kerstlichtjes kregen tijdens de zomer een
opknapbeurt. Alle snoeren werden gecontroleerd en
ook alle lichtjes werden getest. Een titanenwerk.

Van 29 november tot 5 januari

De kerstverlichting brandt van vrijdag 29 november
tot zondag 5 januari. Telkens van 7 tot 9 uur en 15
tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond branden de
lichtjes tot ’s anderendaags 9 uur.
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De voorbije maand in woord en beeld
Nieuwe hakselaar voor de Groendienst
Op maandag 14 oktober nam de Groendienst
een nieuwe houthakselaar in dienst. Leverancier:
Gebroeders Luc en Dirk Maes bvba. De kostprijs
bedroeg 51.987,65 euro. Op de foto (v.l.n.r.) Patrick
Slambrouck - teamverantwoordelijke Groendienst,
schepen Lander Van Hove, Schepen Ivan Van
Cayseele, Dirk Maes, burgemeester Marc Vanden
Bussche, diensthoofd Groen Ides Leys en schepen
Dorine Geerssens.

Derde padelterrein klaar in Koksijde-Dorp
Op maandag 21 oktober speelde het college
van burgemeester en schepenen een nieuw
padelterrein in. Padel is de snelst groeiende
sport in België. De laagdrempeligheid van de
sport, die je relatief snel onder de knie hebt, zit
hier zeker voor iets tussen. Tennis & Padelclub
Koksijde telt intussen een 960-tal leden, waarvan
er 220 actief padel spelen.

Erfgoedwandeling in Sint-Idesbald herwerkt
De erfgoedwandelroute dompelt je onder in de
geschiedenis van de jongste badplaats van de
Westkust. Startend vanaf het toerismekantoor op de
Zeedijk, wandel je door de vele pittoreske straatjes.
Je maakt er kennis met het rijke verleden van
het idyllische Sint-Idesbald, ooit een inspirerende
thuishaven voor veel kunstenaars, maar ook voor
vissers. De wandelroute is een initiatief van Westtoer
met de hulp van Lokaal Bestuur Koksijde.

Halloweendoolhof kreeg hoog bezoek
Op donderdag 24 oktober kregen zowel het
schepencollege als de VVV de eer om als
eerste het doolhof te betreden. De activiteiten
rond Halloween waren een groot succes in
Koksijde. Het doolhof op het strand probeerde
7.000 bezoekers in haar netten te strikken. En de
Halloweenstoet lokte 7.500 kijklustigen.
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Koningin Mathilde op bezoek in Koksijde
Op dinsdag 5 november vereerde koningin Mathilde
onze gemeente met een bezoek. Ze bezocht
Hotelschool Ter Duinen drie jaar nadat ze met
koning Filip de 70e verjaardag van de Koksijdse
hotelschool Ter Duinen vierde. Ze wilde graag
kennismaken met de jongeren van de eerste
graad secundair. Ook waarnemend burgemeester
Stephanie Anseeuw was erbij en de koningin
presenteerde haar zelfs een smakelijk hapje.

Minigolfclub op bezoek bij grote broer
Minigolf Club Oostduinkerke ging op bezoek bij
Koksijde Golf ter Hille. De voorzitter van Koksijde
Golf ter Hille, onze burgemeester, toonde hen
onder een stralende hemel de kneepjes van het
vak.

Vernissage In de steigers
Op zaterdag 26 oktober opende het college van
burgemeester en schepenen deze prachtige expo.
Vijf beeldende kunstenaars van het platform
Welchrome hebben een bijzondere relatie met
Frankrijk en Vlaanderen. Ze kregen de opdracht
om spanning op te zoeken tussen de architectuur
van de site en de toekomst van de bouwkunst.
In de steigers loopt nog tot 5 januari 2020 in
Kunstencentrum Ten Bogaerde.

Delicatessen op de Toeristen- en
Streekproductenbeurs
Dit jaar was Zuid-Korea de centrale gast.
De ambassadeur van Zuid-Korea, HyoungZhin Kim, kwam op bezoek en hij werd hartelijk
ontvangen door burgemeester Marc Vanden
Bussche. Koksijde en Zuid-Korea hebben
een gemeenschappelijke band met de zee.
Zoals wij trots zijn op onze garnaalvissers te
paard in Oostduinkerke, zijn de Zuid-Koreanen
trots op hun culturele ambassadeurs: de
Haenyeoduiksters van de Jeju-eilanden in
Zuid-Korea.
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Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?
Adriaanvandenhoof
De zee, da’s ok…

Rik Lagey
Bevoorrecht hier te wonen…

Lukkeman8
Ochtendgloren

Lynnvannieuwenhoven
Bye sea, we’ll mss you

Car_lock69
Framed

gerritdevinck

cha_foul

annelienvantrappen

Een overzicht van al onze
socialemediakanalen vind je op:
www.koksijde.be/sociale-media

Tip: Kies het juiste moment voor
een foto. Vaak is het ochtendlicht
of vroege avondlicht het
mooist om op foto te zetten. Fel
middaglicht kan ervoor zorgen
dat bepaalde details niet goed
zichtbaar zijn.

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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cultuurcentrum

Pas de deux van acrobatie en humor
Een kleedkamer, een analoge radio en veel testosteron.
Dat is de setting waarin twee atletische mannen het
tegen elkaar opnemen. Van kop tot teen bestuderen
ze elkaar en gaan ze elkaar te lijf. Ze ravotten er naar
hartenlust op los tot ze buiten adem zijn, als twee dolle
honden, als twee haantjes. Al vechtend en al lachend
groeit een liefdesband, onbevreesd en onbeschaamd.
Un Poyo Rojo (vertaald: een rode haan) is een Argentijnse
combinatie van humor, circus, acrobatie en dans.
Deze ondeugende en fysieke komedie bekoort iedereen
vanaf 10 jaar.
“Un Poyo Rojo is een vrolijke, grappige dansparodie van
macho haantjesgedrag” The Stage
Praktisch
Kijk op donderdag 5 december om 20 uur naar deze
prachtige voorstelling. Tickets koop je voor 14 euro.
Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro.
Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
© Carolina Arandia

De grootste kunstvervalser
van de 20e eeuw spreekt
Op 6 mei 1994 vallen de gendarmes binnen op het Franse landgoed van Geert Jan Jansen. Ze stoten er op
meer dan 1.600 werken van grootmeesters zoals Picasso, Dalí, Appel, Matisse en Hockney. Opmerkelijk detail:
bijna allemaal zijn ze geschilderd door de Nederlander. Jansen lichtte meer dan 20 jaar de kunstwereld op. Hij
deed dat zo overtuigend dat Picasso en Appel nietsvermoedend echtheidscertificaten schreven bij werk dat
hij maakte.
Naast het verhaal van de vervalsingen,
zie je ook de ateliers waarin Jansen
werkt. Het resultaat is een knap staaltje
van documentaire videokunst.
“Razend interessant docutheater
over Geert Jan Jansen, de grootste
meestervervalser van de vorige eeuw.
Het is zoals Jansen zei: Soms is het
gewoon heerlijk om bedrogen te
worden.” De Standaard
Praktisch
Geniet op vrijdag 6 december om
20 uur van True Copy. Tickets koop je
voor 16 euro. Jonger dan 26 jaar?
Dan kost een ticket 13 euro. Bestellen via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
© Koen Broos
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CasinoKoksijde zoekt tien dansers
Cultuurcentrum CasinoKoksijde en Théâtre Le Bateau Feu werken al verschillende jaren samen.
Het cultuurcentrum trok al met de bus net over de grens om een voorstelling bij te wonen. Misschien was
je daar bij? Nu wordt deze samenwerking voortgezet met het traject Plek van Ontmoetingen/l’Endroit des
rencontres.
Interesse? Alle info vind je op www.casinokoksijde.be.

Jan Vermeire gastheer op winters orgelmatinee
Na de succesvolle reeks orgelconcerten van afgelopen
zomer, organiseert Orgelkring Koksijde opnieuw drie
orgelmatinees in de winter. Tijdens deze koude periode zijn er
minder orgelconcerten, maar de orgelkring wil de liefhebbers
niet op hun honger laten zitten. Bovendien is het altijd gezellig
warm in de O.L.V.-ter-Duinenkerk.
De eerste matinee vindt plaats op zondag 22 december om
11 uur. Gastheer is huisorganist Jan Vermeire. Hij speelt
in de donkere tijd vóór Kerstmis heel stemmige en
hartverwarmende muziek.
Gratis toegang.
Volgende orgelmatinees op zondag 26 januari en 23 februari
2020 om 11 uur.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters - 058 51 35 94
carlo.wouters@skynet.be.

Kerstconcerten in de O.L.V.-ter-Duinenkerk
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkoor organiseert een kerstconcert

Op het programma staat een selectie van de mooiste kerstliederen uit Europa en bekende meezingers.
Robert Hostyn bespeelt het orgel en begeleidt het koor. Ook piepjong talent komt aan bod: Juliette Vermeire speelt
dwarsfluit en Rihab Boukhari viool. Zanger Guy Mertens brengt enkele solonummers. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Jan Vermeire.
Praktisch
Het concert vindt plaats op zondag 15 december om 15.30 uur. Tickets – verkrijgbaar bij de koorleden kosten 8 euro (aan de deur 10 euro). Jongeren onder 18 jaar mogen gratis binnen.
Info: dejardin.fonteyne@outlook.be – 058 52.38.77

Beauvarletkoor neemt je mee op een muzikale tijdreis

Het Beauvarletkoor Koksijde en Transports Publics nemen je mee op een muzikale reis naar de tijd van Rubens.
Met kerstliederen brengen ze de kerstsfeer in Vlaanderen van de 17de naar de 21ste eeuw.
Het mag dan ook eens iets anders zijn op tweede kerstdag.
Praktisch
Het kerstconcert vindt plaats op donderdag 26 december om 17 uur. Een ticket kost 20 euro (aan de deur
25 euro). Jonger dan 26 jaar? Dan betaal je 10 euro. Leden van het Davidsfonds krijgen een korting van 5 euro.
Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden en de dienst Toerisme.
Info: beauvarlet@gmail.com – 0477 24 34 65
(9-12 uur)
Tip: Op zondag 22 december geeft
kinderkoor Beau-re-mi een kerstoptreden, met
gastoptreden van jongerenkoor Jokobeau.
Afspraak om 15 uur in ’t Oud Schooltje in
Koksijde-Dorp.
Toegang: 5 euro, stukje taart én een portie
gezelligheid inbegrepen.
Kaarten: www.beau-re-mi.be
O.L.V.-ter-Duinenkoor zingt op 15 december
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De dienst Toerisme zet de winter in met een knal.
Verwarm je aan een hele reeks activiteiten.

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

Mis je portie schaatspret niet
Van 14 december tot 5 januari beleven liefhebbers weer drie weken
dolle schaatspret op de ijsbaan in open lucht voor het gemeentehuis.
Geniet ook van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
Op 23 december en 30 december zorgen dixiebandjes voor sfeer en
gezelligheid. En op 26 december en 2 januari draait dj Piet opzwepende
schaatsmuziek.
Openingsuren
• De ijsbaan is open van zaterdag 14 december tot zondag 5 januari 2020.
Plaats van afspraak: Koksijde-Bad, Theaterplein, Zeelaan 303.
• zaterdag 14 tot vrijdag 20 dec. van 14 tot 21.30 uur.
• dinsdag 24 en dinsdag 31 dec. van 10 tot 17.30 uur.
• zaterdag 21 tot zondag 5 jan. van 10 tot 21.30 uur.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen jonger
dan 16 j. / 10-beurtenkaart 35 euro (volwassene) en 15 euro
(jonger dan 16 j.) / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht

Shop in stijl op zaterdag 21 december
December is dé maand om je kerstcadeaus te zoeken. Voor een perfecte uitvalsbasis zorgen de dienst
Toerisme en de handelaarsbond Hartje Koksijde. Ze presenteren op zaterdag 21 december het evenement
Stijlvol Shoppen.
Flaneer door de Zeelaan en laat je betoveren door de feeërieke kerstverlichting en de sfeervolle etalages.
Ga op de foto met de kerstman. Piccolo’s helpen om je aankopen te dragen en delen bovendien
lekkernijen uit. Leuke kerstcadeaus gescoord? Ga zeker langs bij de inpakstand en steek je handen uit de
mouwen voor het creatief inpakken van je cadeautjes.
Afsluiten gebeurt in stijl met de parade Mariage Fantastique (zie artikel hieronder). Op de ijsbaan kan je
bovendien een rondje schaatsen en daarna wat nagenieten met een hapje en drankje aan de gezellige
smulhuisjes.

Mariage Fantastique vertelt over de liefde
Muzikale bruidegoms dragen zwevende, lichtgevende bruiden en begeleiden fietsobjecten met
betoverende verschijningen. Het is een sprookje, een droom die uitwaaiert naarmate de parade voortvloeit.
De fanfare met blazers en percussionisten brengt de poëtische, originele taal van Theater Tol tot leven.
Je wordt overspoeld door beelden en melodieën uit verschillende culturen en tradities. Verwacht je aan
een parade vol feeërieke taferelen en klanken. De parade start op zaterdag 21 december om 18 uur in
Koksijde-Dorp (brandweerkazerne) en trekt via de Zeelaan naar het gemeentehuis. De parade was al te
gast in Frankrijk, Spanje, Duitsland, en Nederland.

38

Wandel je feestkilo’s weg tijdens de
Winterwandeldag
Vijf verschillende parcours

• Een volledig verhard parcours van 6 km. Ook honden zijn welkom op deze rustige route langs de Zeedijk
en tussen de villawijken van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald.
• Een prachtige wandeling van 10 km loodst je door drie stukken van de Noordduinen en de
Houtsaegerduinen.
• Iets steviger is de wandeling van 16 km via Koksijde-Dorp, die via de Langeleed uitmondt in het
natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker.
• Een uitbreiding op deze wandeling vind je op het parcours van 22 km, hier ontdek je ook de polders in
Wulpen en struin je langs het terrein van Koksijde Golf Ter Hille.
• Voor de doorgewinterde wandelaars voert de pittige tocht van 29 km je door heel wat natuurgebieden:
Noordduinen, Oostvoorduinen, Hannecartbos, strand, Golf Ter Hille, Zeebermduinen, Ter Yde Duinen,
Plaatsduinen en de Doornpanne.
Praktisch
De Winterwandeldag vindt plaats op zaterdag 28 december.
Inschrijven en vertrek in de Kerkepannezaal,
		
tussen 8 en 14 uur. Prijs: 1 euro.

Herhaald wegens succes:
Schlager On Ice
Op zaterdag 28 december komt de crème de la crème van de
Vlaamse showbizz naar de ijsbaan van Koksijde. De KetnetBand
swingt de namiddag op gang. Aansluitend brengen Garry
Hagger, Luc Steeno en Bart Kaëll leven in de brouwerij.
Afsluiten doen De Romeo’s met hun hits. Luisteren, bewonderen
en meezingen, is gratis. Start om 17 uur.

Oostduinkerke staat in
vuur en vlam
Gloeiend heet zal het zijn op maandag 30 december van
16 tot 18.30 uur op de Zeedijk van Oostduinkerke tijdens de
jaarlijkse Sylvestervuren. Geniet van de magie.
De vuurmeesters brengen mobiele vuuracts met akoestische
muziek en vuur. Heel veel vuur! Verwarm je op het strand aan
enkele spectaculaire vuuracts.
De Koninklijke Orde van de Paardenvissers serveert lekkere
sprotjes, heerlijke garnaalsoep en een portie sprot met
aardappel aan democratische prijzen. De avond wordt
afgesloten met een spectaculair vuurwerk.
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WinterWonderland in het Bos van Commerce
Kom langs voor een frisse neus en heel wat gezonde zee- en boslucht in het Bos van Commerce!
Het strand van Oostduinkerke verandert twee weken lang in een écht WinterWonderland. Alles staat in het
teken van Frozen. De boshut en het hindernissenparcours zijn elke dag open om 11 uur, de plek voor een
hapje en een drankje.
Programma
Zaterdag 21 december
11.30 uur: opening bos door de Stienesteekers

Zondag 29 december
11.30 uur: ballonplezier in het bos
17 uur: This is the voice: Christmas karaoke

Zondag 22 december
15 uur: workshop salsa
17 uur: salsaparty

Maandag 30 december
16 uur: Sylvestervuren
18 uur: vuurwerk

Maandag 23 december
11.30 uur: kerstballen knutselen
14 uur: optreden van The Christmas Carol Singers

Dinsdag 31 december
11.30 uur: oesterpassie in het bos
23 uur: van oud naar nieuw met bubbels in het bos

Dinsdag 24 december
14.30 uur: optreden De Vette Pistons
15 uur: bezoek van de kerstman

Donderdag 2 januari
14 uur: notenslingers maken met het Koninklijk
comité Koksijde in de Bloemen
16 uur: optreden Knappe Koppen

Donderdag 26 december
11 uur: Samana verkoopt wafels t.v.v. Ziekenzorg
16 uur: optreden Armanis Jazz Band
Vrijdag 27 december
14 uur: goochelshow voor kinderen
15 uur: voorspel je toekomst met waarzegster 		
Oracle in Red
17 uur: optreden Fourplay
19 uur: slowparty: weet je nog die slow…
Zaterdag 28 december
13 uur: kinderschmink
15 uur: Kids Christmas Disco Show
17 uur: optreden 2 The Limits

Vrijdag 3 januari
11 uur: après-ski party met de Zingende Fotografen
Zaterdag 4 januari
11.30 uur: aperitiefconcert met de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer
11.30 uur: Driekoningen in het bos
Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be
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Stem op jouw favoriete winkelier
en win een arrangement
Lokale winkeliers geven zuurstof aan onze gemeente. Ben jij trots op jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve
producten, vakkennis en persoonlijke service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be.
Of like onze pagina, maak leuke stoef-foto’s en post deze op de Facebook en/of Instagram-pagina van
Ik koop lokaal, tag Ikkooplokaal en de winkel en vermeld de hashtag #ikkooplokaal. Win mooie prijzen,
zoals weekendarrangementen en cadeaucheques.

TEST CT
JE
PRO

Ster der Zee: betonnen blokken
houden zand tegen

Door de aankondiging van de 1000-jarige
storm waren er de afgelopen jaren al heel
wat strandophopingswerken. Vandaar dat het
zand snel wegwaait op de Zeedijk, zeker als de
wind komt uit het (noord)westen. Dat is vooral
het geval in de Prof. Blanchardlaan, ter hoogte
van Ster der Zee.
In de vorm van een testproject plaatsten
de Technische diensten 120 meter
betonnen blokken (new jersey blokken
of schampkanten) op de Zeedijk, tegen
het strand. Deze maatregel komt er om
opwaaiend zand zoveel mogelijk te vermijden.
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Agenda JUNI
Sociaal Huis

blz

8-9
blz

Musea

11-13
blz

Bibliotheek

18-19

Duinenhuis

blz

23
blz

Sport

24-25

IJsbaan

* 14.30 uur: NAVIGO-museum (P. Schmitzstraat)
Tekenen in het NAVIGO-museum, zie blz. 13
* 17 uur: Koksijde-Dorp, St.- Pieterskerk
Jubileumconcert Davidsfonds Doornpanne 5 jaar, met duo Isar
vierhandig pianoconcert rond Debussy en tijdgenoten,
info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

Maandag 2 december
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

Dinsdag 3 december

blz

Woensdag 4 december
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Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

Opname in agenda editie januari
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
dinsdag 3 december. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer en
contactgegevens. Alleen activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking.

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Dansvoorstelling Alice Ripoll (Brazilië) – CRIA,
www.casinokoksijde.be

* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Rondleiding tentoonstelling In de steigers

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Openbare markt

Vrijdag 29 november

* 8.30-16 uur: Oostduinkerke, SYCOD
SYCOD Cup, www.sycod.be

blz
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Bos van Commerce

Zondag 1 december

* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie De camino naar Santiago de Compostela (voordracht
Maurits Groeninck), org. 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be
* Reis naar Amsterdam (4-5-6 december)
Org. Neos Koksijde – info: Judith Ranson 058 51 40 60

Donderdag 5 december
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 14-17 uur: Witte Burg, Oostduinkerke,
Bingo (gratis), org. 058 51 27 20, www.vlas.koksijde.be
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Circusdansvoorstelling (humor) Poyo Rojo (Argentinië),
www. casinokoksijde.be, zie blz. 35

Vrijdag 6 december
* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje,
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Dorp, 3 euro,
inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater BERLIN-True Copy, www. casinokoksijde.be

Zaterdag 30 november

Zaterdag 7 december

* 8.30-16 uur: Oostduinkerke, SYCOD
SYCOD Cup, www.sycod.be

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 9a)
Lezing Waarom het liep zoals het gelopen is,
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Feesttafel voor vogels,
058 533 833, bezoekerscentrum@iwva.be,
www.iwva.be/bezoekers
* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be

Zondag 8 december
* 8-15 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Start Wandeling Duinen en natuurreservaten Koksijde, 1,50 euro,
afstanden 4-7-10-15-18-22-30 km, info bicobox@hotmail.com
(Duintrappers Westende)
* 14.30 uur: NAVIGO-museum (P. Schmitzstraat)
Tekenen in het NAVIGO-museum, zie blz. 13
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Maandag 9 december
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Vorming India: een paradoxale wereldmacht door Prakash
Goossens, Organisatie: Actueel Denken en Leven Westhoek, 50 euro
(jaar), www. casinokoksijde.be
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Nalatenschap en successierechten door notaris Van
Walleghem. Org. Neos Koksijde – info: Judith Ranson 058 51 40 60

Dinsdag 10 december
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 12 december
* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing Beestenboel door Dirk Draulans (gratis), Org. Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke. Inschrijven via vanmuylem@skynet.be,
058 51 90 94
* 18.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Christmas dinner & dance met livemuziek van de MG Brothers,
50 euro, inschrijven voor 2 december via: BE37 1490 5483 9428,
info kristibo@telenet.be of 0475 25 74 24, org. 55+actief/Vief Koksijde

Vrijdag 13 december
* 14.30 uur: Oostduinkerke, Witte-Burg
Kerstwinkel De Toverdoos, originele geschenken, kerststukjes,
wenskaarten, Org. Rozenwingerd, 058 53 38 59,
wim.verhelst@rozenwingerd.be
* 16-22 uur: Koksijde
Kerstmarkt Vrienden der Blinden
(H. Noterdaemstraat 1), info@vriendenderblinden.be of
www.vriendenderblinden.be
* 19.30 uur: NAVIGO-museum (P. Schmitzstraat)
Lezing Privilegie der Visscherie door Paul Depaepe,
Org. Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum, zie blz. 12
* 19.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met optreden The Verandas
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 60 41 36

Zondag 15 december
* 10 uur en 17 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Mountainbikerace Ednine Beach Challenge en Trail Sandman Run,
zie blz. 25
* 11-13 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Art Talk Ten Bogaerde met prof. dr. Block (UGent), Claude Cattelain
en Sarah Feuillas, cultuur@koksijde.be
* 14.30 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Jaarlijkse Instuif met Vlaamse Kerstviering, Optreden We komen uit
het Oosten door Bart Verhelle, Arnold Sercu en Bart Cafmeyer,
Org. VVB Bachten de Kupe, 0477 35 36 12,
vvbbachtendekupe@icloud.com
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Rondleiding tentoonstelling In de steigers (gratis)
* 14.30 uur: NAVIGO-museum, P. Schmitzstraat
Tekenen in het NAVIGO-museum, zie blz. 13
* 15.30 uur: Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk
Kerstconcert, 10 euro (VVK: 8 euro, 058 52 38 7), zie blz. 36

* CasinoKoksijde
Ontbijtbuffet Winter aan zee t.v.v. vrouwen met kanker, zieke en
minder bedeelde kinderen, info: Lut Boerjan: 0479 91 96 73
lut.boerjan@telenet.be, org. Inner Wheel Westkust

Maandag 16 december
* 11.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Kerstfeest met optreden van Schatteman, Org. Neos Koksijde – info:
Judith Ranson 058 51 40 60
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Vorming Creëren van draagvlak bij stakeholders: van visie
tot uitvoering door Elke Jeurissen, Cato Leonard, Glassroots,
Organisatie: Actueel Denken en Leven Westhoek, 50 euro (jaar),
www. casinokoksijde.be

Dinsdag 17 december
* 11 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Kerstfeest met maaltijd en optreden, Org. K. Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen, 058 52 15 12 of johnyvanheste@gmail.com,
28 of 35 euro
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 19 december
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 19 uur: Koksijde, Parochiaal Centrum (Tulpenlaan 41)
Workshop Bloemschikken voor de feestdagen, info en inschrijven
058 51 17 97, 6 euro (niet-leden: 9 euro), Org. Gezinsbond Koksijde
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Spinvis solo – In Werkelijkheid,
www. casinokoksijde.be

Zaterdag 21 december
* 10-18 uur: Koksijde, Zeelaan
Stijlvol shoppen, zie blz 37
* 18 uur: Koksijde, Zeelaan
Parade Mariage Fantastique, zie blz. 37

Zondag 22 december
* 11 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee met Jan Vermeire, zie blz. 36
* 11-15 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Opendeurdag Vrijzinnig Huis, zie blz. 19
* 15 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstoptreden door kinderkoor Beau-re-mi
www.beau-re-mi.be, zie blz. 36

Dinsdag 24 december
* 16.30 uur: Sint-Idesbalduskerk (Strandlaan)
Feestelijke eucharistieviering opgeluisterd door het O.L.V.-terDuinenkoor o.l.v. Jan Vermeire, info: sterderzeekoksijde@gmail.com

Donderdag 26 december
* 17 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Kerstconcert Beauvarletkoor Koksijde,
www.beauvarletkoor.be, zie blz. 36
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Vrijdag 27 december

EXPO’S IN KOKSIJDE

* 14.30 uur: NAVIGO-museum, P. Schmitzstraat
Workshop en rondleiding Familie@NAVIGO, zie blz. 12

Tijdens november vinden heel wat tentoonstellingen plaats in
Koksijde. Een overzicht vind je op
www.koksijde.be/tentoonstellingen

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert El Bandido Will Tura Tribute Band,
www. casinokoksijde.be

Binnenkort in het
Proximus Theater

* 16 uur: binnenplein NAVIGO-museum
Smoefelmarkt, zie blz. 19

ng als
Tot 25% korti
Koksijde!
inwoner van

Zaterdag 28 december
* 8-14 uur, Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Winterwandeldag, zie blz. 38

PRESENTEERT

PRESENTEERT

MET MAUREEN VANHERBERGHEN

* 14.30-18.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Winterevenement Toen de dieren nog spraken, zie blz. 11
DE FAMILIEMUSICAL

* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be
* 17-23 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Schlager on Ice, zie blz. 38

Zondag 29 december
* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Rondleiding tentoonstelling In de steigers (gratis)

Maandag 30 december
* 16.30 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Sylvestervuren gevolgd door vuurwerk, zie blz. 38

FOTO MAUREEN - ©QMUSIC/SOFIE SILBERMANN

Sneeuwwitje
11 april 2020

DE PANNE

Assepoester Familiemusical

Dinsdag 31 december

€ 30 i.p.v. € 40

26 & 27 december 2019

€ 30 i.p.v. € 40

* 23 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk (Grardplein)
Van oud naar nieuw, zie blz. 44

Tickets & info

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM

PROXIMUSTHEATER.BE
of aan het onthaal van Plopsaland De Panne

HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Theater AD'S_November.indd 3

17/10/19 10:27

CasinoKoksijde:
koop je tickets ter plaatse of online

F.O.C.
Westkust

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.

Zat 14 dec • De Panne (Plopsaland)
Kaarten: vanaf 40 € bij VC Immo (ODK) - tel 058-51 58 32
of via www.proximustheater.be - www.51westkust.be
v.u. Peter Delheye, Dahlialaan 44 ODK

LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen 1138

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

www.depit.be

www.navigomuseum.be

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

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

Van oud naar nieuw
in Koksijde
Kom naar Baaldje voor een feestelijke oudejaarshappening met muziek, drankjes en spetterend
vuurwerk. Afspraak op 31 december vanaf 23 uur op de zeedijk van Sint-Idesbald.
Met medewerking van de handelaarsbond K-Baaltje.
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Nieuwjaarsdrink
Klink op het nieuwe jaar samen met de burgemeester en schepenen. Afspraak op zondag 5 januari
om 11 uur aan de ijsbaan. Meer details in de volgende editie van Tij-dingen.

