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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

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Lander Van Hove
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
dienst Communicatie Onthaal en Protocol
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant
en Marie Godderis – tenzij anders vermeld
Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse
Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes,
Marie Godderis, Maarten Vandenbroucke,
Isabelle Deshayes, Sofhie Legein,
Quirien De Laender
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hoogwater

laagwater

04:49 en 17:15
05:35 en 18:06
06:28 en 19:03
07:26 en 20:02
08:25 en 21:02
09:24 en 22:01
10:21 en 22:57
11:12 en 23:44
11:57
00:25 en 12:38
01:02 en 13:18
01:40 en 13:59
02:20 en 14:42
03:03 en 15:28
03:49 en 16:18
04:40 en 17:16
05:40 en 18:23
06:47 en 19:29
07:53 en 20:36
09:02 en 21:50
10:16 en 23:06
11:27 en 23:59
12:18
00:45 en 12:59
01:20 en 13:36
01:54 en 14:11
02:29 en 14:47
03:04 en 15:24
03:38 en 15:59
04:12 en 16:34
04:45 en 17:10

11:39 en 23:46
12:25
00:35 en 13:16
01:31 en 14:11
02:31 en 15:08
03:34 en 16:07
04:39 en 17:05
05:39 en 17:57
06:27 en 18:43
07:11 en 19:26
07:53 en 20:09
08:36 en 20:52
09:20 en 21:37
10:05 en 22:23
10:52 en 23:10
11:41 en 23:59
12:33
00:54 en 13:30
01:55 en 14:35
03:09 en 15:54
04:42 en 17:13
05:47 en 18:11
06:38 en 18:59
07:22 en 19:40
08:02 en 20:18
08:40 en 20:53
09:16 en 21:27
09:53 en 22:00
10:28 en 22:32
11:03 en 23:04
11:39 en 23:40

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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Werkzaamheden
Het kruispunt van de Zeelaan met
de Houtsaegerlaan is ondertussen
open. Toch staan er vanaf 13
januari nog wat werken gepland.
Een stand van zaken.

7
Skeletten gevonden
Twee jaar geleden werden – bij
toeval – een Laat-Merovingische
bewoning en grafveld opgegraven
op de werf van het Politiehuis. Uniek
voor de Vlaamse Kust.

En verder:

13

Bestuur
Openbare aanbestedingen
Snippers uit de gemeenteraad

Koksijde steunt de vierde
pijler
Steeds meer burgers, bedrijven,
organisaties en scholen zetten
projecten op in het Zuiden.
Lokaal Bestuur Koksijde steunt heel
wat van die projecten.
Een overzicht.

Levenslang leren

Het Nieuwsblad ging op zoek
naar de plezantste gemeente
in Vlaanderen. En Koksijde werd
hiervoor genomineerd.

31
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Koksijde is een plezante
gemeente
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Villa Oosterzon in de Schoonverblijfstraat is een typische
villa uit die tijd, met een ronde loggia. Kenmerkend voor
een loggia is dat de overdekte open ruimte (of galerij)
gedragen wordt door zuilen of pilaren. De villa werd
gebouwd in minder dan een jaar tijd en bestaat nog
steeds. De familie kon vele jaren genieten van de duinen
rondom de villa (alvorens de percelen verkocht werden).
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

Twee openbare aanbestedingen met opbod
Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde gaat op maandag 20 januari
in openbare zitting over tot twee open aanbestedingen met opbod. De zittingen vinden plaats in de Abt
Eliaszaal van het gemeentehuis.
1. Recht tot uitbating van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie Terlinckplein in KoksijdeBad – periode 2020 tot 2022 – zitting om 14 uur
De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 16 januari
2020 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Op de binnenomslag
vermeld je: uitbating van een nostalgische kindermolen op het Eugenie Terlinckplein te Koksijde periode
2020-2022.
2. Recht tot het houden van zeven avondmarkten in Koksijde – dienstjaar 2020 – zitting om 14.15 uur
De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 16 januari
2020 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Op de binnenomslag
vermeld je: houden van 7 avondmarkten te Koksijde – dienstjaar 2020.
Richt je aanbieding aan het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Volg de richtlijnen op het inschrijvingsformulier en de voorwaarden uit het
lastenboek.
Vraag het lastenboek en het inschrijvingsformulier op bij de dienst Secretarie: info@koksijde.be of
via www.koksijde.be/concessies.
Info: dienst Secretarie – 058 53 30 33 – info@koksijde.be
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De burgemeester aan het woord
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De start van het nieuwe jaar betekent ook de start van een nieuw jaar Tij-dingen. Ons bestuur en de redactie
zijn trots dat het infoblad nog altijd vlot wordt gelezen. En ook dit jaar doet de redactie haar best om luchtige
info af te wisselen met wat je absoluut moet weten. De redactie wenst je alvast een gezond en gelukkig 2020.
Santé.
T-d: Burgemeester, dit jaar bent u 25 jaar
burgemeester van onze gemeente. Ondertussen al
een kwarteeuw. Waar bent u het meest trots op?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Vooral dat
Koksijde één van de beste en plezantste gemeenten
van Vlaanderen is. Een topbadplaats die hoog scoort
in alle rankings. Onlangs nog eindigden we als eerste
kustgemeente in de ranglijst van Plezantste gemeente
(Het Nieuwsblad). Een extra motivatie om er elke
dag voor te gaan, wat ik trouwens al 25 jaar doe.
Voortdurend plannen maken, bijsturen en uitvoeren.
De absolute topper vind ik Koksijde Golf ter Hille
omdat we daarmee uniek zijn in België. Een golfterrein
geconcipieerd en uitgebaat door een lokaal bestuur.
Bovendien is Koksijde Golf ter Hille zelfbedruipend en
scoren we ook daarmee hoog: Golf ter Hille steeg van
plaats zes naar vier in de leadingcourses, een nationale
graadmeter. Vijfentwintig jaar burgemeester betekent
ook vijfentwintig jaar Griet Van Waes als first lady. Ze
was 23 jaar toen ik burgemeester werd en bewijst nog
elke dag dat achter elke sterke man een nog sterkere
vrouw staat. Dit jaar word ik trouwens 70 jaar, nog een
reden voor een feestje.”
T-d: En nu we het toch over verjaardagen hebben.
Ook ons cultureel centrum viert dit jaar een
jubileum?
Burgemeester: “Inderdaad. Het cultureel centrum
CasinoKoksijde bestaat 20 jaar.

En dat zullen we uiteraard vieren. Het was als bestuur
onze eerste grote verwezenlijking, maar één waar ik
nog altijd trots op ben. Het blijft een plezier om naar
het Casinootje te gaan. Het voordeel is dat ik soms
incognito achteraan bij de technici kruip om een stukje
van een voorstelling mee te pikken. Over het feest
zelf verklap ik nog niet veel, maar verwacht je op 23
januari aan een mooi event. Hou de website en de
Facebookpagina van CasinoKoksijde zeker in het oog.”
T-d: Onze inwoners stippen 5 januari best aan in hun
agenda?
Burgemeester: “Dat spreekt voor zich. Het college van
burgemeester en schepenen nodigt je uit om een glas
te drinken op het nieuwe jaar. Zo knopen we terug aan
met een oude traditie en vanaf nu met een groene
reflex, want we schenken alles in herbruikbare bekers.
Kom dus zeker op 5 januari om 11 uur naar de ijsbaan.
We zorgen voor muziek en enkele artiesten toveren een
blok ijs om in een kunstwerk. Een spektakel dat je zeker
niet mag missen.”
T-d: Nog een boodschap of goede voornemens?
Burgemeester: “Ik wens iedereen een vreugdevol 2020
en ik hoop dat we gespaard blijven van tegenslagen
en natuurrampen. Ik voorspel nu al dat we een
prachtige zomer tegemoet gaan, want voor een
kustgemeente is dat het allerbelangrijkste. Sowieso is
Koksijde de meest zonnige badplaats van België.”
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Vuurwerkregels in onze gemeente
Op 31 december vindt een
spetterend vuurwerk plaats op de
zeedijk van Sint-Idesbald.
In de vorige editie van Tij-dingen
las je al een aantal algemene
voorzichtigheidsregels rond
vuurwerk.
Geen wensballonnen oplaten
Het oplaten van wensballonnen
is in heel Vlaanderen en dus ook
in Koksijde verboden. Hierop zijn
nooit uitzonderingen mogelijk.

Wensballonnen zijn immers
brandgevaarlijk.
Ook het afsteken van vuurwerk is
in Vlaanderen overal verboden,
tenzij de gemeente dit voor
een speciale gebeurtenis, zoals
nieuwjaarsnacht, toelaat.
Het gemeentebestuur van
Koksijde geeft alleen toelating
voor het vuurwerk dat door
Lokaal Bestuur Koksijde of de
VVV wordt georganiseerd.

Dus niet voor particulier vuurwerk.
In het politiereglement staan een
aantal passages over vuurwerk.
Lees die regels gerust na.
Ook de Vlaamse brandweer
voert een uitgebreide
preventiecampagne rond het
gebruik van vuurwerk. In hun
campagne sommen ze zeven
redenen op om geen vuurwerk
af te steken:
www.ikknalzondervuurwerk.be.
Hun slogan is: Wij knallen zonder
vuurwerk, omdat we weten wat
de gevolgen kunnen zijn.
Vind je toch dat vuurwerk bij
het eindejaar hoort? Ga dan
naar een spektakelvuurwerk van
Lokaal Bestuur Koksijde kijken.
Op pagina 39 van deze Tij-dingen
vind je een aantal data.
Maak er een leuk, feestelijk en
vooral veilig eindejaar van.
Info: www.koksijde.be

Let op de rangorde in het verkeer
Onze politiemensen ervaren dat veel bestuurders de bevelen van de politie en dus
ook de rangorde in het verkeer niet correct interpreteren. Vandaar deze opfrissing.
Met welke rangorde moet je rekening houden?
1. Bevoegd persoon
2. Verkeerslichten
3. Verkeersborden
4. Verkeersregels
Interpretatie bevelen bevoegd persoon
• Een arm in de hoogte = alle weggebruikers moeten stoppen
• Eén of twee armen horizontaal gestrekt = stoppen
(richting rug/buik)
• Heen en weer zwaaien met rode toorts/lamp richting
bestuurder = stoppen
• Op en neer met armen zwaaien = trager rijden
• Draaiende armbeweging = sneller rijden
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Werkzaamheden in Koksijde
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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.

Koksijde-Dorp: Herinrichting L. Hegerplein Noordstraat – Zeelaan
Het kruispunt van de Zeelaan met de
Houtsaegerlaan is ondertussen open. Toch staan
er vanaf 13 januari nog wat werken gepland, maar
het kruispunt blijft ook dan open.
Het gaat om de verdere aanleg van voetpaden en
fietssuggestiestroken.

Geplande werken

Op de website vind je het volledig overzicht van
alle geplande werken tot aan de paasvakantie.
Hieronder al een aantal punten:

Wegenis en rioleringswerken in verschillende
straten: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tussen Kroonlaan
en Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat,
Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en
H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat
Een overzicht van alle geplande werken vind je op:
www.koksijde.be/geplande-werken.

Werken in uitvoering
Koksijde-Bad: Middelkerkestraat,
Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein
Vanaf 6 januari starten de werken met de aanleg
van de nieuwe DWA (huisvuilwater) en RWA
(regenwater) rioleringen. Daarna volgt de aanleg
van de funderingen van de straat, het voetpad en
de parkeerstroken. Alles wordt in het werk gesteld
om tegen de paasvakantie terug toegang te
geven tot de gebouwen.

OPGEPAST.
Geplande data
kunnen altijd
opschuiven door
weersomstandigheden.

Kruispunt aan de Zeelaan is terug open

• aanleg fietssuggestiestroken Zeelaan vanaf
kruispunt en Noordstraat
• zwarte asfalt aan de tennishal vervangen door
rood asfalt (fietspad)
• vervangen tijdelijke betonverharding aan de
Fluithoekweg door asfalt
• aanleg voetpad richting parking naast oud
politiekantoor
• herstel en aanleg parking achter kazerne/Colruyt
Koksijde: Zeedijk
Fluvius heeft de gasleiding vervangen omdat die
in te slechte staat verkeerde. Vanaf het moment
dat de weersomstandigheden dit toelaten, zal de
aannemer de boordsteen gieten en het voetpad
aanleggen.
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Levenslang leren voor senioren
De informatisering zet zich verder door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale
trein springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet in onze wereld. Om dit te voorkomen,
biedt de Seniorenadviesraad (SAR) van Koksijde cursussen aan om de nieuwe media en toepassingen te
ontdekken.
Smartphone/Tablet/Android (deel 1- BEGINNERS):
op maandag van 13.30 tot 16.30 uur – vanaf 20 januari tot 20 april. Prijs: 68 euro.
Nieuw: Vind je weg door het online dienstenlabyrint:
op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur – vanaf 22 januari tot 22 april. Prijs: 68 euro.
Komt aan bod
• Veilig online bankieren via de app of website van je bank
• Itsme-app (geen kaartlezer meer nodig om in te loggen op tax-on-web of MyPension)
• Toepassingen e-government en e-loket
• Tax-on-web
• Federale Overheidsdienst Financiën (MyMinFin)
• Hoe koop ik iets online? Hoe boek ik een reis met een reisapp?
• Koop een treinticket vanuit je luie zetel
• Waaruit bestaan de privacy-opties van de digitale dienstverlening?
• Bescherm je digitale identiteit (beheer
wachtwoorden, profielen en accounts, etc.)
tegen mogelijke online risico’s (spam, phishing,
browserinstellingen)
De lessen vinden plaats in het Sociaal Huis,
in zaal De Brug.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058
53 43 42 Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61
info@cervogo.be - www.cervogo.be
Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets,
smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel
mee.

Gratis juridisch advies voor alle inwoners
✔
✔
✔

Ik werd gedagvaard voor een onbetaalde factuur. Ik betwist die. Wat doe ik best?
Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu?
De takken van de bomen van mijn buurman hangen over. Mag ik ze zelf snoeien?

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand
terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst de jurist je door naar de juiste persoon. Een afspraak maken
is niet nodig, maar kom wel zo vroeg mogelijk (’s namiddags) langs. Breng zeker alle nodige documenten
mee. De volgende afspraak is op maandag 27 januari van 13.30 tot 15 uur in het Sociaal Huis.
Info: caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 11
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Bezorg je breiwol
aan het Sociaal Huis
Elke tweede en laatste donderdag van de maand
organiseert het Sociaal Huis een praat-, spelen breinamiddag. Het afgelopen jaar werkten
deze mensen, samen met de enthousiaste
vrijwilligers, aan o.a. een originele kerstboom,
dat het pronkstuk was op het kerstfeest in de
Kerkepannezaal.
Maar er worden ook mutsen, sjaals en truitjes
gebreid voor mensen die het moeilijker hebben.
Wil je ook deel uitmaken van deze gezellige
bende? Kom dan naar één van de namiddagen.
Afspraak op 9 januari, 30 januari, 13 februari,
27 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 30 april, 7 mei,
28 mei, 11 juni en 25 juni. Telkens van 14 tot 16 uur.

Gezocht: breiwol in alle kleuren (in goede staat) mag je steeds afgeven aan de balie van het Sociaal Huis.
Meer weten? Neem dan nu contact op via 058 53 43 30 of annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be.
Deelname kost slechts twee euro, inclusief koffie, thee, water en een koekje.

Kom naar de nieuwjaarsdrink
voor mantelzorgers
Mantelzorgcafé De Luisterschelp zet 2020 feestelijk in op maandag
6 januari van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).
Tijd om terug te blikken en het jaar te starten met goede
mantelzorgvoornemens
Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Laat je maaltijden aan huis bezorgen
Kan je (tijdelijk) niet meer zelf voor maaltijden zorgen
wegens invaliditeit, ziekte of nog iets anders?
Doe dan een beroep op maaltijdbedeling aan huis.
De dienst Maaltijdbedeling van het Sociaal Huis brengt
op maandag en vrijdag de maaltijden tot bij je thuis.
Ze bieden ook aangepaste dieetmaaltijden aan.

Kostprijs?

De prijs per maaltijd bedraagt 6,89 euro (normaal tarief)
of 4,02 euro (sociaal tarief). Soep wordt aangeboden
aan 1,14 euro per portie.
Contacteer de thuiszorgtelefoon op 058 53 43 43.
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“Vlaamse Actieve Senioren dragen
zorg voor erfgoed en toekomst”

ke r

Janine Jacquemyn, voorzitter van
Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde:

n

in g i n d e
Vlaamse Actieve Senioren Koksijde bestaat ondertussen 35 jaar en telt 325(!) leden.
Net zoals de maatschappij verandert, verandert ook het publiek van een medioren- of
seniorenvereniging. De Vl@s houdt daarmee rekening bij de programmering van hun activiteiten.
Mee zijn met hun tijd, dat is de boodschap.
T-d: Vat de geschiedenis van Vl@s
eens in een notendop samen.
Janine Jacquemyn: “De roots
van onze vereniging liggen in
Oostduinkerke waar de afdeling
werd opgericht. In april 1968 was
dat. Door het grote aantal leden
uit Koksijde - het zaaltje in Artan
was gewoon te klein - ontstond
in 1985 de afdeling Koksijde.
Nu is onze vereniging met haar
325 leden één van de grootste
Koksijdse verenigingen.”
T-d: Wat zijn jullie belangrijkste
hoogtepunten?
Janine: “Zonder twijfel de viering
van ons dertigjarig bestaan in 2015.
Wij openden dat jubileumjaar
met een kunsttentoonstelling met
uitsluitend werk van onze eigen
leden. Dit was zo’n groot succes
dat wij dat bij de viering van ons
35-jarig bestaan zullen herhalen.
Natuurlijk plannen wij nog andere
feestelijkheden zoals een culinair
etentje en een geweldig optreden
met liedjes van Toon Hermans.”

T-d: Wat is het eigenlijke doel van
Vl@s?
Janine: “Van in het begin
houden we vast aan een aantal
principes: geen structurele
binding met politieke partijen of
met godsdienstige of filosofische
verenigingen. Het hoofddoel van
onze vereniging is het bevorderen
van de samenhorigheid tussen
50-plussers. Daarom organiseren
wij activiteiten op educatief,
maatschappelijk, sociaal, cultureel
en sportief vlak.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Janine: “Onze leden komen uit alle
lagen van de bevolking.
Van jonge 50-plussers tot 100-jarigen
en van vaste bewoners tot
tweedeverblijvers. Uiteraard moeten
wij met ons programma rekening
houden met heel wat verschillende
interesses. Jonggepensioneerden
vinden het bijvoorbeeld belangrijk
om in conditie te blijven, maar
je hebt ook leden die liever een
culturele uitstap of de maandelijkse
quiz meepikken.”

T-d: Welke activiteiten staan er op
jullie menu?
Janine: “Onze vereniging
organiseert dagelijks één of soms
zelfs meerdere activiteiten.
Op maandag wandelen en fietsen,
op dinsdag scrabble, rummikub,
breien en petanque, op woensdag
een culturele uitstap, een causerie
of een feest en op donderdag
kaarten, petanque en stappen.
Je merkt het, keuze genoeg
(glimlacht).”
T-d: Welke clubdroom wil jij, als
voorzitter, nog realiseren?
Janine: “Dat onze vereniging
minstens op dit elan verdergaat.
Dat is alleen maar mogelijk
door het vele werk van de
bestuursleden en van al onze
medewerkers. Mensen die de
activiteiten organiseren en leiden,
mensen die de afwas en de
opkuis doen. En natuurlijk... dat er
tijdig een aflossing van de wacht
plaatsvindt.”

Janine Jacquemyn van
Vl@s: “Onze vereniging
organiseert dagelijks één
of soms zelfs meerdere
activiteiten”

Op de foto staat het bestuur van
Vl@s Koksijde (v.l.n.r.): Roger Claes,
Luc Buelens, Dorine Debal, Janine
Jacquemyn, Luc Vanden Berghe,
Christine Bruynooghe, Eddy Buellens en
Flor Van Rie. Aurèle Bekaert kon er niet
bij zijn.
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“We verdedigen de belangen van personen
met een beperking”
Al jarenlang vragen personen met een beperking advies rond zowel praktische als beleidsmatige zaken.
De Andersvaliden Adviesraad Koksijde, kortweg AAK, is hiervoor het platform bij uitstek.

De adviesraad werd in 2019 opnieuw samengesteld. Willy Plaetevoet is de nieuwe voorzitter en Luk Tavernier
de ondervoorzitter. Anke Inghelbrecht, verantwoordelijk voor diversiteit en gelijke kansen binnen de
gemeente, neemt de taak van secretaris op.
Voor 2020 gaat de adviesraad alvast deze uitdagingen aan:
• de uitwerking van een drempelprijs 2.0
• de uitwerking van een advies in het kader van de European Disability Card
Bijkomend wil de adviesraad meer aandacht
geven aan een aantal minder gekende en/of
zichtbare beperkingen. Meer hierover in de
volgende edities van Tij-dingen.
De Andersvaliden Adviesraad komt twee keer
per jaar samen. Wil je graag deel uitmaken van
deze adviesraad of heb je vragen?
Neem gerust contact op met Anke Inghelbrecht:
anke.inghelbrecht@koksijde.be of 058 53 34 59.

Foto (v.l.n.r.): Luk Tavernier, Arnold Torsy, Anke Inghelbrecht,
Willy Plaetevoet, Heidi Vanwachtendonck, Lander Van
Hove, Marcel Gysel en Geert Verstraete vergezeld door een
doventolk

Koksijde is een warme gemeente
Eén op vijf jongeren voelt zich niet goed in zijn vel. Dat is veel. En dat vertaalt zich ook in het hoog
zelfmoordcijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen. Dat is ook de motivatie van Koksijde, dat
instapt in het project Warme Steden en Gemeenten.
In een warme gemeente werken alle instanties, organisaties en burgers die met kinderen en jongeren in
contact komen, samen zodat de jeugd zich goed voelt. Koksijde krijgt hiervoor subsidies en investeert zelf
ook in acties die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller hulp zoeken en praten over hun gevoelens.
Eén van de eerste acties is de zitbank Warme William. Warme William – een blauwe beer – is het symbool
voor een Warme Gemeente en hij luistert naar jouw verhaal. De bank kreeg een plaatsje op het
Casinoplein achter het gemeentehuis.
In de toekomst organiseert Lokaal
Bestuur Koksijde nog andere
acties: assertiviteitstrainingen
voor kinderen en jongeren,
studeerruimtes voor studenten of een
pleegzorggemeente worden.
Wordt vervolgd.
Info: www.warmewilliam.be
www.warmestedenengemeenten.be
Wie vragen heeft rond zelfdoding,
kan terecht op de zelfmoordlijn via
het gratis nummer 1813 of op
www.zelfmoord1813.be
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Snippers uit de raad van 19 november
Voorwaarden en gunningswijze overheidsopdracht: oprichting uitkijktoren Hoge Blekker – De raad
verleende goedkeuring (met 14 ja, 8 onthoudingen en 5 tegen) voor het bestek voor deze opdracht,
opgesteld door de ontwerper. De geraamde kostprijs bedraagt 584.109,35 euro (incl. BTW).

LIVE

OP INTERNET!
www.koksijde.be/
streaming

Toekenning werkingstoelage KVVC en KVVO voor financiering jeugdwerking (2019-2020)
Net als vorig seizoen kent de gemeente een werkingstoelage toe van 28.500 euro, ter
ondersteuning van het jeugdvoetbal van KVV Coxyde en KVV Oostduinkerke
(onder het stamnummer van KVVO). Een overeenkomst onder deze voorwaarden is
opgemaakt. Unaniem.

Snippers uit de raad van 16 december
Vaststelling meerjarenplan (2020-2025) – In de laatste zitting van vorig jaar keurde de gemeenteraad
(meerderheid tegen minderheid) het meerjarenplan 2020-2025 goed. Het meerjarenplan bevat ook de
investeringen die de gemeente in 2020 voorziet (het vroegere budget).
Waaruit bestaat een meerjarenplan?
Het plan bestaat in eerste instantie uit een strategische nota. Daarin staan de doelstellingen: wat wil Lokaal
Bestuur Koksijde bereiken? Uit die doelen vloeien actieplannen en concrete acties voort. Ten tweede vind je in het
meerjarenplan een financiële nota waarin het budget per onderdeel wordt vastgelegd. Ten slotte is er ook een
toelichting.
Hoe kwam het meerjarenplan tot stand?
1. Eerst was er een gemeentelijk onderzoek.
Wat doen we (minder) goed?
Zo kennen we onze sterktes en zwaktes,
kansen en bedreigingen.
2. Koppeling resultaten aan de zeventien
duurzaamheidsdoelstellingen van de
Verenigde Naties.
Op die manier zet Koksijde zich mee in om
onze planeet leefbaar te houden tegen
2030.
3. Formulering van een missie, visie en zes
beleidsdoelstellingen
4. Actieplannen en acties
Concreet?
Een overzicht van de beleidslijnen,
doelstellingen én investeringen voor de
komende jaren in onze gemeente, lees je in een
volgende editie van Tij-dingen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 20 januari om 19 uur.
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Wie zijn de 53 Merovingers die 1.300 jaar
onder het zand lagen?

Twee jaar geleden werden – bij toeval – een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven op de werf
van het Politiehuis. Uniek voor de Vlaamse Kust. Het is niet alleen de eerste Merovingische site die zo dicht bij de
zee is gevonden, ook de aanwezigheid van gebouwstructuren en culturele artefacten is opmerkelijk.
In totaal werden 53 individuen opgegraven.

Wie zijn ze?

De 53 gevonden skeletten dateren uit het jaar 650 na Christus. DNA-onderzoek moet meer vertellen over deze
Merovingers, want de vondst leidt tot heel wat vragen. Van waar kwamen ze? Waren het mensen uit de streek of
passanten?
Het onderzoeksproject staat onder leiding van Dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven en Histories vzw): “Als alles goed
gaat, zijn we klaar tegen Pasen en kunnen we nog voor de zomer starten met de interpretatie.”

Bizarre schedel

Het gemeentebestuur van Koksijde stemde al in om een specifieke schedel uit de begraafplaats van de abdijsite
in dit project op te nemen. Sporen op de schedel lijken te wijzen op een bewuste schedelverlenging. Het is een
gebruik dat, voor zover bekend, in de late middeleeuwen niet meer werd toegepast.
De onderzoekers verwijderen twee tanden uit de onderkaak. De resultaten worden achteraf uitgewisseld en
besproken met het Abdijmuseum Ten Duinen en eind 2020 stelt het Abdijmuseum alle bevindingen voor aan
het publiek. Ondertussen is er al een 3D-scan van de schedel gemaakt om de weggenomen tanden later te
vervangen.

Internationaal project

Het Abdijmuseum Ten Duinen stapt met de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de universiteit van de Estlandse
stad Tartu en Histories vzw in een internationaal onderzoeksproject. De totale kostprijs van het project bedraagt
250.000 euro. Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid steunt met maximaal 164.300 euro.
Info: www.tenduinen.be – 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be
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Bouwen voor de eeuwigheid nog
niet bezocht? Dit is je laatste kans
Op 10 december verwelkomde deze expo
haar 15.000e bezoeker. Denise Van Craen
en haar man Roger Merckx uit Mechelen
werden in de bloemetjes gezet.
Ben jij de volgende? Haast je. De
tentoonstelling loopt nog tot 5 januari,
maar het museum is alleen open op
vrijdag, zaterdag en zondag vanwege de
feestdagen.
Ga op zoek naar de sporen van de
bouwabten en de vele ambachtslui.
Door hun betrokkenheid en hun geloof
in een wereldbeeld hebben ze bergen
verzet. Daarbij stelden ze zich ook
aan enorme risico’s bloot. Hoewel hun
verhaal verborgen blijft in de mist van de
geschiedenis, is één ding wel duidelijk.
De abdijgemeenschap van Ten Duinen had één doel: bouwen voor de eeuwigheid. Na je bezoek aan deze
expo zal je versteld staan van hoe dicht het middeleeuwse bouwbedrijf bij het hedendaagse aanleunt.
Ontdek ook de maquettekunst. Eén van de hoogtepunten voor families is ongetwijfeld de abdij in LEGO®
blokjes. Kunstenaar Rob Buelens toont je in deze tentoonstelling een collectie van zijn intrigerende maquettes.
Je ziet hoe minuscule mannetjes aan vindingrijke constructies werken. Je bezoek aan de expo is inbegrepen in
de prijs van je museumticket.
Tip: De expo In de steigers loopt nog tot 5 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde.
Loop ook zeker daar langs.

Onze musea gaan er even tussenuit
Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum dicht in
de maand januari, na de kerstvakantie. De museummedewerkers gaan niet in winterslaap, integendeel, de
maand januari dient vooral voor de jaarlijkse grote kuis.
Kom tijdens de kerstvakantie dus nog zeker langs. Beide musea zijn alleen open op vrijdag, zaterdag en
zondag vanwege de feestdagen.
2020 wordt een fijn museaal jaar vol boeiende activiteiten en nieuwigheden. Je hoort ongetwijfeld nog van
onze musea. Volg het laatste nieuws op Facebook, Instagram of via www.navigomuseum.be en
www.tenduinen.be.
De gemeentelijke musea zijn gesloten vanaf maandag 6 januari. Op zaterdag 1 februari gaan de deuren
terug open.

Met het hele gezin naar het NAVIGO-museum
Kom in de kerstvakantie – op vrijdag 3 januari om 14.30 uur – met het hele gezin naar het museum. Terwijl de
kinderen aan de slag gaan in een toffe workshop, ontdekken de volwassenen het museum. De workshop
kost 2 euro per kind, schrijf je best op voorhand in. Rondleiding De kunstwerken voor individuele bezoekers.
Inbegrepen in het toegangsticket.
Opgelet: tijdens de kerstvakantie is het museum alleen open op vrijdag, zaterdag en zondag.
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Vier je verjaardag in het NAVIGO-museum
Bijna jarig? Wil je een origineel verjaardagsfeestje? Dan is het NAVIGOmuseum een uitstekend idee. Nodig je vriendjes en vriendinnetjes uit voor
een FINtastic party. Samen ga je op ontdekking in het museum.
Daarna knutselen we in het atelier. We eindigen met een heerlijk ijsje.

Stekker en Sterre tellen tot tien, wie niet weg is,
is gezien (voor kinderen van 5 tot 7 jaar)
Wie is er hier jarig? Wat een toeval, Stekker en Sterre ook!
Waarom zien ze er dan zo triest uit? Stekker en Sterre spelen verstoppertje
met hun vriendjes. Ze tellen tot tien en gaan dan op zoek in het museum.
Maar na heel goed zoeken vinden ze nog steeds geen vriendjes. Zoeken
jullie mee? We verkleden ons als een vis met glinsterende schubbetjes.

Matrozen van de zee, wie vaart mee? (voor kinderen van 8 tot 10 jaar)
Ahoi! Onze kapitein heeft een nieuw schip. Hij is in de wolken en door het dolle heen! Maar wat is hij met een
schip zonder bemanning? Dus … is hij op zoek naar matrozen. Zij houden van uitdagingen en zijn stoer genoeg
om samen op avontuur te gaan!
Gaan jullie mee op avontuur? We verkleden ons als échte matroos en gaan samen op tocht.
Slagen jullie voor alle tests? Dan verdien jij je eigen matrozenbrevet. Als dat niet stoer is!
Praktisch
Feestjes vinden plaats op woensdagmiddag van 14 tot 16.30 uur. Minimum 10 kinderen, maximum 15 kinderen.
Prijs: 10 euro per kind. De jarige feest gratis mee en krijgt een verrassing. Reserveren is verplicht, ten laatste drie
weken voor het feestje: onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68 of aan de balie. Een animator begeleidt het
feestje. Er moet zeker één volwassene aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

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?
• 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.
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Durf je de confrontatie aan met de zee?
Hou je van wind en strand? Ben je geïnspireerd door het getij? Doe dan als beeldend kunstenaar mee
aan de kunstmanifestatie Getij-Dingen.

Wat is Getij-Dingen?

Je maakt een kunstwerk dat vastgemaakt wordt aan één van de meetpalen op ons strand tussen de grens met
De Panne en Nieuwpoort. Zo gaan de kunstwerken dagelijks de confrontatie aan met eb en vloed. Je kunstwerk
zal meer dan 400 keer verdrinken. Zout, zand, wind en water laten jouw werk leven.

Voorwaarden

Alle disciplines zijn toegelaten: schilderen, beeldhouwen, (stevig) keramisch werk, etc. Onderschat de kracht
van de zee niet. Je kunstwerk moet tegen een stootje kunnen en aan de meetpaal worden bevestigd. Ook het
aspect veiligheid speelt een rol: scherpe randen of onderdelen zijn niet toegestaan. Hou ook rekening met het
ecologische aspect.

Hoe neem je deel?

Schrijf je in tegen vrijdag 14 februari. Mail naar cultuur@koksijde.be of stuur je dossier (cv + visuele uitwerking van
je idee) naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303 in Koksijde.

Eerste tentoonstelling: paasvakantie 2020

Dit voorjaar stel je je ontwerp een eerste keer voor in het atrium van het gemeentehuis. Door middel van een
visuele voorstelling (schets, foto, maquette) overtuig je de jury dat ze met jouw werk in zee moeten gaan.

Getij-Dingen 2021

Als de jury jou selecteert, wordt je kunstwerk in het voorjaar van 2021 aan een meetpaal bevestigd – en siert het
tot het najaar onze stranden. Er verschijnt ook een exclusieve brochure van deze unieke openluchtexpo.
Info: dienst Cultuur en Erfgoed (cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40) – www.koksijde.be/getij-dingen05

Schrijf je nu in voor de
volgende editie van Cabin Art
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Cabin Art vindt plaats van zaterdag 9 mei tot zondag 13 september op de Zeedijk van Sint-Idesbald.
Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in openlucht, georganiseerd door de dienst Cultuur & Erfgoed
in samenwerking met Rodeo en Baldus Beach.
• Thema – De werkgroep koos voor het thema Dach verwijzend naar de expo in het Kunstencentrum Ten
Bogaerde in samenwerking met het S.M.A.K. en naar het werk van de Oostenrijker Oswald Oberhuber.
In Cabin Art gaan zout, zand en wind elk jaar de dialoog met de kunstwerken aan.
• Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 1 maart naar cultuur@koksijde.be. Verwijs naar je
website of andere referenties in beeld of tekst. Een jury selecteert de voorstellen van de deelnemers.
Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303.
• Mogelijkheden
- Werk rechtstreeks op een strandcabine op
zaterdag 9 mei (ook eerder mogelijk).
- Werk op zaterdag 9 mei op een paneel dat aan
een strandcabine bevestigd is.
- Het volledig afgewerkt paneel wordt aan de
cabine bevestigd (levering paneel uiterlijk 4 mei).
De kunstenaars voorzien zelf een paneel
(1,50 m hoog en 1,85 m breed, dikte: 5-10 mm.)
Return: Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het
hoogseizoen van vier maanden bekijks op de Zeedijk.
Belangrijk! De kunstenaars staan hun rechten af aan
de organisatie.
Info: Dienst Cultuur & Erfgoed – cultuur@koksijde.be
058 53 34 40.
© L.J. Derenette

Lokaal Bestuur Koksijde zet in op verlichtingsproject, in samenwerking met Fluvius

Site Ten Bogaerde staat opnieuw
in de schijnwerpers
Het domein van Ten Bogaerde was tot voor kort gedeeltelijk
verlicht. Na de opening van het Kunstencentrum in 2016 was het
noodzakelijk om de verlichting van deze site te herzien.
Daarom kwam er een lichtstudie die uitmondde in een
totaalvisie voor Ten Bogaerde.
Sinds kort voor de zomer, na afloop van de eerste
fase, wordt het museum al opnieuw met
stralend licht beschenen. In de volgende
fase komen de beeldentuin, de kapel,
restaurant Mondieu, de poort,
de parking en de nieuwe
craftbrouwerij aan de beurt.
De belichting creëert
een dieptezicht zodat
het lijkt alsof er binnen
licht brandt. Er wordt
uitsluitend gewerkt
met ledverlichting.
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De toekomst is nu en misschien aan u?
Dicht mee tijdens de poëzieweek
Donderdag 30 januari is het gedichtendag in de bibliotheek. Meteen ook het startsein voor
de Poëzieweek die loopt tot 5 februari. Het thema is De toekomst is nu.
In elke generatie staan dichters op die een stem geven aan wat nieuw is en kleur en klank geven aan de
tijd van nu. Ook vandaag spreken dichters luid en duidelijk, met nieuwe woorden en nieuwe vormen.
Hun gedichten begeleiden je naar de toekomst. De toekomst is nu.
Dicht zelf mee. Stuur voor maandag 27 januari je eigen gedicht over De toekomst is nu
naar bibliotheek@koksijde.be en deel je gedicht met anderen.
Leen je tijdens de Poëzieweek een poëziebundel uit? Dan krijg je er een poëziekaart van een bekende
dichter bovenop.

Siel en Larissa tonen dat poëzie springlevend is
Dit is hét hoogtepunt van de Poëzieweek. Dichteres Siel Verhanneman en beeldend kunstenares Larissa
Viaene laten zien dat poëzie springlevend is. Ze nemen je mee op een poëtische trip waarbij Siel een
selectie gedichten voordraagt terwijl Larissa live tekent.
Siel Verhanneman (°1989) publiceert sinds 2012 poëzie en proza op Tumblr en Instagram. In 2016 bracht Siel
haar eerste dichtbundel Als ik stil ben, heb ik een bos in mijn hoofd uit. Haar tweede poëziebundel
Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn verscheen in 2018. Angst, verdriet, liefde en rouw staan centraal in
haar werk. Voor beide bundels werkte ze samen met illustrator Larissa Viaene.
Larissa Viaene (°1990) is zowel illustrator, beeldend kunstenaar en performer. In haar werk schemert haar
liefde voor het vreemde door met vaak aparte, licht humoristische wezens.
Praktisch
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 1 februari om 19 uur. Gratis toegang.
Schrijf je wel in via bibactiviteiten@koksijde.be of koksijde.bibliotheek.be.

LET

E
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De bibliotheek is gesloten op
1 januari, 2 januari en maandagnamiddag 6 januari.

Meer voorleesmomenten
in 2020
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Want niets is zo gezellig dan samen te luisteren naar een
spannend of grappig verhaal. Elke eerste zaterdag van de
maand is er een voorleesmoment, afwisselend voor kleuters
en lagere schoolkinderen. In de vakanties zijn er nog extra
voorleesmomenten voorzien op woensdag.
De voorleesmomenten starten altijd om 9.30 uur (tot 10 uur).
De eerste voorleesmomenten zijn op zaterdag 4 januari (kleuters)
en zaterdag 1 februari (lagere school).
Info: 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be

Heb je digitale hulp nodig?
Vraag dan raad aan de
Digidokters

Elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand
(niet in juli en augustus) staan zij voor je klaar.
Ze geven een antwoord op al je vragen over pc’s,
tablets, smartphones en digitale camera’s. Heb je
problemen met de lay-out van een tekst in Word?
Twijfel je welke pc of tablet je moet aankopen?
De Digidokters geven het antwoord.
Het volgende spreekuur is op zaterdag 11 januari,
van 10 tot 12 uur. Stuur je vragen op voorhand
door, via koksijde.bibliotheek.be, dan bereiden de
Digidokters zich al voor.

Kersverse bibliothecaris
blikt terug
In 2019 volgde Emily Delhaye Viviane Rys op als
bibliothecaris. Emily vond de jaarwisseling het moment om
terug te blikken op het voorbije jaar. Een positieve terugblik.
Ondanks de vele mediaberichten over de daling van het
aantal bibliotheekbezoekers, stelt de Koksijdse bibliotheek
een andere trend vast.
In het eerste deel van 2019 steeg het aantal
bibliotheekbezoekers met 7 % tegenover 2018. Juli was
dé topmaand, want dan kwamen 14.500 bezoekers over
de vloer. De voorbije jaren rekende de bibliotheek op
gemiddeld 130.000 bezoekers per jaar.
Bij de start van het nieuwe jaar, kijkt de bib niet alleen
terug, maar ook vooruit. Ondertussen is de bibliotheek
een echte ontmoetingsplaats en daarom zetten de
medewerkers meer en meer in op activiteiten die mensen
samenbrengen. 2020 is sowieso een feestjaar. Want de
bibliotheek is dan 20 jaar gehuisvest aan het Casinoplein.
Benieuwd of dit de cijfers nog meer de hoogte injaagt.
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Wonen tussen kerk en polder
Van maandag 25 tot vrijdag 29 november vond een
tweede ontwerpweek plaats in het kader van een
Leefbaar Koksijde-Dorp.
Naar aanleiding van de reconversie van het militair
domein, worden in Koksijde-Dorp, 245 bijkomende
woongelegenheden gecreëerd, die zullen ingezet
worden voor betaalbaar wonen voor verschillende
doelgroepen.
Tijdens deze ontwerpweek dompelde een
ontwerpteam van externe deskundigen en
medewerkers van de gemeente Koksijde en
provincie West-Vlaanderen zich vijf dagen onder in
Koksijde-Dorp (omgeving Sint-Pieterskerk).

De ziel van het dorp blijft bewaard
Door de unieke ligging, aan de voet van de
overgang tussen de duinen en de polders, willen de
ontwerpers het polderlandschap en de dorpskern
van Koksijde met elkaar versmelten.
De centrale ligging van de begraafplaats zorgt
voor openheid, maar de ontwerpers slaagden er
ook in om een aantrekkelijke woonomgeving te
maken. Verschillende woonvelden aan weerszijden
van de begraafplaats zijn aaneen gekoppeld met
publieke pleintjes. Het plein nabij ’t Oud Schooltje
wordt een publieke plek die zich uitstrekt tot aan de
scoutslokalen.
Een mix van verschillende woontypes, trage
verbindingen, speelweefsel en publieke functies
zorgt voor een toekomstige duurzame wijk.
Bekijk de maquette en de beelden van dit ontwerp
nog tot 5 januari in het gemeentehuis.
Info: iedereenmee.koksijde.be
www.koksijde.be/verslag-tweede-ontwerpweekmasterplan-koksijde-dorp

Koningin Elisabeth Instituut (KEI)
breidt zorgaanbod uit
Het KEI startte een rug- en nekschool onder de naam
KEI-traject rug- en nekrevalidatie. Het az West en het
KEI werken nog altijd samen, maar besloten om de
revalidatiebehandelingen voor rug- en neklijden te
centraliseren in Oostduinkerke. Consultaties bij artsen fysische
geneeskunde en revalidatie blijven in beide ziekenhuizen
plaatsvinden.
Het doel van het programma - dat op 18 november werd
opgestart - is de terugkeer naar een maximaal niveau van
activiteiten en deelname aan het sociaal leven. En uiteraard
om chronische klachten en herval te voorkomen.
Een multidisciplinair team – met een revalidatiearts, een
kinesitherapeut, een ergotherapeut, een psychologe
en een diëtiste – realiseert samen met de patiënt de
revalidatiedoelstellingen.
Elke patiënt die instapt in het traject rug- en nekrevalidatie
doorloopt deze stappen:
• een opstartconsultatie bij de revalidatiearts
• een intakemoment bij de therapeuten
• oefensessies en workshops
• eindevaluatie
• een voorstel tot eventuele nabehandeling
Info: www.kei.be – 058 22 13 38 – consultatie.fysio@kei.be
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je drum, gitaar of piano?
muziekeducatief project. Speel
nodig hebben.
Dan ben jij de persoon die ze
Voel je je geroepen?
Jeugd voor meer info.
Ga dan zeker langs bij de dienst
koksijde.be – www.depit.be

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@

Bezorg kinderen een
onvergetelijke vakantiedag
cent bovenop.
En verdien er nog een aardige
creatief?
Ben je goed met kinderen en
van monitor in de
ctie
Solliciteer dan nu voor de fun
paas-, en/of zomervakantie:
www.koksijde.be/jobstudenten.
34 44
Wil je meer weten? Info: 058 53
jeugddienst@koksijde.be
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Breng je harde plastics
en kurk naar het Milieupark
Grote stukken plastic (groter dan 15 cm) worden verwerkt tot nieuwe plastic producten. Breng je plastic en
flexibele buizen, emmers (mag met metalen hengsel), rolluiken (zonder draaibalk), speelgoed, tuinmeubelen,
wasmanden, etc. naar het Milieupark. Zorg dat het plastic proper is en dat er geen ijzer of stof aan kleeft.

Kurk is schaars
Daarom moeten we het hergebruiken. Niet alleen fleskurken, maar ook kurk op rol, onderleggers in kurk en
kurkisolatieplaten zijn recycleerbaar. Vzw De Vlaspit zamelt kurken in om ze een tweede leven te geven als
isolatiemateriaal voor woningen: de Recycork.
Inzamelpunten?
• Breng zuivere of synthetische kurk naar het Milieupark of
een inzamelpunt in je buurt (www.westvlaanderen.be/
kurkinzameling).
• Wil je een inzamelbox plaatsen in jouw zaak of clublokaal
of de verzamelde kurken naar het Milieupark brengen?
Meld je bij stephanie.davidts@beweging.net.
Info: www.westvlaanderen.be/kurkinzameling - Dit is een
actie van de Provincie West-Vlaanderen, Beweging.net,
West-Vlaamse Milieufederatie i.s.m. IVVO en Vlaspit vzw.
Opgelet: het Milieupark is gesloten op maandag 30
en dinsdagnamiddag 31 december, woensdag 1 en
donderdag 2 januari.

Wil je in de winter vogels in jouw tuin?
In de winter vinden vogels minder voedsel, terwijl ze dan juist extra energie nodig hebben. Insecten
verdwijnen onder de grond, bessen zijn geplukt en regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te
vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om voedsel te zoeken.

Vijf vuistregels

• voeder gevarieerd: beperk deegwaren en voorzie ook granen, nootjes of zelfs appels
• hang vetbollen alleen in de winter en aan een flexibele tak, buiten bereik van ratten en muizen
• smeer half gesmolten vet tegen de schors van een boom en lok spechten en boomklevers
• breng voedsel verspreid aan voor vogels met een voedselterritorium, zoals merels
• na de winter volgt de broedtijd: heggen en nestkasten zijn logische broedplaatsen

Slimme voederlocaties

Plaats je voederplaatsen niet te dicht bij het raam. Niet alleen geeft dat je tuinvogels een geruster gevoel,
het verhindert ook dat ze ertegen vliegen wanneer een sperwer opduikt. Leg je voederplaats wél vlak bij
een schuilplaats zoals een dichte haag of struik en in de buurt van enkele vluchtroutes waarlangs ze je tuin
snel verlaten.

Doe mee met het Vogelweekend
van Natuurpunt
Kwartiertje tijd op 25 en 26 januari? Check. Pen en papier?
Check. Prima, dat is wat je nodig hebt voor het grootste
tuinvogelonderzoek in Vlaanderen. Zo volgt Natuurpunt de
toestand van de tuinvogels.
Info en tips: vogelweekend.natuurpunt.be
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Vraag je premie aan voor een thuisbatterij

Met een thuisbatterij sla je zelf opgewerkte energie op. Zo belast je het distributienet minder. Met deze premie
moedigt de Vlaamse overheid zonnepaneeleigenaars aan om een batterij te kopen. De premie bedraagt
250 euro per kWh en max. 3.200 euro (of 35 procent van je investering).
Vraag je premie aan voor eind 2020. Je hebt wel een digitale
elektriciteitsmeter nodig om de premie te krijgen. Krijg je niet
meteen een digitale meter? Vraag toch al je premie aan, dan
krijg je de kosten voor de installatie van die meter terug.
Een andere voorwaarde is de aanschaf van een
millieuverantwoord model (bv. een batterij op basis van
zoutwatertechnologie). Loodbatterijen komen niet in aanmerking.
Laat je batterij plaatsen door een erkend installateur.
Vraag je premie aan bij het departement Omgeving van de
Vlaamse overheid.
Info: www.lne.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij

Volg je afvalcontainers online op…
Gebruik je een container om je restafval en gft aan te bieden? Super.
Wist je dat je kunt nagaan hoe weinig afval je nog aanbiedt? Via jouw persoonlijke
pagina zie je hoeveel precies. Bovendien kies je zo ook voor digitale facturen.

UW

NIE

… en win twee bioscooptickets
Maak voor 31 maart jouw persoonlijk portaal aan en vraag om je factuur digitaal te ontvangen.
De afvalintercommunale IVVO schenkt elke 250e (500e, 1000e, etc.) inschrijver twee tickets voor Cinema
Koksijde.
Meld je aan via ivvo.mob-it.be en maak je account aan via je elektronische identiteitskaart.
Info en ondersteuning: info@ivvo.be - 057 21 41 60

Vrijwilligers zetten zich in voor
Dag van de Natuur
Samen met Natuurpunt Westkust en het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) werd opnieuw een berg
maaisel verzet in de Oostvoorduinen in Oostduinkerke.
Goed voor de biodiversiteit.

Alert voor asbest
De kans dat je woning asbest bevat, is groot. Zeker als je huis tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig
verbouwd. De app AsbestCheck helpt je inschatten of je met asbest te maken hebt. En vooral wat je moet
doen en hoe je je beschermt bij werken met asbest.
Informeer je
Surf naar www.alertvoorasbest.be voor meer informatie rond asbest. Ook de medewerkers van het
Milieupark informeren je over asbestverwerking.
Specialistenwerk
Als je merkt dat je ergens asbest in huis hebt, verwijst de app je door naar erkende asbestverwijderaars.
Ook aannemers die vaak met de stof geconfronteerd worden, krijgen gerichte informatie.
Info: www.alertvoorasbest.be
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Activiteiten in het Duinenhuis
Het staat in de sterren geschreven
Het weerbericht met Geert Naessens
Op vrijdag 3 januari om 19.30 uur.
Geert Naessens – weerman van Radio 2
West-Vlaanderen – legt uit hoe hij het weerbericht
maakt. Prijs: 4 euro voor leden (5 euro niet-leden).
Schrijf je in via: www.desterrenjutters.be/activiteiten,
info@desterrenjutters.be of duinenhuis@koksijde.be.
Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis.
Gedeeltelijke maansverduistering
Op vrijdag 10 januari om 20 uur.
Bekijk de gedeeltelijke maansverduistering.
De sterrenwacht is open vanaf 19.30 uur.
Gratis toegang.
Organisatie: De Sterrenjutters.
Bezoek de sterrenwacht
Op vrijdag 17 januari vanaf 20 uur. Bij heldere hemel
opent de sterrenwacht. Gratis toegang.
Schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde
Op woensdag 4, 11, 18 en 25 maart om 19.30 uur,
info@desterrenjutters.be

Bekijk de maansverduistering op 10 januari

Efficiënt gebruiken van Waarnemingen.be en
ObsMapp – Op donderdag 23 januari om 19.30 uur.
Diederik D’Hert toont hoe je waarnemingen.be en
ObsMapp gebruikt in het veld of met de computer.
Info: info@natuurwerkgroepdekerkuil.be.
De toegang is gratis, maar schrijf je wel in via
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/
kalender/waarnemingen-obsmapp.
Organisatie: De Kerkuil i.s.m. Natuurpunt en
Duinenhuis Koksijde.

Waarnemingen.be verzamelt
natuurwaarnemingen in België.
Vrijwilligers, ook jij, geven er alle waargenomen
dieren en planten in. Dit platform levert een
schat aan informatie op. In één oogopslag
ontdek je welke soorten te zien zijn in je buurt.

Tip: koppel foto’s of geluiden aan je waarneming
en lees wat je fotografeerde. Want de site
beschikt over de beste beeldherkenning van
Europa.

Koksijde steunt
lokale vierde pijler-organisaties
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Ontwikkelingssamenwerking is meer dan alleen een zaak van de traditionele spelers zoals de overheid,
internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. Steeds meer burgers, bedrijven,
verenigingen en scholen zetten projecten op in het Zuiden.

Wat is die vierde pijler?

De vierde pijler van ontwikkelingssamenwerking omvat alle actoren, die initiatieven nemen op het vlak
van ontwikkelingssamenwerking, die niet behoren tot de erkende bilaterale overheidssamenwerking
(eerste pijler), multilaterale overheidssamenwerking (tweede pijler) of de erkende niet-gouvernementele
samenwerking (derde pijler).
De gemeente Koksijde ondersteunt deze vierde pijlerprojecten:
• Vivir en amor (Guatemala): Vivir en Amor bundelt gezondheidsprojecten in Pojom en Yalanhuitz, twee
dorpen uit de noordwestelijke hooglanden van Guatemala.
• SOS Zoutmijnkinderen (India): de vzw werd in 1998 opgericht om kinderarbeid in de zoutmijnen van Tamil
Nadu (Zuid-India) te stoppen.
• Licht in het Duister (Rwanda): deze vzw steunt blinde en slechtziende leerlingen en geeft hulp aan blinden
en slechtzienden.
• Vleugels van hoop (Burundi, Rwanda, Uganda): steunt de ontwikkeling van mensen in het gebied van de
grote meren in Centraal Afrika.
• Vzw Koksijde-Marowijne (Suriname): sinds 2008 heeft Lokaal Bestuur Koksijde een stedenband met het
district Marowijne in Suriname (Zuid-Amerika). Naast deze ambtelijke samenwerking is er ook nood aan het
financieren van projecten ter plaatse.
• Cross to Romania: deze vzw ondersteunt projecten in adoptiedorpen in Roemenië.
• SOS Casamance (Senegal): deze werd opgericht door Sabelle Diatta ter ondersteuning van projecten in
haar geboortestreek.
• Mama na Watoto (Kenia): biedt pre- en postnatale zorgen, family planning en immunisatie van kinderen tot
één jaar. Deze vereniging voert ook campagnes tegen vrouwelijke genitale verminking.
• Head Up (Kenia): deze vereniging steunt Kebene, een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen
opvangt.
Wil je meer weten over één van deze projecten? Kijk dan op onze website: www.koksijde.be/vierdepijler.
Of neem contact op met de dienst Internationale Samenwerking.
Info: 058 51 08 92 – ina.vanthienen@koksijde.be
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Sportdienst zoekt monitoren
Zoek je een leuke job tijdens de paas- en zomervakantie? Mooi, want de sportdienst zoekt nog monitoren
om sportkampen te begeleiden.
Vereisten
• nuttige sportervaring en kennis van
sportactiviteiten
• ervaring met werken of begeleiden van
kinderen en jongeren
• sportgerelateerd diploma is een
meerwaarde
(of je bent bezig met een opleiding)
Heb jij zin in deze fantastische job?
Neem dan zo snel mogelijk contact op via
sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Multimove brengt kleuters in beweging
De sportdienst organiseert opnieuw Multimove voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas.
Samen met Moovie leert je kind springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is je zoon of dochter
helemaal klaar om later een sportclub te kiezen.
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Telkens van 16.30 tot 17.15 uur. Vanaf 13 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de
krokusvakantie) Kostprijs: 20 euro (maandag of dinsdag).
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.
Inschrijven via www.koksijde.be/multimove.

Bootcamp:
blijf in Shape…
Tijdens deze groepsles verbrand je sneller
kilocalorieën dan je schaduw. Dankzij de
Shape-bootcamp geraak je opnieuw in topvorm.
Bekom een fit, strak en gezond lichaam met o.a.
cardio- en spierverstevigende oefeningen en
core-training.
Schrijf je in via webshopkoksijde.recreatex.be.

…of waag een volksdanspasje
Ga je kans op de initiatie volksdans. Deze lessenreeks vindt plaats in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke op
woensdagen 5, 12 en 19 februari (10.30 tot 11.30 uur). Kostprijs: 13,50 euro voor drie lessen.
Schrijf je in via webshopkoksijde.recreatex.be.

Sportaanbod in Koksijde
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Heb je goede voornemens na de feestdagen? Dan komt dit
uitgebreid sportaanbod op het ideale moment.
Kies voor recreatieve badminton of verkas naar het zuiden dankzij
Zumba Gold. Ontdek curling of doe mee aan de stevige Dance
work-out. Of toch liever netbal, tafeltennis, tai-chi of zitbalyoga?
Bekijk het aanbod voor jong en oud op
www.koksijde.be/sportaanbod of in de brochure, verkrijgbaar in
de diensten Sport en Toerisme.

Koksijde organiseert
Belgisch Kampioenschap
tijdrijden

eur

prim

Oproep aan alle wielerliefhebbers: noteer donderdag 18 juni in je
agenda. Dit voorjaar organiseert onze gemeente het BK tijdrijden, een
unieke kans om Wout Van Aert, Remco Evenepoel,
Thomas De Gendt en Victor Campenaerts live aan het werk te zien.
Er treden vier categorieën aan: elite met en zonder contract, zowel bij
de dames als bij de heren.
De beroepsrenners werken drie rondes af, alles samen goed voor bijna
veertig kilometer. Startplaats wordt allicht de O.L.V.-ter-Duinenkerk in
de Van Buggenhoutlaan. Vooral de passage over de Hoge Blekker, de
hoogste duin van onze kust, is iets om naar uit te kijken. Nog een leuk
weetje: op 1 mei 2021 organiseert Koksijde het BK tijdrijden voor de
jeugdcategorieën.

Nieuw terrein voor recreatieve sporters in
Oostduinkerke
Wist je dat er in Oostduinkerke-Dorp een nieuw sportveld is voor recreatieve sportbeoefenaars? Iedereen is
welkom en mag gratis gebruik maken van dit terrein dat in de plaats kwam van de krachtbalvelden.

Beide lussen van Herygers-mountainbikeroute verbonden
In samenwerking met de IWVA en het Agentschap Natuur en Bos realiseerde de gemeente een
verbindingsroute tussen de oorspronkelijke mountainbikeroute en de in 2018 toegevoegde lus.
De afstand van deze mountainbikeroute bedraagt 28 kilometer.

Word Initiator Voetbal
Droom jij van een trainerscarrière? Dan is dit je kans. Word de lokale Mourinho en kom naar de opleiding
Initiator Voetbal (getuigschrift C). Elke dinsdag om 18 uur, vanaf de week van 27 januari.
Schrijf je in via secretariaatkvvo@gmail.com.

Boek nog snel een sportuurtje in onze sportzalen
Er zijn nog enkele uren waarop de sportzalen van Koksijde en Oostduinkerke beschikbaar zijn. Check het
aanbod via webshopkoksijde.recreatex.be en neem contact op met de sportdienst voor de verdere
afhandeling. Info: sportdienst@koksijde.be - 058 53 20 01.
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Vlaamse Duinencross
blijft een topper
Niet alleen Mathieu van der Poel scheerde hoge
toppen in Koksijde. Ook de organisatie van de
wereldbekerwedstrijd verliep opnieuw vlekkeloos.
Een duümviraat tussen Lokaal Bestuur Koksijde en
de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden
Koksijde. Een laatste keer dat de twee partners de
handen in elkaar sloegen, want Jan Deramoudt
kondigde aan dat de Veloclub de fakkel
definitief doorgeeft aan Lokaal Bestuur Koksijde.
Het gemeentebestuur wenst hen in elk geval te
bedanken voor de vele jaren van trouwe inzet.
Het staat vast dat, ondanks de hervormingen
binnen het veldrijden, ook volgend jaar Koksijde
kandidaat is om de wereldbekermanche te
organiseren. De vele duizenden bezoekers – 9.000 in
2019 – zullen ook in 2020 genieten van Vlaanderens
mooiste cross.
En Koksijde heeft nog mooie wielervooruitzichten.
Op 18 juni organiseert Koksijde het Belgisch
Kampioenschap tijdrijden. Verder is het uitkijken
naar Bredene-Koksijde Classic op 20 maart, de
tweedaagse Keizer der Juniores op 19 en 20
september en in 2021 naar het BK tijdrijden voor de
jeugd op 1 mei 2021.

Bespaar nu op je energiefactuur…
…door je – vrijblijvend – in te schrijven voor de groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas via de website
www.samengaanwegroener.be. De provincie West-Vlaanderen zoekt voor jou een energieleverancier die een
lage prijs biedt voor 100 % groene energie. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod.
Al meer dan 250.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.
Schrijf je vandaag nog in. De veiling vindt plaats op 12 februari. Vanaf 1 mei verander je dan van
energieleverancier. Inschrijven is gratis, vrijblijvend en eenvoudig. Bovendien kies je zo voor groene energie.
Heb je vragen? Kom dan langs bij de Woonwinkel in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) op dinsdag- of
donderdagnamiddag, telkens van 13.30 tot 16 uur.
Op donderdagnamiddag moet je wel een afspraak boeken. Vergeet niet om je laatste afrekeningsfactuur mee
te brengen. Opgepast. Ook als je vroeger al deelnam aan een groepsaankoop, moet je je opnieuw inschrijven.
Info: 058 53 34 90 – wonen@koksijde.be

Proficiat aan onze jubilarissen
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Echtpaar Vandermarliere - Marchand

Op zaterdag 23 november vierden de echtgenoten Paul Vandermarliere (°Poperinge) en Nelly Marchand
(°Krombeke). Ze huwden 60 jaar geleden op 2 oktober in Krombeke. Paul was directeur in het VTI van Veurne
en Nelly werkte als kleuterleidster in het College van Veurne (Nieuwstad). Het echtpaar heeft drie dochters en
zeven kleinkinderen.

Echtpaar Vanneuville - Lemaire

Op zaterdag 30 november vierden Lucien Vanneuville (°Oostduinkerke) en Germaine Lemaire (°Oostduinkerke)
hun diamanten bruiloft. Ze huwden 60 jaar geleden op 28 november in Oostduinkerke. Lucien was schipper
en visser bij een rederij in Oostende, IJslandvaarder en erfgoedambassadeur van Koksijde. Germaine was
zelfstandig naaister. Het echtpaar heeft één dochter, drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

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 tweede matinee vindt plaats op zondag 26 januari om 11 uur.
Gastheer is huisorganist Jan Vermeire.
Hij speelt een programma met als titel Dansend het nieuwe jaar in met
bruisende werken van Bach, Strauss en Sjostakovitsj. Gratis toegang.
Op 23 februari vindt het afsluitend orgelmatinee plaats.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters - 058 51 35 94
carlo.wouters@skynet.be.
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Babette Cleeren

Veurne, 26 oktober
Dochter van Adriaan en Shana
Moeyaert beiden uit Oostduinkerke

Coco Hellin

Veurne, 3 november
Dochter van Simon en Evelien Simillion
beiden uit Oostduinkerke

Julia Lemayeur

Veurne, 6 november
Dochter van Stijn en Frauke Duvillers
beiden uit Koksijde

Ella Cardinael

Léon Hallez, 80 j.

Germaine Lhoest, 99 j.

Roger Pidoux, 62 j.
†Koksijde, 10 november
Echtgenoot van Klara Gyorffy

Myriam Zartarian, 74 j.
†Koksijde, 4 december

†Charleroi, 8 november
Echtgenoot van Josette Adam

†Nieuwpoort, 3 december
Weduwe van Willy Hébette

Freddy Lambrecht, 67 j.

Angèle Devreker, 99 j.
†Koksijde, 5 december
Weduwe van Michaël Peleman

Joseph Dederen, 78 j.
†Veurne, 13 november

Hubert Dewyngaert, 90 j.
†Veurne, 6 december
Echtgenoot van Magdalena Degryse

†Koksijde, 13 november

Gerarda Vandenameele, 84 j

†Veurne, 18 november
Echtgenote van Frans Creytens

Arsène Covemaecker, 83 j.

†Veurne, 6 december
Echtgenoot van Rosa Rabaey

Oostende, 7 november
Dochter van Niels en Delphine
Ryckwaert beiden uit Wulpen

Denise Florizoone, 91 j.

†Veurne, 20 november
Weduwe van Joris Cleeren

Jacky Goldstein, 74 j.
†Koksijde, 6 december

Hameez Mohammed

Micheline Heischbourg, 69 j.

Maria Wellens, 95 j.

Yvette Deleye, 84 j.
†Koksijde, 22 november

Liliane Messiaen, 74 j.

Veurne, 13 november
zoon van Hashim en Delphine
Decreton beiden uit Koksijde

Eline Wielfaert

Veurne, 26 november
Dochter van Kenny en Caroline Bautil
beiden uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Robby Legein en Jolien
Timperman beiden uit

†Koksijde, 22 november

Gilberta Van Caelenbergh, 80 j.
†Aalst, 22 november
Weduwe van André Bracke

Lionel Castelein, 91 j.

†Koksijde, 22 november
Weduwnaar van Magdalena Crabbe

Oostduinkerke (23 november)

Camille Van Rymenant, 72 j.

Nicolas Barbez en Macha Van
Overmeire beiden uit Koksijde

Dimitri Weiss, 51j.

(13 december)

OVERLIJDENS

Jacques Vlieghe, 79 j.

†Roeselare, 1 november
Echtgenoot van Anny Deleu

Roland Vercammen, 69 j.

†Veurne, 6 november
Echtgenoot van Saphon Ma

René Ratte, 71 j.

†Koksijde, 07 november
Weduwnaar van Béatrice Jasoigne

Eva Minne, 97 j.

†Veurne, 7 november
Weduwe van Jacob Pais

†Koksijde, 29 november

†Koksijde, 1 december
Echtgenoot van Nancy Ocquet

Suzanne Vanden Branden, 72j.
†Ieper, 2 december
Echtgenote van Roger Berns
Brigitte Jacobs, 64 j.

†Kortemark, 2 december

Elza De Lange, 92 j.

†Koksijde, 3 december
Weduwe van Juliën De Craene

Lievine Opsommer, 81 j.

†Oostende, 3 december
Weduwe van Léon Van Hollebeke

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/werken-en-ondernemen/vacatures en blijf
op de hoogte van onze nieuwe vacatures. #topesterk #groei

†Koksijde, 7 december

†Gent, 8 december
Echtgenote van Jacques
Vandendooren

Maria Thieren, 81 j.

†Veurne, 10 december
Weduwe van Gilbert Philips

Daniel Mahieu, 81 j.

†Veurne, 10 december
Echtgenoot van Alice Durnez

Paula Noël, 100 j.

†Koksijde, 10 december

Suzanne Seys, 69 j.
†Oostende, 10 december
Echtgenote van Fernand Corneillie
Jean Pierre Devos, 65 j.
†Koksijde, 12 december

Marie Louise Vanbever, 80 j.

†Koksijde, 13 december
Weduwe van Paul Lateur-Buysens

Leon Verhaeghe, 85 j.

†Veurne, 13 december
Echtgenoot van Blanche Dehouck

31

Doe mee aan onze communicatie-enquête
en win een mooie prijs
Lokaal Bestuur Koksijde doet veel inspanningen om
jou zo goed mogelijk te informeren. Twee van onze
bekendste kanalen zijn onze website – www.koksijde.be
en natuurlijk Tij-dingen. Jouw favoriet maandblad .
In de toekomst willen we jou nog beter informeren en
daarom vragen we een beetje van je tijd om onze
enquête in te vullen. Dat kan op twee manieren:
1. Ga naar www.koksijde.be/enquete en vul daar de
vragenlijst in. Dat werkt het snelst.
2. Ofwel vul je de enquête in die vanaf 15 januari in
je brievenbus belandt (bij een steekproef van 1.800
personen) en stuur je die op met de envelop die bij
de enquête zit. Je hoeft geen postzegel te kleven.
Vul vandaag nog de enquête in en maak kans op één van deze prijzen:
•
één restocheque van 100 euro
•
twee restocheques van 50 euro
•
vier restocheques van 25 euro
De uiterste deadline is 14 februari. We verwittigen je persoonlijk wanneer je gewonnen hebt.
Alvast bedankt om te helpen om onze communicatie te verbeteren.
Info: communicatie@koksijde.be – 058 53 30 30

Het is plezant in onze gemeente…
…en we hebben het bewijs. Een jaar lang onderzocht Het Nieuwsblad wat onze gemeente zo uniek en
plezant maakt. Op woensdag 11 december maakte Het Nieuwsblad de laureaten bekend. Koksijde kwam
daaruit als één van de plezantste gemeenten in Vlaanderen en als dé plezantste kustgemeente.
Aan de hand van acht thema’s werden
300 gemeenten – waaronder Koksijde – doorgelicht.
Voor elk thema kreeg onze gemeente een score.
De thema’s:
•
•
•
•

feest		
sport		
verenigingen
senioren		

•
•
•
•

winkelen
jeugd
cultuur
horeca

In totaal haalde Koksijde een score van 8,43/10.
Vooral op het vlak van horeca scoren we erg hoog
met 9,69/10, maar eigenlijk haalt Koksijde over de
hele lijn een (grote) onderscheiding.
De kinderkrant van onze gemeente, PleZand, heeft
dus zeker zijn naam niet gestolen.
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De voorbije maand in woord en beeld
K-ambassadeursdag was een succes
Op zaterdag 16 november kwamen alle Koksijde
erkende gidsen samen in het gemeentehuis en
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dit is een dag
waarop de gemeente al haar vaste gidsen, haar
zogenaamde K-ambassadeurs, uitnodigt om ze te
bedanken voor hun vrijwillige inzet.
De K-ambassadeurs zijn echte boegbeelden van
Koksijde.

Huldiging harmonieën
De Koksijdse harmonieën Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde en Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke werden op zaterdag 23
november ontvangen op het gemeentehuis.
Heel wat muzikanten kregen een medaille voor
hun jarenlange inzet.

Nieuwe inwoners feestelijk onthaald
Op zaterdag 30 november werden alle nieuwe
Koksijdse inwoners ontvangen in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Ze kregen een feestelijk ontbijt,
een gidsbeurt in het gemeentehuis en een foto als
aandenken.

Inspiratiemoment adviesraden
In de KokPit (gemeentehuis) vond het startschot
plaats van het heroriëntatietraject van vier
gemeentelijke adviesraden: de Cultuurraad,
de Sportraad, de Jeugdraad en de
gemeentelijke adviesraad Internationale
Samenwerking. Zaterdag 7 december was het
moment om na te denken over het verleden en
de toekomst.
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Ondernemersevent
Op maandag 9 december vond een
netwerkmoment plaats voor alle ondernemers
uit Koksijde. De perfecte avond om elkaar beter
te leren kennen en inspiratie op te doen voor de
toekomst. Trendwatcher Tom Palmaerts zette hen op
weg met krachtige en inspirerende tips.

Sammy Feys werd vice-Europees kampioen
Op de Europese Kampioenschappen
Reddend Zwemmen in het Italiaanse Riccione
veroverde Sammy Feys een zilveren medaille
als eerstejaars in de Open Categorie (+18 jaar).
Reddend zwemmen is een combinatie van
hinderniszwemmen en sporten zoals kajakken en
boarden.

Huldiging Frans Vanexem
Frans Vanexem organiseerde 25 jaar lang,
samen met zijn medewerkers, de wandel- en
fietszoektochten in Koksijde. In 2019 nam hij afscheid.
Lokaal Bestuur Koksijde bedankt hem voor zijn inzet.

Koksijdse Flandriens gehuldigd
Inspecteur Nick Van Rompaey is lid van de
selecte groep Les Cinglés du Mont Ventoux.
Hij beklom maar liefst drie maal de Mont
Ventoux.
Jean-Pierre Dolfen (69 jaar) fietste de Omloop
van de Slagvelden. Hij volgde het spoor van
de renners die 100 jaar geleden een heroïsche
wielerwedstrijd reden langs verwoeste
oorlogsgebieden. Voor deze mooie prestaties
werden beide wielerhelden gevierd.
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“Wij hebben jullie hulp nodig! Help ons”
Beste kløter,
De Grote Mensen willen niet
luisteren, dus jij moet mij helpen!
Ik smelt! Mijn vriend zijn huis
smelt ook!!!
Wij hebben jullie hulp nodig!
Help ons alsjeblieft!
Kom snel! Nee! Nu!!!
Met vriendelijke groeten,
De Sneeuwman

Snøw is een kløtervoorstelling over de klimaatcrisis. Een pinguïn, een
frigo en een rochelende vuilniszak komen in opstand tegen alle
Grote Mensen die niet willen luisteren.

Praktisch
Geniet op zondag 5 januari om 15 uur van Snøw.
Tickets koop je voor 12 euro. Jonger dan 26 jaar?
Dan kost een ticket 6 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.
Extra: na de vørstelling vindt een knutselworkshop plaats.
Je kleuter mag gratis deelnemen aan deze workshop van de
Westhoek Academie Koksijde.

“Een collage van schietscènes, sierlijke dans
en ballades”
Muy Complicado is een wervelende, tragikomische voorstelling waarin vier spelers omgaan met het
menselijk lijden. De personages lijken zo weggelopen uit films van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar.
De dingen des levens worden uitvergroot met maar één doel: (h)erkenning en troost.
“Een ongecompliceerde guilty pleasure dat de ongemakkelijke momenten in een mensenleven teder
erkent en ze vervolgens vrolijk verzuipt in een bad vol popmuziek en kleurenkitsch.” Knack Focus
“Een filmische collage van schietscènes, sierlijke dans en pathetische ballades, die wonderwel werkt,
temeer omdat het viertal zich met veel zwier en timing in absurde bochten wringt.” De Standaard
Praktisch
Kijk op vrijdag 17 januari om 20 uur naar deze prachtige voorstelling. 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.

De sneeuwman heeft hulp nodig © Seppe De Roo
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Bieke Illegems | Erik Goossens | Dirk Opstaele | Het Gevolg | Kamagurka | Herr Seele | Danny Ronaldo | Els De Schepper | Walter Vilain | Galileo’s Left Wing | Theater Malpertuis | F.J. Goof

Goovaerts | Nikki Melis | Leporello | tg STAN/de KOE | Luk Wijns | Kurt Van Herck Quartet | Zita Swoon | Toneelschap B1D | Will Tura | De Schedelgeboorten | Nationaal Orkest van België | Grupet

Van Het Groenewoud | Theater Schuurpapier | Robelio Peres | Frank Cools | Rembert De Smet | Jeroen Van Herseele | Mercury | Marie Slik | Dirk Denoyelle | Hetpaleis | De Tijd | Flying Pickets

Toren | Bart Herman | Polydans Kompanie | Ten-Tamarre | Josse De Pauw | Victoria | Olla Vogala | De Werf | Theater Scharlaken Dak | Kurt Defrancq | Soluna | Bart Moeyaert | Johan Verminnen |

| Geert Hoste | Bart Peeters | Kurt Van Eeghem | Stijn en Steven Kolacny | theatermakershuis De Queeste | Speelteater/Kopergietery | Benjamin Boutreur | Theater Zuidpool | De Nieuwe Snaar |

Roofthooft | Miguel Poveda | 3 Men X | Het Toneelhuis | Tsjechisch Strijktrio | Lucas Van den Eynde | Tine Embrechts | Nele Bauwens | Jaan Bossier | Mario Meerovitch | Fernando Lameirin
Heistse Operettekring | Imperior de Percussion | Het West-Vlaamse Accordeonorkest | Stef Bos | Jaune Toujours | De band krijgt kinderen | Skeem | DJ Buzz | Rubio Kwartet | Patrick Riguelle |

| Bert Joris Quintet | HET NET / Roberto Olivan | De Beenhouwerij | Les Founambules | Jef Neve Trio | Sam Vloemans Quartet | Pieter Embrechts | Flip Kowlier | Boudewijn de Groot | Het Tonee

Ivan Paduart | Rick Margitza Quartet | Ghalia Benali | Timnaa | RaamTHEATER | Tres Tigres Tristes | Johnny Voners | Teater Pepijn | Kommil foo | De Koe | Jummoo | Carol Van Dyk | Pascal De

Pawlowski | Bisceglia | Verbiest | Dirk Van Esbroeck | Juan Masondo | Recuerdo | Sabien Tiels | Smeulders & Smeulders | Peeping Tom | Bart Defoort | Ketnetband | Nigel Williams | Poes, Poes

| Amparo Cortés | Wannes van de Velde | Filip Jordens | Fifty Foot Combo | Theater Stap | An Nelissen | Laurent Doumont Sour Jazz Quintett | Arid | fABULEUS | De Tafel van Vijf | Bl!ndman | Fre

CasinoKoksijde blaast twintig kaarsjes uit

| Monty | eaRis company | H. Vanhove Quartet | Quantize | Koninklijk Ballet van Vlaanderen | Yvonne Walter | Els Dottermans | Antje De Boeck | Jo Lemaire | Mike Andersen Band | Dimitri Leue | An

| Frank Boeijen | Gino Sancti | Het Sacofoonkartel | Odds on | Luxemburg | Publiekstheater | Bronks | 2440 Big Band Geel | Mudanza | Eva Moreno | Michel Gillain | Eva De Roovere | Laila A

Coomans | Chantal ‘Taliké’ Gellé | Dana Winner | Union Suspecte | Kris de Bruyne | Toneelschap Beumer & Drost | Bodixchel | Tonic | Gorki | Muziektheater Transparant | Les Ballets C de la B | W

| De Roovers | Stabada | Nicolaes Cleynaerts | Rick de Leeuw | Jan Hautekiet | The Acoustics | Les Enfants de L’Yser | Nada | Ineke Nijssen | JazzLab | Arco Baleno | Koen Stassijns | Hans Pet

Hilde Norga | An Lauwereins | Jan Leyers | De Frivole Framboos | Boo Boo Davis | Wim Opbrouck | Maandacht | Toneelgroep Ceremonia | Neveneffecten | Alex Agnew | Cie SOIT | Bert Kruisman

Quartet | Hommage
aan Bram Vermeulen
‘t Arsenaal | Bal des boiteux | Symfollies in C klein | HushHushHush | Monica Triga | Gabriel Rios | Camille | Fabrice Alleman Quartet | Ronny Mosuse |
Op 1 januari 2020 viert cultuurcentrum CasinoKoksijde
haar
20e |verjaardag.
| Okidok | Kleinkunsteiland | Droog Brood | DJANGO! | Monza | Cathérine Delasalle | Cie Baladeu’x | 4Hoog | Wim Helsen | Pol Heyvaert | Cie Albédo | Vlaams Radio Koor | Wannes Cappelle | D
Van een nieuwsgierige kleuter groeide het Casino
uit tot een bloeiend, zelfzeker en volwassen
REX | Amina Figarova Sextet | MOO | Spelersgroep Ernst/Serieus | Thomas Steyaert | De Sprook | Venus | Absynthe Minded | Cello | Hans Hof Ensemble | Carlo Nardozza Quintet | Spinvis | ZAZA
Locale | Goddam! | Nic Balthazar | Jean-Marie Aerts | Filip Casteels | VéVé ‘Shake’ Mazimpaka | Henri Ylen | DE MENS | Theater Antigone | Myrddin y compadres | De Kempvader | Lenny & de W
cultuurcentrum.
| Schudden speelt | Les DéSAXéS | Janine Bischops | Mitta Van der Maat | Gili | Swan Lake | Vanessa | Johnny Cash - A Tribute | Passerelle | Emanuele Cisi | SCALA | Amaryllis Temmerman | L
Deze verjaardag laat team CasinoKoksijde niet onopgemerkt
voorbijgaan.
Moz’art Group | Billie King | De Kleine Avonden
| Aranis | Vitalski | aRTET | N’Jawazz | Falling Tree | Comedy Casino Roadshow | Maxemillecorde | Ponyhill | Braakland/ZheBilding | Danú | Jan Rze
Duo | Eric Vermeulen Trio | Hooverphonic | Little Criminals | Theater Tieret | Andy Deneys | Galothar | Spiegel String Quartet | Youssef | Philippe Geubels | Lisbeth Gruwez | Voetvolk | L
Ze werkten aan een magazine over twintig jaar Fiorini
her Magnificent Seven | Sabin Todorov Trio | Orquestra Àrab de Barcelona | Begijn Le Bleu | TV-Tunes K.N.2 | Aurélia | Les Truttes | Rockomedy | Studio ORKA | Les Argonautes | Eddy en De
Graven Spreken
| Hanneke Paauwe | Guusje van Tilborgh | Neeka Solo | Heather Frahn | SimoensTrio | Han Solo | Arbi | Wigbert | Cirque Éloize | The Hustler | Angel Ramos Sanchez | Warre Bo
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dat magazine met
werktitel
Fidelio Strijkkwartet | Ronald Goedemondt
| Arend Pinoy | Brazzaville | Z
Casino2020 wordt plechtig voorgesteld op donderdag
23Lock | Rans & Coope
Human Steps | Édouard
Boyes & Simpson | Theater Lejo
| Brussels Jazz Orchestra | Yas
januari om 20 uur tijdens een verjaardagsfeest. Zárate | Karl Vannieuwkerke & Les Supappes

Je bent van harte welkom om mee te vieren.

Bral | Bruno Deneckere | Mel Dune | Voet,

Wouters & Van Gool | Cie Thor | T

Hamster Axis of the one-click Panther | Leah

Thys | Hobokwartet Dimitri Bae

Morocco | Olé | Les SlovaKs Dance Collective |

Koen Augustijnen | Les Witloof | A

Trio | Duke Plankton | Arco Renz | Benjamin

Vandewalle | Vincenzo Carta

Ordoñez | Irene Alvarez | Klezmic Cirkus |

Compagnie Cecilia | Johan H

Bord du Nord | Lalalover | Greg Timmermans |

Gunter Lamoot | Kobalt Works |

Schrijf je wel in via www.casinokoksijde.be, 058 53
of WIEN | Sioen | Les
Living29
Roots99
| DSCHUNGEL
Devos | Dimitri Verhulst | Ensor strijkkwartet |
cultuurcentrum@koksijde.be.
Humorologie toert! | Rock4 | William Forsythe

Tavares | Kollektief D&A | Katinka Polderman

Tot dan!

Peeters Group | Helmut Van den Meersschaut

7 doigts de la main | Dahlia Pes

CULTUURCENTRUM
CASINOKOKSIJDE

Norwegian Tapas | Bender Banj

| Capella de la Torre | Vissi d’

| Cie Todavia | Eddy et Les Ve

| Hel’s Kitchen | Cie Un Loup po

compagnie lodewijk/louis | Guido Belcanto |

Lady Angelina | Martin Jansen

Ongerijmde | Alain Platel | Kryptos Quartet |

Country Ladies - A Tribute | Nico

| Voices | Vernieuwd Gents Volkstoneel | Anne

Teresa De Keersmaeker / Rosa

King of Nowhere | Roel Dieltiens | Cie Ea Eo |

The Passchendaele 1917 Orche

Cafmeyer | Ultima Thule | Issa Mbaye Diary

Sow | Tg Schemering en Hans |

Alte Musik Berlin | RadioKUKAorkest | Ellery

Eskelin | A Cumpagnia | Nouve

Vietnam | Belladonna | Sandrine | Brahim |

Elke Bruyneel | Jim Cole | Kobe

Quentin Dujardin Quartet | Esmé Bos | Bart

Voet | Theater FroeFroe | Pete

Moonwolf | Teatro Sunil | Laïs | José Navas /

Compagnie Flak | Daan | Eve B

Mathilde Renault Trio | Raf Walschaerts | De

Maan | Yllana | Kasper Vandenb

Jens Maurits Orchestra | Radio Modern |

MixTuur | Pieter Ampe | Guilher

Campo | Xander De Rycke | Baloji | Krosny | NTGent | Sweatshop Cie | Adriaan Van den Hoof | Romina Lischka | Sofie Vanden Eynde | Jan Decleir | Koen De Sutter | Pantalone | Admiral Fr

Vandecasteele | Africappella | Com que voz | Kaori Ito | Johan Gratiën Derycke | aNoo | Henk Rijckaert | Cie Ieto | Claire Croizé | Action Scénique | Michiel Hendryckx | The Dark Rumours | B

Broecke | Nico Sturm | Karoliina Kantelinen | del Ferro | Vaganée Group | Jan Michiels | Inge Spinette | Pascale Platel | La Cité Moderne | Steven Mahieu | Tom Van Bauwel | Manuel Hermia Tr

Vanbeckevoort | Saint-Marteau | Jonas Van Thielen | Piv Huvluv | Jan Verheyen | Koen De Preter | Maria Ibarretxe | Guga | Kristen Cornwell | Olympique Dramatique | Anne Cambier | I Jus
Florizoone | Geike | het KIP | Kurt Vandendriessche | Cie Circoncentrique | Filia | April Verch Band | Nic Gareiss | Jan Martens | Trio Khaldei | Ass-Dur | Sander De Winne | Melanie De Biasio Trio

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen

| António Zambujo | Urbanus | Score Man | Revue Blanche | KVS | CPeX | dj Sir. Lobster | Atlantihda | Aton’&Armide | Jeroen Leenders | An Pierlé | Chabatz d’Entrar | Kris Defoort Trio | LOD | A

r

oep

Op

| Il Fondamento | Toneelgroep NUNC | Not The Beatles | Bart Cannaerts | Lionel Beuvens Quartet | Khyam Allami | Walpurgis | Giulio D’Anna | Ragini Trio | Sandy | Fried Ringoot | Tiny Legs Ti

en zo | Rebirth Collective | Pianoduo Mephisto | The Broken Circle Bluegrass Band | Theater De Spiegel | Festival STRAND | Black Flower | Ensemble Pictura Canta | kabinet k | Gandini Jug

saxofoonkwartet | Eriksson Delcroix | Interactive Theatre International | Veerle Dieltiens | Koen De Graeve | De Post | Action Zoo Humain | Augusto Pirodda Quartet | Michael Van Peel | Barb
Didier laloy | Kathy Adam | Alexandre Cavaliere Manouche Quintet | The Primitives | Steven Goegebeur | Zefiro Torna | Vielen / De Wit | Grotenhuis | Struyf | Austbø | Alexander Vantournhout /

| Gisela João | Tuning People en kinderenvandevilla | Senne Guns | Bang-up! Opera | The Monnaie Wind Quintet | Une Soirée Avec Claude François ‘69 | Mambocito Mio | Pieter De Buysser
Dit bericht geldt voor mensen die niet
wonen in Koksijde.
Beeck | Vitaly Samoshko | Cie SacéKripa | Thomas Smith | Caesar’s Nose | NBprojects | Massot-Horbaczewski | Claron McFadden | 숨[su:m] | Tijs Delbeke | Jo De Meyere | Fakkeltheater | Zerk
Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.Keenroh XL | 3/4 Peace | Fills Monkey | De Spelerij | Nevski Prospekt | Les Blauw | NAAST DE BUREN | Jan De Wilde | Casus | Teresa Salgueiro | Daan Hugaert | Marc Stroobants | Bára Sigfúsd
Wachter | Het Banket | Mich Walschaerts | Soetkin | Ensemble Polygone | Pigeon | IKI | de speelman | I Solisti del Vento | Chris Lomme | Barbara Dex | Jan De Smet | DOX | Sonny Vande Putte
solo | Bert Dockx | Antoine Pierre Urbex | The Deep Blue Sea | Het Eenzame Westen | SCHNTZL | Loriers-Postma-Thys | compagnie Monica | Sarah Bostoen | Sinterklaas zingt | Bert & Fred | Sam

| Isolde et les Bens | Drifter
| Dick aan
Van der Harst
| Nathan Daems | Britt Hatzius | Schepers Delirium Quintet | Ella Leyers | Inge Paulussen | Tine Reymer | Freddy De Vadder | Barre Weldaad |
Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is binnenkort
toe
de
Rode Boom | Ruben Focketyn | William Boeva | St. George Quintet | Mosa Trio | Duo Levy-Idmtal | BOHO4 | Stichting Nieuwe Helden | Belpop Bonanza: André Brasseur | Julie Delrue | Freder
e
de
25 jaargang. Tij-dingen informeert de burger maandelijks
Erhan Demirici | Jan Swertsover
| Solo & Indré
| Katelijn Verbeke | Simone Milsdochter | Elise Caluwaerts | Kim van den Brempt | Steiger | El Patio Teatro | Het Nieuwstedelijk | Delgres | Bram D
London Quartet | Abattoir Fermé | Bram Nolf | Piet van Bockstal | Judas Theaterproducties | Gregory Frateur | Stijn Meuris | Louis Vanhaverbeke | Campo | Three Men in a Boat | Buurman | Emm
algemene en concrete beleidsinformatie van het
gemeentebestuur
en de
Wauters | Maxim Storms | Lobke Leirens | Frank Vander Linden | Imagine Raymond | Max Last | Berlin | Bert Gabriëls | Lux Beata | Laika | Gène Bervoets | ZAAM | 50 jaar Neil Young | DE K
HERMESensemble
|
Bas
Birke
|
Astria
Oboe
Trio
|
Ensemble
HaftCraft | Iberi Choir | Stefaan Van Brabandt | De Verwondering | Het Zuidelijk Toneel | Walrus | Còig | DESCHONECOMPANIE | Tea
gemeentelijke diensten.
| Kacper Nowak | Christia Hudziy | Lieven Scheire | Arne Sierens | GRIP | Anne Niepold | Alfama Kwartet | Grensgeval | Valentijn Dhaenens | SKaGeN | David Galle | Repicco | Humo’s Comedy

Anton Lachky Company | Hoogbouw met woorden | De Nwe Tijd | Roosbeef | Sun Sun Sun Orchestra | Lotte Dodion | Chantal Acda | Benjamin Glorieux | Alex Koo Trio | Jean-Paul Estiévenart | Ma

Michael De Cock | Bent Van Looy | Ataneres Ensemble | Alice Ripoll | Poyo Rojo | Sophia Ammann | K.A.K. | Mohamed Toukabri | Natashia Kelly Group | Lionel Bègue | Gordie MacKeeman an
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodigingDo |om
het jaarabonnement
Boys | Le Clan des SOnges | Bruno Vansina Quartet | Alexander Vantournhout | AKA Trio | Ladysmith Black Mambazo | Toneelgroep Maastricht | Soetkin Baptist | Urban Piano Quartet | Fred
te hernieuwen. De prijs voor 2020 blijft ongewijzigd: amper 10 euro,
over te schrijven op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041
www.c a s ino2 0 2 0 . be
(Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303
8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
opm adv tijdingen 220 330.indd 1

We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven
staat in de overschrijving.
Alvast bedankt voor de belangstelling en de inschrijving vanwege het
gemeentebestuur en de redactieraad.
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Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?
Valerie_stockmans

Davy_plaetevoet
Sunrise on a cold morning

Robin.colet
dehogeblekkertocht

lorraindetiege

wimmarysael
Sint-Idesbald

devosve
fishing

galerie167
winner Men’s U23 Race UCI World Cup
Koksijde

studio_mike_hill

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

Tip: speel met de afmeting van
je foto’s. Vroeger kon je alleen
vierkante foto’s plaatsen en
rechthoekige foto’s met een wit
kader. Gelukkig kan je vandaag
foto’s uploaden in vele formaten:
van vierkant tot landschap tot
edgewise.

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

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

Nieuwjaarsconcert
Gemeentelijke Harmonie
zet jubileumjaar feestelijk in
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Naar aloude traditie speelt de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde op zaterdag 11 januari zijn jaarlijks
Nieuwjaarsconcert. Afspraak in de theaterzaal van
cultuurcentrum CasinoKoksijde om 20 uur. Dirigent Luc Note en
zijn muzikanten brengen een gevarieerd programma.
Zowel bekende klassiekers als hedendaagse liederen komen
aan bod en ook dit jaar geven enkele solisten uit eigen rangen
het beste van zichzelf. Dit jaar verwelkomt de harmonie o.a.
Søren Brassaert als solist op trombone.
De gemeentelijke harmonie viert dit jaar trouwens een dubbel
jubileum: de vereniging blaast zeventig kaarsjes uit en dirigent
Luc Note is bezig aan zijn dertigste jaargang.
De toegangsprijs bedraagt 7 euro. Gratis voor ereleden,
kinderen jonger dan 12 jaar en houders van een academiepas.
Het gezinstarief bedraagt 25 euro.
Info: www.harmoniekoksijde.be - harmonie.koksijde@gmail.com

De gemeenschapswachten zijn er voor jou
De gemeenschapswachten van Koksijde zijn duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Je herkent ze aan hun paarse
uniform. Ze zijn een gemakkelijk aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande (gemeentelijke) instanties.
De gemeenschapswachten hebben vier grote functies:
1. Informeren: zowel mondeling als door het verspreiden van brieven of flyers.
2. Melden: de gemeenschapswachten doen dienst als de ogen en oren van Lokaal Bestuur Koksijde. Ze melden
onder andere: tekorten en schade aan de bestrating, het straatmeubilair, de signalisatie of verkeersonveilige
situaties. Ook zwerfvuil en sluikstorten geven ze door.
3. Preventie: door hun aanwezigheid op straat en andere openbare plaatsen zorgen ze voor meer sociale
controle. Voor vakantietoezicht kun je ook een beroep doen op de gemeenschapswachten. Ze controleren dan
dagelijks je woning.
4. Sensibiliseren: gemeenschapswachten maken mensen bewust van bepaalde wangedragingen of
handelingen. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een
beperking, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van meeuwen.

Samenwerken met scholen

De gemeenschapswachten staan aan de schoolpoort als gemachtigd
opzichter en werken samen met de politie voor verkeerslessen, fiets- en
voetgangersexamens en fietscontroles. Tijdens fietstochten begeleiden ze
de leerlingen.

Tegengaan van overlast

Soms treden de gemeenschapswachten sanctionerend op.
Deze vaststellingen gebeuren in het kader van het politiereglement en
leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).
Ze grijpen in bij:
• sluikstorten, zwerfvuil, hondenoverlast, het voederen van verwilderde
dieren en wildplassen
• foutief aanbieden van huishoudelijk afval en verkeerd gebruik van
ondergrondse afvalcontainers
• overtredingen rond stilstaan en parkeren
Info: dienst Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48 – 058 53 34 95
stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be
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Mis het niet: nog een week schaatspret
Tot en met 5 januari beleven liefhebbers nog dolle schaatspret op de ijsbaan in open lucht voor het
gemeentehuis. Geniet ook van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
En op vrijdag 3 januari draait dj Piet opzwepende schaatsmuziek.
Praktisch
• De ijsbaan is open tot zondag 5 januari, van 10 t.e.m. 21.30 uur.
• Plaats van afspraak: Koksijde-Bad, Theaterplein.
• Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar / 10-beurtenkaart
35 euro (volwassene) en 15 euro (jonger dan 16 jaar)
• Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht

WinterWonderland in het Bos van Commerce
Kom nog tot en met zondag 5 januari langs voor een frisse neus en heel wat gezonde zee- en boslucht
in het bos van Commerce! Dit écht WinterWonderland 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
Dinsdag 31 december – Party time
11.30 uur: oesterpassie in het Bos
23.30 uur: van oud naar nieuw met bubbels
in het Bos
Donderdag 2 januari – Fun 4 kids
14 uur: notenslingers maken met het Koninklijk
Comité Koksijde in de Bloemen
16 uur: optreden Knappe Koppen

Vrijdag 3 januari – Anton, Anton, Anton
16 uur: Après-ski party met de Zingende Fotografen
Zaterdag 4 januari - Driekoningen
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

Oostduinkerke staat
in vuur en vlam
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Verwarm je tijdens de jaarlijkse Sylvestervuren aan enkele
spectaculaire vuuracts op het strand. De Vuurmeesters brengen
mobiele vuuracts met muziek en vuur. Heel veel vuur.
Afspraak op maandag 30 december, van 16 tot 18.30 uur
op de Zeedijk van Oostduinkerke.
De Koninklijke Orde van de Paardenvissers serveert
garnaalsoep en een portie sprot met aardappel aan
democratische prijzen. De avond wordt afgesloten met een
spectaculair vuurwerk.

Van oud naar nieuw
in Sint-Idesbald
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.

Lokaal Bestuur Koksijde nodigt jou uit:

Klink met ons op het nieuwe jaar
Toeters en bellen op zondag 5 januari. Zet het nieuwe jaar gepast in en
hef het glas, samen met de burgemeester en schepenen. Kom vanaf 9
uur kijken hoe we een blok ijs omtoveren tot een kunstwerk en dans op de
opzwepende muziek van De Brasserie uit Ieper. De drink vindt plaats vanaf
11 uur, ter hoogte van de ijsbaan. We denken aan het milieu en schenken
alles in herbruikbare bekers (waarborg: 2 euro). Voorzie dus wat kleingeld.

Trotseer de koude zee en steun het goede doel
Schrijf je nu al in voor de Knuffelduik op zaterdag 8 februari en steun het project Noctiluca van de
Kiekafobee vzw. Inschrijven kan vanaf nu via www.visitkoksijde.be/knuffelduik. Meer info en het volledige
programma vind je in de volgende editie van Tij-dingen.
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Ontdek het nieuwe K magazine
Een nieuw jaar betekent een nieuw K magazine om in te grasduinen. Speciaal voor onze inwoners
bundelden we al onze niet te missen parels die een bezoek zeker waard zijn! K magazine 2020 is gratis
verkrijgbaar bij de dienst Toerisme.

Koop nu je tickets, want de voorraad slinkt snel

Stan Van Samang en Ozark Henry te gast op
Night of the Proms Summer Edition 2020
Tromgeroffel! De kogel is door de kerk! De tweede Night of the Proms Summer Edition vindt plaats op
donderdag 13 augustus. Noteer deze datum nu al in je agenda. En vooral: koop zo snel mogelijk jouw ticket,
want ze vliegen razendsnel de deur uit.
Net zoals vorig jaar ontpopt de O.L.V.-ter-Duinenkerk zich als sfeervol decor voor deze fantastische show.
De eerste twee artiesten die werden bekendgemaakt, zijn Stan Van Samang en Ozark Henry. Van Samang
is bekend van de hits Een ster en Goeiemorgend, goeiendag. In 2016 en 2017 zag Van Samang zijn
kinderdroom in vervulling gaan en speelde hij enkele keren voor een uitverkocht Sportpaleis.
Voor Pieter Goddaer, beter bekend als Ozark Henry, staat er met deze editie van Night of the Proms Summer
Edition een thuiswedstrijd op het programma. Vier jaar geleden werd Ozark Henry door Lokaal Bestuur
Koksijde gehuldigd met de titel Cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde. Bekende liedjes van
Ozark Henry zijn o.a. I’m your sacrifice en This one’s for you.
Ticketprijzen: 49 euro voor zitplaatsen op de frontale tribune en de stoelen op het middenplein,
44 euro voor zitplaatsen op beide zijtribunes, 34 euro voor mindervaliden en 29 euro voor staanplaatsen op
het middenplein
Info en ticketverkoop via www.visitkoksijde.be/notp.
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Agenda JUNI
Sociaal Huis
Musea

blz

8-9

* 9-11 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
IJssculptuur 2020, zie blz. 39

blz

* 11-13 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Nieuwjaarsreceptie voor onze inwoners, met o.a. een optreden van
De Brasserie, zie blz. 39

blz

* 15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling K.A.K. - Snøw, info en tickets: 058 53 29 99
of www.casinokoksijde.be, zie blz. 34

13-15

Bibliotheek

18-19

Duinenhuis

blz

24
blz

Sport

Zondag 5 januari

26-27

Maandag 6 januari
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

Dinsdag 7 januari
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 19

blz

IJsbaan

38

Bos van Commerce

blz
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Openbare markt
Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

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

Donderdag 9 januari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

Vrijdag 10 januari
* 13.30-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
EHBO-lessen voor senioren, 2 euro, 058 53 43 42, Org.
Seniorenadviesraad (SAR)
* 19.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met optreden Lena
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136

Zaterdag 11 januari
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Nieuwjaarsconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie, zie blz. 37

Maandag 13 januari
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Vorming Genetisch testen: voor wie, wanneer, waarom? door prof.
Maryse Bonduelle (UZ Brussel) Organisatie: Actueel Denken en
Leven Westhoek, 50 euro (jaar), www. casinokoksijde.be

Dinsdag 14 januari
Maandag 30 december
* 16 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Sylvestervuren gevolgd door vuurwerk, zie blz. 39

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 19

Dinsdag 31 december

Vrijdag 17 januari

* 23 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk (Grardplein)
Van oud naar nieuw, zie blz. 39

Vrijdag 3 januari
* 14.30 uur: NAVIGO-museum, P. Schmitzstraat
Familie @ NAVIGO, workshop voor kinderen en rondleiding voor
volwassenen, zie blz. 15

Zaterdag 4 januari
* 14.30-18.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding Tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid, zie blz. 14

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater ARSENAAL – Muy Complicado, info en tickets: 058 53 29 99
of www.casinokoksijde.be, zie blz. 34

Zaterdag 18 januari
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Dans Mohamed Toukbari – The Upside Down Man (The son of the
road), info en tickets: 058 53 29 99 of www.casinokoksijde.be
* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 9a)
Lezing Bekend en bescheiden met Xander De Rycke,
Info en reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136
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Zondag 19 januari

Zondag 26 januari

* 9 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontbijtcauserie met Luk Kennes In de voetsporen van Matisse,
tickets: 14-17-20 euro, organisatie Davidsfonds Doornpanne,
info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

* 11 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee met Jan Vermeire, zie blz. 29

Maandag 27 januari
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Vorming En we leefden nog lang en gelukkig door Prof. Lieven
Annemans (UGent), Organisatie: Actueel Denken en Leven
Westhoek, 50 euro (jaar), www. casinokoksijde.be

Maandag 20 januari
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Vorming In de ban van de tijd door Prof. Maarten Van Dyck
(UGent), Organisatie: Actueel Denken en Leven Westhoek,
50 euro (jaar),
info en tickets: 058 53 29 99 of www.casinokoksijde.be

Dinsdag 28 januari

Dinsdag 21 januari

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 19

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 19

Woensdag 29 januari
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien
door Ilse Landuyt, tickets: 5 euro, info www.vlas.koksijde.be
of 058 51 62 23

Donderdag 23 januari
* 19 uur: Oostduinkerke, Erfgoedhuis (Leopold 2-Laan 2)
Leven in twee huizen: over co-ouderschap, 5 euro, org. Viva-SVV
Koksijde

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

Vrijdag 24 januari
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Jazzconcert Natashia Kelly Group, info en tickets: 058 53 29 99 of
www.casinokoksijde.be

* 18 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Table d’amis Menu Helemaal Garnaal, 20 euro p.p. muzikale
omlijsting door Basil, Organisatie 55+ Actief Koksijde, info en
reservatie kristibo@telenet.be, 0475 257 424

Zaterdag 25 januari
* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be

Vrijdag 31 januari

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Comedy Thomas Smith – De Jaren Van Verstand, info en tickets:
058 53 29 99 of www.casinokoksijde.be

* 19.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Algemene Quiz ‘k Wist-et-wel! deelname: 15 euro,
info daniel.lingier@skynet.be, 058 51 75 61,
organisatie Atletiek Club Koksijde

EXPO’S IN KOKSIJDE

CasinoKoksijde:
koop je tickets ter plaatse of online

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

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.

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
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Kaasbuffet voor Licht in het
Duister Rwanda
Naar jaarlijkse gewoonte zijn alle inwoners op
vrijdag 14 februari vanaf 19 uur welkom voor
het Maxi Kaasbuffet georganiseerd door de vzw
Licht in het Duister Rwanda. De opbrengst van
het eetfestijn in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
gaat naar blinden en slechtzienden in Rwanda.
Een plaats aan tafel kost 20 euro voor een
volwassene en 8 euro voor een kind.
Inschrijven via storting, voor 9 februari,
op rekening BE17 0013 6334 6821 van
Licht in het Duister-Rwanda,
Guldenzandstraat, 49, 8670 Koksijde.
Vermeld in je mededeling: kaas, het aantal
volwassenen en het aantal kinderen.
Extra steun is altijd welkom.
Info: lidsecr@scarlet.be – 0476 857 948

Panamarenko in het
gemeentehuis
Lokaal Bestuur Koksijde kocht in 2007 een
kunstwerk aan van de overleden kunstenaar
Panamarenko. Het werk Brazil is één van de acht
originele exemplaren. Het kunstwerk is gemaakt
in brons en is genoemd naar een film van Terry
Gilliam uit 1985. Brazil weegt 325 kg en kostte
151.000 euro.
Panamarenko, de artiestennaam van Henri
Van Herwegen, liet zich inspireren door de
vermenselijking van de techniek. Hij is één van
de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de
tweede helft van de 20e eeuw.

Bieke Illegems | Erik Goossens | Dirk Opstaele | Het Gevolg | Kamagurka | Herr Seele | Danny Ronaldo | Els De Schepper | Walter Vilain | Galileo’s Left Wing | Theater Malpertuis | F.J. Goof | Aruna | Jan
Goovaerts | Nikki Melis | Leporello | tg STAN/de KOE | Luk Wijns | Kurt Van Herck Quartet | Zita Swoon | Toneelschap B1D | Will Tura | De Schedelgeboorten | Nationaal Orkest van België | Grupetto | Raymond
Van Het Groenewoud | Theater Schuurpapier | Robelio Peres | Frank Cools | Rembert De Smet | Jeroen Van Herseele | Mercury | Marie Slik | Dirk Denoyelle | Hetpaleis | De Tijd | Flying Pickets | Dimitri Van
Toren | Bart Herman | Polydans Kompanie | Ten-Tamarre | Josse De Pauw | Victoria | Olla Vogala | De Werf | Theater Scharlaken Dak | Kurt Defrancq | Soluna | Bart Moeyaert | Johan Verminnen | Raf Coppens
| Geert Hoste | Bart Peeters | Kurt Van Eeghem | Stijn en Steven Kolacny | theatermakershuis De Queeste | Speelteater/Kopergietery | Benjamin Boutreur | Theater Zuidpool | De Nieuwe Snaar | Roland | Dirk
Roofthooft | Miguel Poveda | 3 Men X | Het Toneelhuis | Tsjechisch Strijktrio | Lucas Van den Eynde | Tine Embrechts | Nele Bauwens | Jaan Bossier | Mario Meerovitch | Fernando Lameirinhas & Band |
Heistse Operettekring | Imperior de Percussion | Het West-Vlaamse Accordeonorkest | Stef Bos | Jaune Toujours | De band krijgt kinderen | Skeem | DJ Buzz | Rubio Kwartet | Patrick Riguelle | Herbert Flack
| Bert Joris Quintet | HET NET / Roberto Olivan | De Beenhouwerij | Les Founambules | Jef Neve Trio | Sam Vloemans Quartet | Pieter Embrechts | Flip Kowlier | Boudewijn de Groot | Het Toneelschap B&D |
Ivan Paduart | Rick Margitza Quartet | Ghalia Benali | Timnaa | RaamTHEATER | Tres Tigres Tristes | Johnny Voners | Teater Pepijn | Kommil foo | De Koe | Jummoo | Carol Van Dyk | Pascal Deweze | Mauro
Pawlowski | Bisceglia | Verbiest | Dirk Van Esbroeck | Juan Masondo | Recuerdo | Sabien Tiels | Smeulders & Smeulders | Peeping Tom | Bart Defoort | Ketnetband | Nigel Williams | Poes, Poes, Poes | Ialma
| Amparo Cortés | Wannes van de Velde | Filip Jordens | Fifty Foot Combo | Theater Stap | An Nelissen | Laurent Doumont Sour Jazz Quintett | Arid | fABULEUS | De Tafel van Vijf | Bl!ndman | Fred Delfgaauw
| Monty | eaRis company | H. Vanhove Quartet | Quantize | Koninklijk Ballet van Vlaanderen | Yvonne Walter | Els Dottermans | Antje De Boeck | Jo Lemaire | Mike Andersen Band | Dimitri Leue | Anton Offeciers
| Frank Boeijen | Gino Sancti | Het Sacofoonkartel | Odds on | Luxemburg | Publiekstheater | Bronks | 2440 Big Band Geel | Mudanza | Eva Moreno | Michel Gillain | Eva De Roovere | Laila Amezian | Vera
Coomans | Chantal ‘Taliké’ Gellé | Dana Winner | Union Suspecte | Kris de Bruyne | Toneelschap Beumer & Drost | Bodixchel | Tonic | Gorki | Muziektheater Transparant | Les Ballets C de la B | Wouter Deprez
| De Roovers | Stabada | Nicolaes Cleynaerts | Rick de Leeuw | Jan Hautekiet | The Acoustics | Les Enfants de L’Yser | Nada | Ineke Nijssen | JazzLab | Arco Baleno | Koen Stassijns | Hans Peter Janssens |
Hilde Norga | An Lauwereins | Jan Leyers | De Frivole Framboos | Boo Boo Davis | Wim Opbrouck | Maandacht | Toneelgroep Ceremonia | Neveneffecten | Alex Agnew | Cie SOIT | Bert Kruismans | Ben Sluijs
Quartet | Hommage aan Bram Vermeulen | ‘t Arsenaal | Bal des boiteux | Symfollies in C klein | HushHushHush | Monica Triga | Gabriel Rios | Camille | Fabrice Alleman Quartet | Ronny Mosuse | ManManMan
| Okidok | Kleinkunsteiland | Droog Brood | DJANGO! | Monza | Cathérine Delasalle | Cie Baladeu’x | 4Hoog | Wim Helsen | Pol Heyvaert | Cie Albédo | Vlaams Radio Koor | Wannes Cappelle | DROOMEDARIS
REX | Amina Figarova Sextet | MOO | Spelersgroep Ernst/Serieus | Thomas Steyaert | De Sprook | Venus | Absynthe Minded | Cello | Hans Hof Ensemble | Carlo Nardozza Quintet | Spinvis | ZAZA | Cirq’ulation
Locale | Goddam! | Nic Balthazar | Jean-Marie Aerts | Filip Casteels | VéVé ‘Shake’ Mazimpaka | Henri Ylen | DE MENS | Theater Antigone | Myrddin y compadres | De Kempvader | Lenny & de Wespen | Reset
| Schudden speelt | Les DéSAXéS | Janine Bischops | Mitta Van der Maat | Gili | Swan Lake | Vanessa | Johnny Cash - A Tribute | Passerelle | Emanuele Cisi | SCALA | Amaryllis Temmerman | La Morra | The
Moz’art Group | Billie King | De Kleine Avonden | Aranis | Vitalski | aRTET | N’Jawazz | Falling Tree | Comedy Casino Roadshow | Maxemillecorde | Ponyhill | Braakland/ZheBilding | Danú | Jan Rzewski | Fabian
Fiorini Duo | Eric Vermeulen Trio | Hooverphonic | Little Criminals | Theater Tieret | Andy Deneys | Galothar | Spiegel String Quartet | Youssef | Philippe Geubels | Lisbeth Gruwez | Voetvolk | Lady Linn and
her Magnificent Seven | Sabin Todorov Trio | Orquestra Àrab de Barcelona | Begijn Le Bleu | TV-Tunes K.N.2 | Aurélia | Les Truttes | Rockomedy | Studio ORKA | Les Argonautes | Eddy en De Schellekens |
Graven Spreken | Hanneke Paauwe | Guusje van Tilborgh | Neeka Solo | Heather Frahn | SimoensTrio | Han Solo | Arbi | Wigbert | Cirque Éloize | The Hustler | Angel Ramos Sanchez | Warre Borgmans | Het
Fidelio Strijkkwartet | Ronald Goedemondt

| Arend Pinoy | Brazzaville | Zect | LaLaLa

Human Steps | Édouard Lock | Rans & Coope

Boyes & Simpson | Theater Lejo | Compañía

Zárate | Karl Vannieuwkerke & Les Supappes

| Brussels Jazz Orchestra | Yasmine | Sjaak

Bral | Bruno Deneckere | Mel Dune | Voet,

Wouters & Van Gool | Cie Thor | Thierry Smits |

Hamster Axis of the one-click Panther | Leah

Thys | Hobokwartet Dimitri Baeteman | Paul

Morocco | Olé | Les SlovaKs Dance Collective |

Koen Augustijnen | Les Witloof | Alano Gruarin

Trio | Duke Plankton | Arco Renz | Benjamin

Vandewalle | Vincenzo Carta | Federico

Ordoñez | Irene Alvarez | Klezmic Cirkus |

Compagnie Cecilia | Johan Heldenbergh |

Bord du Nord | Lalalover | Greg Timmermans |

Gunter Lamoot | Kobalt Works | Jef Demedts |

Living Roots | DSCHUNGEL WIEN | Sioen | Les

7 doigts de la main | Dahlia Pessemiers | Luc

Devos | Dimitri Verhulst | Ensor strijkkwartet |

Norwegian Tapas | Bender Banjax | Lazarus |

Humorologie toert! | Rock4 | William Forsythe
Tavares | Kollektief D&A | Katinka Polderman
Peeters Group | Helmut Van den Meersschaut

CULTUURCENTRUM
CASINOKOKSIJDE

| Capella de la Torre | Vissi d’Arte | Raquel
| Cie Todavia | Eddy et Les Vedettes | Yves
| Hel’s Kitchen | Cie Un Loup pour l’Homme |

compagnie lodewijk/louis | Guido Belcanto |

Lady Angelina | Martin Jansen | Hijaz | Het

Ongerijmde | Alain Platel | Kryptos Quartet |

Country Ladies - A Tribute | Nicolas Kummert

| Voices | Vernieuwd Gents Volkstoneel | Anne

Teresa De Keersmaeker / Rosas | The Bony

King of Nowhere | Roel Dieltiens | Cie Ea Eo |

The Passchendaele 1917 Orchestra | Maaike

Cafmeyer | Ultima Thule | Issa Mbaye Diary

Sow | Tg Schemering en Hans | Akademie für

Alte Musik Berlin | RadioKUKAorkest | Ellery

Eskelin | A Cumpagnia | Nouveau Cirque du

Vietnam | Belladonna | Sandrine | Brahim |

Elke Bruyneel | Jim Cole | Kobe Proesmans |

Quentin Dujardin Quartet | Esmé Bos | Bart

Voet | Theater FroeFroe | Peter Paelinck |

Moonwolf | Teatro Sunil | Laïs | José Navas /

Compagnie Flak | Daan | Eve Beuvens Trio |

Mathilde Renault Trio | Raf Walschaerts | De

Maan | Yllana | Kasper Vandenberghe | dust |

Jens Maurits Orchestra | Radio Modern |

MixTuur | Pieter Ampe | Guilherme Garrido |

Campo | Xander De Rycke | Baloji | Krosny | NTGent | Sweatshop Cie | Adriaan Van den Hoof | Romina Lischka | Sofie Vanden Eynde | Jan Decleir | Koen De Sutter | Pantalone | Admiral Freebee | Joost
Vandecasteele | Africappella | Com que voz | Kaori Ito | Johan Gratiën Derycke | aNoo | Henk Rijckaert | Cie Ieto | Claire Croizé | Action Scénique | Michiel Hendryckx | The Dark Rumours | Bruno Vanden
Broecke | Nico Sturm | Karoliina Kantelinen | del Ferro | Vaganée Group | Jan Michiels | Inge Spinette | Pascale Platel | La Cité Moderne | Steven Mahieu | Tom Van Bauwel | Manuel Hermia Trio | Liebrecht
Vanbeckevoort | Saint-Marteau | Jonas Van Thielen | Piv Huvluv | Jan Verheyen | Koen De Preter | Maria Ibarretxe | Guga | Kristen Cornwell | Olympique Dramatique | Anne Cambier | I Justiniani | Tuur
Florizoone | Geike | het KIP | Kurt Vandendriessche | Cie Circoncentrique | Filia | April Verch Band | Nic Gareiss | Jan Martens | Trio Khaldei | Ass-Dur | Sander De Winne | Melanie De Biasio Trio | Helmut Lotti
| António Zambujo | Urbanus | Score Man | Revue Blanche | KVS | CPeX | dj Sir. Lobster | Atlantihda | Aton’&Armide | Jeroen Leenders | An Pierlé | Chabatz d’Entrar | Kris Defoort Trio | LOD | Alphea Pouget
| Il Fondamento | Toneelgroep NUNC | Not The Beatles | Bart Cannaerts | Lionel Beuvens Quartet | Khyam Allami | Walpurgis | Giulio D’Anna | Ragini Trio | Sandy | Fried Ringoot | Tiny Legs Tim | Sprookjes
en zo | Rebirth Collective | Pianoduo Mephisto | The Broken Circle Bluegrass Band | Theater De Spiegel | Festival STRAND | Black Flower | Ensemble Pictura Canta | kabinet k | Gandini Juggling | CeDeL
saxofoonkwartet | Eriksson Delcroix | Interactive Theatre International | Veerle Dieltiens | Koen De Graeve | De Post | Action Zoo Humain | Augusto Pirodda Quartet | Michael Van Peel | Barbara Furtuna |
Didier laloy | Kathy Adam | Alexandre Cavaliere Manouche Quintet | The Primitives | Steven Goegebeur | Zefiro Torna | Vielen / De Wit | Grotenhuis | Struyf | Austbø | Alexander Vantournhout / Not Standing
| Gisela João | Tuning People en kinderenvandevilla | Senne Guns | Bang-up! Opera | The Monnaie Wind Quintet | Une Soirée Avec Claude François ‘69 | Mambocito Mio | Pieter De Buysser | Hans Op de
Beeck | Vitaly Samoshko | Cie SacéKripa | Thomas Smith | Caesar’s Nose | NBprojects | Massot-Horbaczewski | Claron McFadden | 숨[su:m] | Tijs Delbeke | Jo De Meyere | Fakkeltheater | Zerkalo Quartet |
Keenroh XL | 3/4 Peace | Fills Monkey | De Spelerij | Nevski Prospekt | Les Blauw | NAAST DE BUREN | Jan De Wilde | Casus | Teresa Salgueiro | Daan Hugaert | Marc Stroobants | Bára Sigfúsdóttir | Dirk De
Wachter | Het Banket | Mich Walschaerts | Soetkin | Ensemble Polygone | Pigeon | IKI | de speelman | I Solisti del Vento | Chris Lomme | Barbara Dex | Jan De Smet | DOX | Sonny Vande Putte | Rudy Trouvé
solo | Bert Dockx | Antoine Pierre Urbex | The Deep Blue Sea | Het Eenzame Westen | SCHNTZL | Loriers-Postma-Thys | compagnie Monica | Sarah Bostoen | Sinterklaas zingt | Bert & Fred | Sam Lee & Friends
| Isolde et les Bens | Drifter | Dick Van der Harst | Nathan Daems | Britt Hatzius | Schepers Delirium Quintet | Ella Leyers | Inge Paulussen | Tine Reymer | Freddy De Vadder | Barre Weldaad | Arte Amanti |
Rode Boom | Ruben Focketyn | William Boeva | St. George Quintet | Mosa Trio | Duo Levy-Idmtal | BOHO4 | Stichting Nieuwe Helden | Belpop Bonanza: André Brasseur | Julie Delrue | Frederika Del Nero |
Erhan Demirici | Jan Swerts | Solo & Indré | Katelijn Verbeke | Simone Milsdochter | Elise Caluwaerts | Kim van den Brempt | Steiger | El Patio Teatro | Het Nieuwstedelijk | Delgres | Bram De Looze | The
London Quartet | Abattoir Fermé | Bram Nolf | Piet van Bockstal | Judas Theaterproducties | Gregory Frateur | Stijn Meuris | Louis Vanhaverbeke | Campo | Three Men in a Boat | Buurman | Emma & Mathilde
Wauters | Maxim Storms | Lobke Leirens | Frank Vander Linden | Imagine Raymond | Max Last | Berlin | Bert Gabriëls | Lux Beata | Laika | Gène Bervoets | ZAAM | 50 jaar Neil Young | DE KOLONIE MT |
HERMESensemble | Bas Birke | Astria Oboe Trio | Ensemble HaftCraft | Iberi Choir | Stefaan Van Brabandt | De Verwondering | Het Zuidelijk Toneel | Walrus | Còig | DESCHONECOMPANIE | Teatro Engranaje
| Kacper Nowak | Christia Hudziy | Lieven Scheire | Arne Sierens | GRIP | Anne Niepold | Alfama Kwartet | Grensgeval | Valentijn Dhaenens | SKaGeN | David Galle | Repicco | Humo’s Comedy Cup on Tour |
Anton Lachky Company | Hoogbouw met woorden | De Nwe Tijd | Roosbeef | Sun Sun Sun Orchestra | Lotte Dodion | Chantal Acda | Benjamin Glorieux | Alex Koo Trio | Jean-Paul Estiévenart | Make Mend and
Do | Michael De Cock | Bent Van Looy | Ataneres Ensemble | Alice Ripoll | Poyo Rojo | Sophia Ammann | K.A.K. | Mohamed Toukabri | Natashia Kelly Group | Lionel Bègue | Gordie MacKeeman and his Rhythm
Boys | Le Clan des SOnges | Bruno Vansina Quartet | Alexander Vantournhout | AKA Trio | Ladysmith Black Mambazo | Toneelgroep Maastricht | Soetkin Baptist | Urban Piano Quartet | Fred Delfgaauw |
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