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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 (#Koksijde) of Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/
koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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Getijden februari
dag
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hoogwater

laagwater

05:23 en 17:53
06:12 en 18:52
07:18 en 20:01
08:29 en 21:10
09:38 en 22:20
10:43 en 23:19
11:38
00:05 en 12:22
00:44 en 13:03
01:23 en 13:44
02:03 en 14:27
02:46 en 15:12
03:31 en 16:00
04:19 en 16:52
05:13 en 17:53
06:15 en 18:58
07:22 en 20:06
08:36 en 21:31
10:09 en 22:56
11:23 en 23:50
12:11
00:31 en 12:48
01:03 en 13:20
01:34 en 13:51
02:05 en 14:24
02:37 en 14:56
03:07 en 15:26
03:36 en 15:54
04:05 en 16:25

12:20
00:25 en 13:12
01:30 en 14:14
02:42 en 15:18
03:52 en 16:22
05:04 en 17:27
06:07 en 18:24
06:56 en 19:12
07:40 en 19:55
08:22 en 20:39
09:05 en 21:22
09:49 en 22:06
10:34 en 22:50
1:19 en 23:36
12:08
00:25 en 13:01
01:23 en 14:05
02:38 en 15:26
04:22 en 17:00
05:35 en 18:03
06:27 en 18:49
07:09 en 19:27
07:46 en 20:01
08:21 en 20:32
08:54 en 21:02
09:26 en 21:32
09:57 en 22:01
10:28 en 22:30
10:58 en 23:01

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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Pontifex is de
debuutroman van
Pol Dehullu
Op 24 februari verschijnt de eerste
roman van Pol Dehullu. Vroeger was
hij pastoor in onze gemeente en
Koksijde heeft nog altijd een plek in
zijn hart.

17
20 jaar CasinoKoksijde
Op 1 januari 2000 opende
cultuurcentrum CasinoKoksijde
haar deuren. Twintig jaar later is dit
nog altijd een bloeiend centrum
met een aantrekkingskracht tot ver
buiten Koksijde.

21-24

En verder:
Bestuur
Openbare aanbestedingen

Volley Team Koksijde
smasht

Meerjarenplan

Tij-dingen had een fijn gesprek
met Pieter Tanghe, sportief
verantwoordelijke van deze
bloeiende volleybalclub.

Senioren

De Warmste Opbrengst
Heel wat Koksijdenaars toonden
hun warm hart tijdens de Warmste
Week. Tij-dingen kreeg wat
cijfers binnen. En die zijn ronduit
indrukwekkend.

9-11

Navigo

12

Ten Duinen

13
18-19

Jeugd

20

Communicatiemonitor

20

Milieu
Activiteiten in het Duinenhuis
Sport

27
29-30

Proficiat aan onze jubilarissen

31

Burgerlijke stand

32

Fotoblad

33

6-7

Cultuur en erfgoed

Bib

28

4

Some
Podium en evenementen

34-35
36
37-43
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Vier Koksijdse politiemannen in het typische uniform van de jaren 50.
Uiterst links herken je Leopold Delanghe. Rechts zie je Albert Veranneman.
Staand links, strandvisser en reserve-agent Maurice Thibault. Uiterst rechts staat
David Vermoote, boer op het boerderijtje op de site van Ten Duinen.
Vandaag is dit de Gasterie.
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

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

Openbare aanbesteding met opbod
Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde gaat op maandag 24 februari
in openbare zitting over tot een open aanbesteding met opbod. De zitting vindt plaats om 14 uur in de
Abt Eliaszaal van het gemeentehuis.
Recht tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk in Koksijde, ter hoogte van
Prins Albertplein en in Oostduinkerke, ter hoogte van Trumelet Faberstraat – periode 2020-2022
De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 20 februari
2020 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Op de binnenomslag
vermeld je: Uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk in Koksijde en/of
Oostduinkerke periode 2020-2022. 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.

P

Info: dienst Secretarie – 058 53 30 33 – info@koksijde.be
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De burgemeester aan het woord
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Februari is traditioneel de maand van de liefde en die van carnaval. Gebeurtenissen die Koksijde de
komende weken extra in de verf zet. Vanaf deze maand vangt Koksijde een 300-tal asielzoekers op. De
gemeentediensten zijn druk in de weer om deze mensen op te vangen.
T-d: Onze gemeente vangt binnenkort opnieuw
vluchtelingen op?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt.
Ik heb rond de tafel gezeten met Maggie De
Block (minister van Asiel en Migratie, red.) en een
compromis uitgewerkt. Een beperking in aantal en
termijn. Tegen de zomer kunnen onze politiemensen
zich ten volle focussen op de zomerdrukte.
We hebben allebei water in onze wijn gedaan.
Als notaris heb ik geleerd dat een compromis beter
is dan een confrontatie. Bovendien gaat het vooral
om families uit Zuid-Amerika die overkomen van het
asielcentrum in Bredene en ik kreeg geruststellende
berichten van mijn collega-burgemeester Steve
Vandenberghe. Toch blijven we waakzaam.
Alle asielzoekers krijgen een politionele en medische
screening. Dat deden we trouwens ook al in 2015.
Onze diensten, onder impuls van onze ambtenaar
voor integratie Anke Inghelbrecht, zijn druk in de weer
om die mensen met een warm hart op te vangen en
hun verblijf aangenaam te maken. Vooral de opvang
van kinderen in de scholen is van belang.
Ik blijf er wel bij dat het jammer is dat er nog altijd
geen spreidingsplan bestaat. Als elke gemeente een
inspanning doet, dan zou de opvang van asielzoekers
nauwelijks merkbaar zijn in onze gemeenschappen.
Koksijde heeft ondertussen meer dan zijn part
gedaan.”

T-d: Wie geen schrik heeft van de koude gaat naar
de Knuffelduik?
Burgemeester: “De Knuffelduik is ondertussen een
jaarlijkse traditie. Op zaterdag 8 februari zullen ijsberen
het strand van Koksijde inpalmen. Het wordt een
feestelijk event met muziek en een vuurwerk.
Dus je hoeft het water niet in te duiken om je te
amuseren. De opbrengst wordt geschonken aan een
goed doel, direct iets om je aan te verwarmen ”
T-d: Nu we het over knuffels hebben, februari is ook
de maand van Valentijn?
Burgemeester: “Ja en Koksijde organiseert een aantal
activiteiten rond de liefde. In het zwembad geniet je
van een ontbijt bij kaarslicht op zondag 9 februari.
En de Zeelaan verandert op 15 februari in een
Chaussée d’Amour. Ik plan op Valentijn alvast een
etentje met mijn vrouw en natuurlijk met alles erop en
eraan.”
T-d: Februari is ook de carnavalsmaand.
Burgemeester: “Een mooie traditie die stand houdt in
onze gemeente. En daar ben ik heel tevreden mee.
Ook al omdat ik vroeger nog carnavalist ben geweest
met mijn studentenclub de Rolmops.”

Museum Paul Delvaux staat klaar voor een nieuw seizoen: lees meer op p.14
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Ontdek de plannen van
Lokaal Bestuur Koksijde
voor de periode 2020-2025
Op 16 december werd het meerjarenplan (2020-2025) goedgekeurd in de gemeenteraad.
Het meerjarenplan bevat o.a. de investeringen die de gemeente de komende jaren zal doen.
Dit plan is wel nooit af. Nieuwe kansen of
uitdagingen loeren altijd om de hoek.
En daar speelt Lokaal Bestuur Koksijde
natuurlijk op in.

Koksijde voor
toekomstige
generaties
Ontspannen in Koksijde
-

Inrichten van barbecuespots
Nieuwe bibliotheek
Renovatie site CasinoKoksijde
Aanleg hockeyveld en clubhuis
- Groot evenementenaanbod

Allemaal mee in
Koksijde

- Gemeentelijk infoblad
vernieuwen
- Burgerparticipatie:
meer inspraak
- Dienstverlening op maat

- Ledverlichting
- Sensibiliseringsacties
rond afval
- Afvalstraten
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Vlot verplaatsen in Koksijde

- Reconversie militair domein (studies)
- Masterplannen Oostduinkerke-Dorp
en Koksijde-Dorp
- Heraanleg Nieuwpoortsteenweg,
Leopold II-laan en Van Buggenhoutlaan + kerkpleinen
- Aandacht voor fietsers, voetgangers
en mensen met een beperking
- Veilige schoolomgevingen

Ondernemend en toeristisch
Koksijde

- Craftbrouwerij Ten Bogaerde
- Nieuw bezoekerscentrum
Abdijmuseum
- Kijkdepot, keuken en ruimte voor
potvis Valentijn (NAVIGO-museum)
- Stimuleren lokale economie
- Nieuw toerismekantoor

Thuis in Koksijde

- Betaalbaar wonen
- Buurtfeesten en verenigingen
ondersteunen
- Levenslang leren
- Groen, speelpleinen
en zitbankenwandelpad
- Hondenspeelzones

Gezond en zorgeloos
samenleven
in Koksijde

- Aanpakken van kansarmoede
- Minder Mobielen Centrale
uitbreiden
- Gevarieerd kinderopvangen kampenaanbod
- Gelijke kansen voor iedereen
- Vrijwilligerswerking verder
uitbouwen
- Zorg op maat

119.802.958 euro aan investeringen
Zoveel mogelijk ﬁnanciering met subsidies en verkoop van
onroerende goederen. Geen verhoging onroerende voorhefﬁng
en geen gemeentebelasting.
De omgevingsanalyse en het volledige meerjarenplan vind je op
www.koksijde.be/beleidsdocumenten.
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Criminaliteit aan de Westkust daalt in twintig
jaar met 49 procent
Sinds de eeuwwisseling is het de eerste keer dat het totaal aantal misdrijven per jaar onder de 3.000 daalt.
Meer specifiek gaat het om een daling van 2.809 feiten of 49 procent sinds het jaar 2000. Toen vonden 5.760
misdrijven plaats.
“Ongezien en een unicum voor de Westkust”, zegt een opgetogen voorzitter van de politiezone en
burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche. “Het voltallige korps, politiecollege, politieraad en parket
leveren uitstekend werk waardoor iedereen zich aan de Westkust uitermate veilig mag voelen”, gaat hij
verder.
Nog een paar opmerkelijke cijfers. De diefstallen uit of aan voertuigen daalden sinds het jaar 2000 met maar
liefst 178 feiten of 73 %. De autodiefstallen daalden met 94 % (daling van 120 feiten), de bromfietsdiefstallen
met 96 % (daling van 119 feiten) en de fietsdiefstallen met 70 % (daling van 323 feiten).
Op drukke plaatsen en tijdens drukke periodes
krijgen ook wij, net als alle andere zones, te
maken met zakkenrollerij, maar ook daar is
er een positieve tendens sinds het jaar 2000.
Dankzij het aanwezige blauw op straat en de
anonieme patrouilles, kennen we een daling
met 55 % of 48 feiten sinds 2000. Ondanks dat
het tijdens de vakantieperiodes soms over
de koppen lopen is aan de Westkust, daalde
het aantal beschadigingen zeer sterk over de
jaren heen. Sinds het jaar 2000, gaat het om
een daling met 43 % of 292 feiten. De gezellige
drukte waarbij ook het uitgaansleven bloeit,
zorgt dus niet voor meer beschadigingen.

Eerste horde genomen
in reconversie militair domein
Op 20 december 2019 maakte de Vlaamse regering bekend dat er 300.000 euro subsidie wordt vrijgemaakt
in het kader van de Strategische projecten. Met deze subsidie stelt de provincie, in overleg met Lokaal Bestuur
Koksijde, een projectcoördinator aan voor het realiseren van de reconversie van het militair domein. Het project
in Koksijde is één van de zes geselecteerde projecten.
Onze partner in dit dossier, de provincie West-Vlaanderen, diende deze aanvraag in met steun van Lokaal
Bestuur Koksijde. De goedkeuring van deze subsidie is een volgende stap naar de realisatie van het masterplan
reconversie militair domein. Wordt dus vervolgd. Je leest er meer over in onze volgende edities.

Dansnamiddag voor senioren.
Jij komt toch ook?
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Glenn Degeselle staat in voor de muzikale begeleiding. Verwacht je aan livemuziek en heel wat bekende
liedjes. Een seniorendansvereniging opent de namiddag met een korte demonstratie.
Praktisch
De dansnamiddag vindt plaats op donderdag 12 maart om 14 uur in het cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Tickets verkrijgbaar vanaf 17 februari in het Sociaal Huis of het toerismekantoor in Koksijde-Bad. Prijs: 5 euro
in voorverkoop en 7 euro aan de deur.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42
Dit is een organisatie van de Seniorenadviesraad.

Weg met stress en piekeren
Veel mantelzorgers zetten alles opzij om voor een dierbare te zorgen.
Als mantelzorger sta je daardoor onder grote druk waardoor stress,
spanning en piekergedachten de kop opsteken.
Ine De Deken, klinisch psycholoog en coördinator van Centrum Vizit in
Veurne, geeft je tips hoe je stress uit je leven bant.
• Welke invloed heeft stress op je lichaam?
• Hoe herken je stresssignalen?
• Hoe staat het met jouw energiebalans? En hoe breng je die in evenwicht?
Afspraak op maandag 3 februari van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).
Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé de Luisterschelp.

Leer mensen uit je buurt kennen
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan een
verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt.
• Woensdag 29 januari in de W. Elsschotzaal (bibliotheek, senioren uit Koksijde-Bad)
• Vrijdag 21 februari in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, senioren uit Sint-Idesbald)
Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.
SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert deze namiddagen.
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Terugblikken om vooruit te blikken

Sociaal Huis bezorgde veel mensen hun
warmste feest van het jaar
Op 14 december organiseerde het Sociaal Huis
haar jaarlijks kerstfeest in de Kerkepannezaal.
Zo’n 230 genodigden werden ondergedompeld
in een magische kerstsfeer. Daar zorgden een
heel pak vrijwilligers voor. Van het maken van
tafelversiering tot het vullen van zakjes met
cadeautjes. Niets is hen te veel.
Glenn Degeselle speelde muziek. Er werd gedanst,
gelachen en genoten. Ook de kerstman en zijn
elfje waren present en verwenden de meer dan 65
kinderen met leuke verrassingen.
De vele lachende gezichten verwarmden de
harten van de talrijke sponsors, vrijwilligers en
medewerkers van het Sociaal Huis.

Koksijde liet haar SENIOREN SWINGEN
Op 19 en 20 november daverde Koksijde op haar
grondvesten. Boogie Boy deed het cultuurcentrum
CasinoKoksijde bijna uit haar voegen barsten.
En dankzij de Koksijdse lieveling Glenn Degeselle
liep de dansvloer meer dan overvol. De taart
was heerlijk, de ovenkoek met warme beenhesp
verrukkelijk, alles opgediend door een bende
enthousiaste vrijwilligers van het Sociaal Huis.
Hou alvast een gaatje vrij in je agenda, want in
november 2020, tijdens de week van de senioren,
keert Koksijde Swingt terug.

“Niets zien scheidt de mens van de dingen.
Niets horen scheidt de mens van de mensen” (Immanuel Kant)
In elke samenleving speelt communicatie een belangrijke rol. Hierbij zijn horen en verstaan van groot
belang. Niet goed horen, vergroot de kans op sociaal isolement. Bovendien brengt het vaak ook je
veiligheid in gevaar. Mensen met (ouderdoms)slechthorendheid hebben vaak moeite om een gesprek te
volgen. Bij geroezemoes en achtergrondlawaai, zoals bij een receptie of een feestje, neemt die hinder nog
toe. Hoortoestellen bieden vaak een oplossing.
Wil je meer weten over de werking van je gehoor, mogelijke gehoorproblemen en de oplossingen?
Kom dan naar de lezing Als horen moeilijker wordt.
Praktisch
De lezing vindt plaats op dinsdag 11 februari
om 14 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Spreker: Els Goderis, audiologe en logopediste.
Toegang: 2 euro, drankje inbegrepen.
Lijd je aan hardhorigheid? Vraag dan een
audiofoon om de lezing te volgen.
Info: Katleen Calcoen – seniorenconsulent – 058 53 43 42
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
Dit is een organisatie van de Seniorenadviesraad.
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Hoor je niet goed?
Ook dan geniet je van het cultuuraanbod

De medewerkers van cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgen ervoor dat iedereen de voorstelling in de
meest ideale omstandigheden bijwoont. Zo zijn er speciale plaatsen voor personen in een rolstoel en zijn
blindengeleidehonden altijd welkom. Ook doven en slechthorenden worden niet vergeten en dat begint
al bij de ticketverkoop. Aan de balie staat een versterker die zorgt dat de onthaalmedewerker goed
verstaanbaar is. Zet je hoorapparaat of implantaat op stand T en je bent verbonden.
Daar stopt het niet. Via koptelefoons breng je de klank dichter. En in de theaterzaal maak je gratis
gebruik van de zogenaamde ringleiding. Die filtert
het achtergrondlawaai weg en zo luister je naar één
geluidsbron – die op het podium – zonder storende
achtergrondgeluiden.
Het cultuurcentrum beschikt over tien ringleiding-toestellen.
Wil je die gebruiken? Geef dit dan door bij je reservatie of
kom langs in het cultuurcentrum.
Ook op deze locaties activeer je de ringleiding door je
hoorapparaat of implantaat op stand T te zetten:
• O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde-Bad
• Sint-Idesbalduskerk in Sint-Idesbald
• Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp
• Raadzaal De Kokpit in het gemeentehuis

KR8IG versterkt mentale veerkracht
KR8IG is een vormingspakket voor jongeren. Deze handleiding versterkt de mentale veerkracht en kritische
denkkracht van jongeren. Veel scholen willen inzetten op deze competenties, maar hebben de tools niet
om dat te doen. Dit vormingspakket biedt een antwoord. Via actieve oefeningen, in groep, daagt KR8IG
jongeren uit. Zo leren ze omgaan met invloeden van buitenaf (sterke meningen, media en vormen van
druk) en worden ze zich bewust van hun eigen emoties. Tegelijk maakt KR8IG hen bewust van denkfouten.
Voor alle leerlingen uit de regio
KR8IG mikt op alle leerlingen van het middelbaar. Deze middelbare scholen werken dit jaar mee:
• Atheneum Calmeyn
• Annuntiata Instituut
• Atheneum De Vierboete
• Centrum Leren en Werken
• College Veurne
Info: projectcoördinator Vitesse Hoger Els Neyrinck – 058 53 30 30 – els.neyrinck@koksijde.be en
vormingswerker vzw Arktos Karel Lepla – 0487 22 98 11 – klepla@arktos.be
Dit is een project van Vitesse Hoger.

Kennismakingsmoment op 12 december 2019 met leerkrachten en leerlingenbegeleiders
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Onze musea zijn er terug klaar voor
Na een korte winterpauze waarin de musea een grondige winterschoonmaak kregen,
zijn het NAVIGO-museum en het Abdijmuseum Ten Duinen terug open.

Maak van de krokusvakantie
je museumvakantie
Geen betere schoolvakantie dan de krokusvakantie om een museum te ontdekken.
Reserveer snel je plaats en kom af met je hele gezin. Wie weet, test jij het spiksplinternieuw familieparcours.

Mis je blik achter de schermen van de aquaria niet
Duik mee in de onderwaterwereld van de zee en ontdek wat je nog niet wist over onze Noordzeebewoners.
Kinderen gaan samen met de (groot-)ouders actief aan de slag. Van horen, zien en voelen tot het uitvoeren
van leuke proefjes.
Praktisch
De workshop vindt plaats op dinsdag 25 februari van 14.30 tot 16 uur. Bedoeld voor gezinnen met kinderen
vanaf 6 jaar. Schrijf je vandaag in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 34 68.

Kriebelende sprotjes op buggytour
Met de allerkleinsten naar het museum? Geen probleem. Kom met je kleine spruit op ontdekking.
Van horen, zien en voelen, tot kruipen en rollebollen.
Praktisch
De buggytour vindt plaats op woensdag 26 februari van 10.30 tot 12 uur. Voor peuters van 1,5 tot 3 jaar en hun
(groot-)ouders. Gratis voor inwoners. Schrijf je nu in via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be

familie@NAVIGO op vrijdag
Op vrijdag in de schoolvakanties organiseert team-NAVIGO een thematische rondleiding Duurzame Visserij
voor volwassenen. Op hetzelfde moment is er de workshop Gekke snoetjes voor kinderen van 3 tot 6 jaar:
we maken een tof masker en verrassen de ouders na hun museumbezoek!
Praktisch
Familie@navigo op vrijdag 28 februari. De rondleiding is inbegrepen in het toegangsticket. Deelname aan de
workshop kost 2 euro. Schrijf je best op voorhand in via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.
Info: www.navigomuseum.be - onthaal@navigomuseum.be - 058 51 24 68

© Jan D’hondt

Word samen met je (klein)kinderen
Indiana Jones
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Trek samen met een gids naar de plaats waar vroeger de grote Duinenabdij stond. Graaf zelf voorwerpen op
en word archeoloog. Zo ontdek je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga je naar het museum.
Verkleed je en treed in de voetsporen van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Hoe zag de dag van een
monnik eruit? Beleef het zelf.
Praktisch
Op woensdag 26 februari - in de krokusvakantie
- organiseert het Abdijmuseum Zandlopers,
voor kinderen en hun (groot)ouders.
Leeftijd: 6-12 jaar. Minstens één (groot)ouder of
begeleider vergezelt je kind(eren).
Gratis voor inwoners. Schrijf je nu al in via
abdijmuseum@koksijde.be of
058 53 39 50.

Maquette in LEGO®-blokjes
blijft nog even staan
In het Abdijmuseum is de succestentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid afgelopen.
Bijna 16.000(!) mensen bezochten deze expo. Heb je ze gemist? Dan hebben we goed nieuws, want een
groot deel van de expo wordt opgenomen in de permanente opstelling.
Naast heel wat archeologische vondsten, waar vaak een intrigerend verhaal achter schuilt, blijft de
maquette in LEGO®-blokjes staan. Ontdek alle bouw-weetjes uit de middeleeuwen en val van de ene
verbazing in de andere. Het grootste bouwproject ooit in Koksijde? Dat is de middeleeuwse Duinenabdij.
Een andere maquette die blijft staan, is Beset by Stone van Rob Buelens en gemaakt in hout.
De vriendenkring van het Abdijmuseum Familiares de Dunis kocht het aan en schonk het aan de gemeente.
Info en openingsuren: www.tenduinen.be

© Lambert J. Derenette
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Koksijde wil graf en grafteken Louis
Artan definitief beschermen
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De Vlaamse regering gaat in op de vraag van Lokaal Bestuur Koksijde tot bescherming van het graf en
het grafteken van Louis Artan. Dat graf ligt op de begraafplaats van Oostduinkerke en is voorlopig als
monument beschermd.
Louis Artan de Saint-Martin (1837-1890) wordt beschouwd als de vernieuwer van het maritiem landschap
in de schilderkunst. Hij was één van de grondleggers van het pleinairisme (schilderen in openlucht, red.) en
het impressionisme in de Belgische landschapsschilderkunst. Het grafteken is een ontwerp van Victor Horta,
één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de art nouveau. Het bronzen reliëf werd gemaakt door
beeldhouwer Charles Van der Stappen.
Om het graf definitief te
beschermen is nog een openbaar
onderzoek nodig. Kijk het
beschermingsdossier voor
15 februari in (bij de dienst Cultuur
& Erfgoed).
Heb je opmerkingen of bezwaren?
Stuur die ook voor 15 februari naar
onroerenderfgoed@koksijde.be
of per post naar het college van
burgemeester en schepenen,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
Info: www.koksijde.be/
onroerenderfgoedgemeente

George Grard en Paul Delvaux vertellen
het verhaal van hun vriendschap
In de verschillende zalen van het museum gaan de beelden van Grard een intieme dialoog aan met de
schilderijen van Delvaux. Dat leidt tot een boeiend verhaal over een artistieke vriendschap tussen twee
grootmeesters van de Belgische kunst.
Elk jaar focust het Paul Delvaux Museum op een nieuw thema.
In 2020 is dat de sterke band tussen Paul Delvaux en Georges
Grard.
Tip: in de ruimte A place to be seen – waar telkens een
hedendaagse kunstenaar aan bod komt – exposeert de
Stichting het eigenzinnige en vernieuwende plastisch werk van
Chantal Grard.
Verlengd wegens groot succes
De tentoonstelling, gewijd aan de magistrale fresco’s van
Delvaux voor het huis van Gilbert Périer, blijft langer open.
Een mooie gelegenheid om je onder te dompelen in de antieke
wereld van de meester.
Trainworld: een aanrader
Bezoek de expo Trainworld in Brussel. De permanente collectie
van het museum gaat in dialoog met werken van Paul Delvaux.
Meer info: www.trainworld.be.
Info: www.delvauxmuseum.be – info@delvauxmuseum.be
058 52 12 29
© Etienne Raes

OTO staat dertig jaar op de planken
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Vier theaterbeesten startten in 1989 een amateurgezelschap op: het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke of
kortweg OTO. Ze wilden een eigen koers varen, iets anders doen dan het volkstheater.
Na wat omzwervingen bouwde OTO in de kille winter van 1995 – met gemeentelijke steun, veel vrijwilligerswerk
en inventiviteit – een loods om tot een knus theaterzaaltje voor 111 mensen. Zo zag het allereerste cultuurhuis
van Koksijde-Oostduinkerke, Het Bedrijf, het levenslicht. Vijfentwintig jaar later runnen zes idealisten nog altijd dit
cultuurhuis: Katrien Vandenberghe, Koen Hillewaere, Willy Noulez, Mieke Ronsmans, Jan Lombré en Annemie
Declerck.

King Lear in een eigentijds jasje

Dertig jaar OTO wordt gevierd met een uitzonderlijke dertigste productie onder regie van Rik Desmet. King Lear
2020. Een geactualiseerde bewerking van de bekende tragedie van Shakespeare. Met heel wat knipogen
naar de hedendaagse politieke situatie. Wantrouwen, verraad, macht, generatieconflicten en lust vormen de
ingrediënten.
King Lear 2020 speelt op zaterdag 7, 14 en 21 maart en dinsdag 17 maart om 20.30 uur. Op zondag 15 en 22 maart
om 17 uur. Plaats van afspraak: Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a, Oostduinkerke-Dorp. Tickets via www.hetbedrijf.be of
via voicemail op 0494 604 136.
De spelers: Rik Tanghe, Katrien Vandenberghe, Lise Tamsin, Sarah Decadt, Alex Haerens, Wouter Willaert,
Sam Beernaert en Wim Lips. Figuranten: Annemie Van Craeynest en Jaklien Dumarey. Percussie: Arne Demoen.
Voel je je geroepen om je als vrijwilliger bij OTO in te zetten (ophangen affiches of hulp bij techniek)?
Stuur gerust een mail naar info@hetbedrijf.be.

Pak uit met je K’do
Op zoek naar een uniek en mooi K’do? Ontdek onze
originele souvenirs, gespecialiseerde publicaties en
gepersonaliseerde gadgets. Je vindt ze in de drie
K’do-shops van Koksijde. Succes bij vrienden en familie
verzekerd.
Moeite om aan de verleiding te weerstaan?
Schenk jezelf iets moois en neem een stukje
vakantiegevoel mee naar huis.
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.
K’do-shops:
Abdijmuseum Ten Duinen
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Toerismekantoor Koksijde-Bad
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“Hier ligt Jan van Eyck…
… de allerkunstigste meester van schilderijen die in deze Nederlanden
geweest is.” Deze tekst las je op de grafplaat van Jan van Eyck in
de Sint-Donaaskerk in Brugge. Kerk en graf zijn verdwenen, maar zijn
schilderijen behoren tot de eeuwige schoonheid. 2020 staat in het teken
van deze man.

Een optische revolutie

In het museum voor Schone kunsten van Gent loopt de grootste Jan
van Eyck-tentoonstelling ooit. Zes eeuwen geleden werkte Jan van
Eyck vooral in Gent en Brugge. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek en
zorgde zo voor een optische revolutie, de titel van de tentoonstelling.
Zijn schilderijen zijn nu verspreid over de wereld en echte topstukken.
Bekijk een selectie hiervan in Gent. En natuurlijk ook de achttien
gerestaureerde panelen van het Lam Gods.

Lezing en uitstap

Op donderdag 6 februari om 20 uur geeft Jan Florizoone een lezing
over Jan van Eyck en de tentoonstelling. De lezing is gratis en zonder
© stad Gent
inschrijving. Op woensdag 12 februari spoort de WAK naar Gent
voor een bezoek aan deze unieke tentoonstelling. Schrijf je in via het
secretariaat. Een ticket voor de tentoonstelling kost 25 euro. Deelnemers zorgen zelf voor hun treinticket.

De Westhoek Academie Koksijde
zet haar deuren open
en blaast stoom uit… rond het thema steAm

Dit jaar werken leerlingen en cursisten samen met hun leerkrachten rond het thema steAm. Bij steAm staat de A
voor Academie en Art. Tijdens het opendeurweekend maakt de WAK creatieve verbindingen.
Op zaterdag 15 en zondag 16 februari is er van 14 tot 18 uur heel wat te beleven. Bezoek de ateliers, volg een
workshop of bekijk de vele kunstwerken. Dorst? Ga naar de bar voor een drankje en een zoete lekkernij.
Kom binnen langs de ingang aan het rondpunt van het hoofdgebouw en val van de ene verrassing in de
andere. Mis deze (stoom)boot niet.
Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.westhoekacademie.be
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“Als elke Koksijdenaar mijn boek koopt,
ben ik bijna halfweg”
Op 24 februari verschijnt Pontifex, de debuutroman
van Pol Dehullu. Zijn naam doet meer dan een paar
belletjes rinkelen in Koksijde. Pol Dehullu was negen
jaar lang pastoor in onze gemeente. In 2013 kreeg
hij van het bisdom een andere opdracht, maar
Koksijde ging nooit uit zijn hart. Een stuk van zijn
roman speelt zich zelfs af in Koksijde.
T-d: In je roman stel je het financieel misbruik in
de Kerk aan de kaak. Een gevoelig onderwerp.
Vanwaar die keuze?
Pol Dehullu: “Het is niet het zoveelste
schandaalboek over de kerk, dat is niet mijn stijl.
Ik heb in de kerkgemeenschap al veel toffe mensen
leren kennen. Als parochiepriester kon ik mijn werk
doen dankzij de hulp van tientallen enthousiaste
vrijwilligers. Maar ik heb ook zelf ondervonden dat
ambitie, eerzucht en jaloersheid mensen kraken.
Hoe sommige kerkmensen met anderen omgaan,
staat mijlenver van het evangelie.”
T-d: Je roman speelt zich ook deels af in
Koksijde. Voel je je nog altijd verbonden met
onze gemeente?
Pol: “Buiten mijn kindertijd waren de Koksijdse
jaren de gelukkigste van mijn leven. Ik mocht er
meewerken aan verscheidene culturele projecten.
Maar ik bouwde er vooral een warme vriendenkring
op en aangezien mijn vader al meer dan tien jaar
in Koksijde woont, kom ik er nog elke week. Wist je
dat de scoutsleiding van Zeedustra me deze zomer
weer verwacht voor een kampbezoek?”
T-d: Je bent zelf nog priester en je roman speelt
zich af binnen het instituut waartoe je behoort.
Zijn je hoofdpersonages gebaseerd op
bestaande mensen?
Pol: “Een goed jaar geleden nam ik ontslag als
pastoor, maar priester blijf ik voor altijd. Mijn boek is
een sleutelroman: ik vertel een fictief verhaal, met
personages en situaties die geïnspireerd zijn op het
werkelijke leven. Wie thuis is in de kerkelijke biotoop,
zal bepaalde figuren herkennen, maar ik stimuleer
vooral de verbeelding van de lezer.”
T-d: Je bent de eerste auteur - buiten Pieter
Aspe zelf - die een boek mag uitgeven via zijn
uitgeverij. Een hele eer?
Pol: “De uitgever ontvangt wekelijks manuscripten.
Dat mijn tekst uitgekozen werd tussen tientallen
andere, is al een echte opsteker. En als Pieter Aspe
mij een beloftevolle auteur noemt, is dat een groot
compliment. Hij verkoopt van elk boek zo’n 50.000
exemplaren. Hem evenaren zal wellicht niet lukken.
Hoewel, als elke Koksijdenaar mijn boek koopt,
ben ik bijna halfweg. (lacht)”

T-d: In de Romeinse tijd waren pontifices
bruggenbouwers tussen mensen en goden.
Nu staat die benaming voor bisschop.
Zie je jezelf als een bruggenbouwer?
Pol: “De maatschappelijke rol van de Kerk is zeer
klein geworden, dat zegt zelfs kardinaal Jozef
De Kesel. Priesters die de kerk als instituut zien,
benadrukken titels, structuren, regeltjes. Da’s een
verkrampte houding. Op mijn wijding zei een wijze
priester: Denk eraan dat je pastoor wordt van
alle Koksijdenaars. Dat heb ik altijd geprobeerd:
als gewone mens tussen de mensen staan,
meeleven met hun vreugden en zorgen. Dat wordt
duidelijk gewaardeerd. Noem me gerust een
bruggenbouwer, al hoor ik liever volkse pastoor.
Maar volks is synoniem van populair en daar gaan
sommige collega’s ook al van huiveren.”
Pontifex van priester Pol Dehullu verschijnt eind
februari bij Uitgeverij Aspe NV. Te koop in de
boekhandel.

“Ik ben ervan overtuigd dat we
hier te maken hebben met een
erg talentrijke schrijver”
Pieter Aspe
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Twee voorleesmomenten
in februari
Kinderen ouder dan zes jaar zijn welkom op
zaterdag 1 februari om 9.30 uur.
Ben je tussen vier en zes jaar? Kom dan op woensdag
26 februari om 9.30 uur naar de bib. Onze enthousiaste
voorleesvrijwilligers staan te popelen om je te trakteren op
mooie verhalen.

Stippel zelf je wandel- en fietsroutes uit
In de bib leer je enkele handige websites en apps kennen. Stippel je route uit, volg die of druk die af.
Gebruiksgemak staat voorop. Wanneer? Maandag 2 maart, van 13 tot 15 uur. Prijs: 5 euro.
Schrijf je vanaf maandag 3 februari in aan de balie van de bibliotheek. Je moet wel lid zijn van de
bibliotheek, breng dus zeker je identiteitskaart mee. Betalen doe je via de betaalautomaat (die aanvaardt
geen biljetten hoger dan 10 euro). Wil je meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de
bibliotheek? Kijk dan zeker op hun website: koksijde.bibliotheek.be.

LEGO® MINDSTORMS
Ben je tussen negen en twaalf jaar? Check.
Fan van wetenschap en techniek? Check.
En droom je ervan om je eigen robot te besturen? Check.
Schrijf je dan nu in voor de workshop LEGO® MINDSTORMS.
Programmeer je robot, breng hem tot leven en bestuur hem
vanop afstand.
Praktisch
De workshop vindt plaats in de bibliotheek op woensdag
12 februari van 14 tot 16 uur. De toegang is gratis.
Twee leraars van het VTI Veurne geven deze
workshop. Schrijf je in aan de balie van de bib of via
jeugdbibliotheek@koksijde.be.

Heb je digitale hulp nodig?
De Digidokters weten het antwoord

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 8 februari, van 10 tot 12 uur. Stuur je vragen op voorhand door,
via koksijde.bibliotheek.be, dan bereiden de Digidokters zich al voor.
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Leer alles over Itsme en surf veilig

Met de Itsme-app log je in op heel wat beveiligde websites. Gebruik één app en één code. Meer en meer
instanties werken samen met Itsme. Veel banken, maar ook overheidsinstanties zoals mypension en myminfin.
Tijdens de workshop installeer je de app en gebruik je ze op websites zoals myminfin. Vergeet niet je
Android-smartphone mee te brengen. Als je een laptop hebt, breng je die best ook mee (maar het hoeft
niet). De workshop vindt plaats op zaterdag 15 februari. Van 9.30 tot 12 uur.
Schrijf je in via www.vormingplusow.be. In samenwerking met Vormingplus.

Maart is Jeugdboekenmaand
Dit jaar is het thema Kunst. De bib en Westhoek Academie Koksijde werkten een aantal activiteiten voor jou uit.
• Werk mee aan een poëtisch wandkleed. Of bouw mee aan het kunstwerk met boeken. De bib zorgt voor
het materiaal. Kom langs tijdens de openingsuren om je creativiteit los te laten.
• Weet jij hoe een boekenbeest eruit ziet? En ben je tussen 10 en 12 jaar? Maak dan samen met ons
je eigen boekenbeest. Deze tweedelige workshop vindt plaats in de bibliotheek op woensdag 4 en
11 maart. Telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Deelnemen is gratis, maar schrijf je wel in aan de balie of via
jeugdbibliotheek@koksijde.be.

Ook workshops voor volwassenen

Tijdens de workshop grafiek maak je microscopische opnames van
cellen en structuren. Tijdens de workshop boekbinden worden de
illustraties in een boek verwerkt en leer je een boek naaien op lint.
Deze workshops vinden plaats in de bibliotheek op vrijdag 6 maart
en zaterdag 7 maart. Telkens van 14 tot 17 uur. Schrijf je in aan de
balie van de bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be.
De prijs bedraagt drie euro.
Info: 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be

© Isabelle Vandenabeele

Ben je op zoek
naar een goed boek?
Gebruik Mijn Leestipper
voor persoonlijke leestips.

Deze nieuwe dienst tipt boeken uit de collectie van de bib naar je
eigen smaak en voorkeur. Elke maand. Om je voorkeuren te kennen,
maakt Mijn Leestipper gebruik van je leenhistoriek en je leesprofiel.
Log in via je Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be.
Zo krijg je elke maand leestips in je mailbox.
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Ben je ouder dan 16 jaar?
lijke vakantie bezorgen?
En wil je kinderen een onvergete
Solliciteer dan op koksijde.be/
nties-2019-2020
jobstudenten-tussentijdse-vaka
ienst:
Interesse? Contacteer de jeugdd
sijde.be.
058 53 34 44 of jeugddienst@kok
Of spring binnen.

Van 14 tot 21 februari kiest
heel Vlaanderen kleur tegen
pesten. Jij ook?
n en jeugdbewegingen roepen
Kinderen, leerkrachten, schole
iten en acties. In deze week
pesten een halt toe met activite
atieven om (cyber)pesten te
gaat extra aandacht naar initi
nden. Diepe wonden.
bestrijden. Want pesten slaat wo
en worden jaarlijks gepest in
Meer dan dertigduizend jonger
e om dat tegen te houden en
Vlaamse scholen. Help zelf me
praat erover.
n.be

Info: www.kieskleurtegenpeste

Kijk naar de kinderfilm
De prinses en de kikker

haar eigen
sprinses. Ze droomt ervan om
“Tiana is geen doorsnee sprookje
hiervoor bij
d
meerdere baantjes om het gel
restaurant te openen en heeft
Tot de dag dat een
ere dingen heeft ze geen tijd.
elkaar te sprokkelen. Voor and
”
hij een prins is, haar pad kruist...
pratende kikker, die beweert dat
Praktisch
0 uur.
februari in de PIT en start om 14.3
De film speelt op maandag 24
voor een
inbegrepen). Popcorn krijg je
Tickets kosten 2,50 euro (drankje
ienst@koksijde.be
plaats: 058 53 34 44 of jeugdd
halve euro. Reserveer nu al je
Info: www.depit.be

Doe mee aan onze communicatie-enquête en win een mooie prijs
Lokaal Bestuur Koksijde doet veel inspanningen om jou zo goed mogelijk te informeren. In de toekomst
willen we jou nog beter informeren en daarom vragen we een beetje van je tijd om onze enquête in te
vullen.
Ga naar www.koksijde.be/enquete en vul daar de vragenlijst in. Je maakt kans op één van de
restocheques (1 x 100, 2 x 50 en 4 x 25 euro).
De uiterste deadline is 14 februari. We verwittigen je persoonlijk wanneer je gewonnen hebt.
Info: communicatie@koksijde.be – 058 53 30 30

Met deze slagzin opende
het cultuurcentrum 20 jaar
geleden haar deuren en kwam
het als nieuwe speler in het
culturele veld te staan. Met
een mooie theaterzaal met 430
zitplaatsen en een polyvalente
feestzaal, was het zaak om
het cultuurcentrum vaste voet
aan de grond te doen krijgen
en haar plek in het culturele
landschap gedurende de daarop
volgende jaren te vrijwaren.
Anno 2020 bereikt het cultuurcentrum
jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers voor
enerzijds haar eigen programma
en anderzijds het gastprogramma
dat door de vele verenigingen,
organisatoren en partners wordt
aangeboden. Het cultuurcentrum
bereikt met haar eigen programma een
ruim publiek uit Koksijde (45%) en de
brede regio (55%) en is hiermee een
gevestigde waarde geworden in het
culturele landschap van de Westhoek
en Westkust.
Om het eigen aanbod vorm te
geven, staan de programmatoren
elk jaar voor de uitdaging om een
aantrekkelijk aanbod samen te stellen
en een selectie te maken uit de vele
voorstellingen die gemaakt worden.
Bij de keuze van de voorstellingen
hanteren de programmatoren een
aantal duidelijke principes.

Diversiteit en kwaliteit
Het cultuurcentrum wil zich profileren
als een cultuurhuis met ruimte voor
diversiteit in het programma. Daarom
programmeert het cultuurcentrum
naast podiumkunsten ook film,
schoolvoorstellingen en educatie. Een
belangrijke bijdrage in het bereiken
van verscheidenheid wordt geleverd
door de talrijke huurders en externe
organisatoren. Zij zorgen voor een
zeer divers aanbod dat aanvullend
werkt op het eigen programma en
daardoor vaak een ander publiek
bereikt.
Diezelfde diversiteit wil het
CasinoKoksijde ook binnen de
podiumkunsten bereiken door
aandacht te hebben voor zeer
uiteenlopende podiumgenres. Onder
de noemer podiumkunsten vallen
zowel theater, muziektheater, muziek
(met de subgenres pop, rock, jazz,
klassiek, wereldmuziek), circus,
dans, performance, digitale kunsten,
familievoorstellingen enzovoort. Het
cultuurcentrum wil voor elk van deze
genres aandacht hebben en probeert

CASINOKOKSIJDE,
CULTURELE PAREL
IN DE WESTHOEK
door veerle decroos
deze verscheidenheid ook een stem
te geven in haar programma, zodat de
cultuurliefhebber een fijne doorsnede
krijgt van het rijke culturele Vlaamse
(en buitenlandse) veld.
Bij de selectie is de kwaliteit een
zeer belangrijke graadmeter. Om
die kwaliteit te beogen worden
diverse criteria gehanteerd:
technische, financiële, inhoudelijke,
maatschappelijke relevantie,
uitvoerders, enz. En om die kwaliteit
te meten en te waarborgen zetten
de programmatoren sterk in op
het opvolgen van het aanbod door
middel van overlegfora, prospecties,
recensies, enz.

Verdieping en omkadering
Om de kwalitatieve beleving van een
voorstelling te verhogen en het publiek
een inkijk te geven in het maakproces,
de achterliggende ideeën en artistieke
keuzes, zet het cultuurcentrum ook
in op verdieping en omkadering. Dit
gebeurt bij schoolvoorstellingen door
het aanreiken van lesmappen, vooren nabesprekingen en het project
aWAKe: een samenwerking met de
Westhoek Academie Koksijde waarbij
school- en familievoorstellingen
ingeleid worden in de klas of een
fijne nabespreking krijgen. In de
toekomst wil het cultuurcentrum
intekenen op het project Kort voor
de Klas, dat via digitale weg de
leerlingen wil voorbereiden op een
schoolvoorstelling en het bezoek
aan het cultuurcentrum. Maar ook
voor avondvoorstellingen krijgt
de cultuurliefhebber de kans zich
te verdiepen in de voorstelling
door duiding via inleidingen,
nabesprekingen en de avondflyer.

Partners
Omdat bij het samenstellen van een
programma ook altijd harde keuzes
moeten gemaakt worden en veel ook
niet kan gepresenteerd worden, breidt
het cultuurcentrum haar eigen aanbod
uit door samenwerkingen met diverse
partners.
Omdat sommige producties
te grootschalig of te duur
zijn, bestaat sinds vele jaren
een fijne samenwerking met

foto: Gijs Sohier - CPEX 04.10.2013

collega-cultuurhuizen. Vier keer
per jaar wordt een bus ingezet voor
grote producties in Brugge, Kortrijk,
Oostende, Duinkerke, enz. Dit
resulteert in een fijne wisselwerking
tussen beider publiek. Omdat deze
busuitstappen succesvol zijn over
de hele lijn, is er momenteel een
subsidieaanvraag lopende bij de
Vlaamse gemeenschap om deze
samenwerking te continueren en
te verdiepen onder de noemer
“Bij de Buren”. Een ander fijn
samenwerkingsverband is Toernee
Mondial: met diverse Vlaamse
cultuurhuizen worden internationale
groepen op tournee gezet in
Vlaanderen en worden hotel- en
reiskosten gedeeld. Het stelt ons
in staat om dure, internationale
producties toch een plek te geven
op ons podium. Andere fijne partners
vinden we voor de uitbouw van het
educatieve aanbod met o.a. Actueel
Denken & Leven en Davidsfonds
Academie. Sinds enkele jaren
worden deze lezingen aangevuld
met een cursussenreeks i.s.m.
UGent. Door het grote succes wil het
cultuurcentrum hier in de toekomst
verder op inzetten.

Extra muros
Om nieuw publiek aan te trekken,
treedt het cultuurcentrum
af en toe buiten haar eigen
muren. Zo organiseerde het
al fijne locatievoorstellingen in
woonzorgcentra (Zeal Ensemble,
Studio Orka, streamingproject), op

het strand (het project Strand), op
het kerkhof (Graven Spreken) en op
andere fijne locaties. Ook de reeks
Klassiek Op Zondag wordt steevast op
de site Ten Bogaerde georganiseerd
om volop van deze waardevolle
historische locatie te genieten. En
eenmaal per jaar organiseren we
een sfeervol (kerst)concert in de
St.-Pieterskerk te
Koksijde-Dorp.

Toekomstplannen
Omdat de maatschappij in constante
evolutie is en digitale media alsmaar
meer een plek verwerven in ons
dagelijks leven, zien we dat deze trend
zich ook verder zet in de kunsten.
CasinoKoksijde volgt deze trend op
de voet en wil in de toekomst blijven
onderzoeken welke plek digitale
media kunnen innemen. Zo werd in
de afgelopen 20 jaar overgestapt
van een papieren dagboek naar een
digitale agenda om de zaalhuur in
goede banen te leiden. Ook zette
het cultuurcentrum grote stappen
voorwaarts in het aanbieden van
online tickets aan haar publiek.
Maar ook in het programma sijpelt
de technologische evolutie door. Zo
werd in oktober 2019 voor de eerste
keer een voorstelling gestreamed
in een woonzorgcentrum, tot grote
tevredenheid van de bewoners. Maar
ook gezelschappen deinzen er niet
voor terug om hoogtechnologische
snufjes te verwerken in hun
voorstelling. We verwachten dat deze
evolutie haar weerslag zal vinden

in het toekomstige programma en
wellicht ook een jonger, nieuw publiek
zal kunnen bekoren.
Omdat de jeugd onze toekomst is
en het belangrijk is om de culturele
microbe van jongs af aan te planten,
zet het cultuurcentrum naast het
reguliere scholenaanbod ook in op
familievoorstellingen. Niets is leuker
dan met het gezin genieten van een
mooie voorstelling en een fijne
workshop. We hopen dit familieaanbod
in de toekomst te kunnen verruimen.
20 jaar geleden was CasinoKoksijde
een verbluffend, spiksplinternieuw
gebouw, uitgerust “comme il faut”,
maar om de cultuurliefhebber van
morgen nog steeds op een
aangename manier te kunnen
verwelkomen, liggen momenteel
plannen op tafel voor een
renovatie. We dromen van een
nieuwe onthaalbalie, een grotere,
gezellige foyer, een feestzaal die
voldoet aan de zeer uiteenlopende
technische wensen van de huurder
en de vlakke vloer-voorstellingen,
aangename loges, extra ruimte voor
vergaderingen, voor artiesten in
residentie en voor grootschaligere
projecten,… dit alles en veel meer
staat op onze verlanglijst. Als dit
project op de politieke agenda wordt
gezet, hopen we ons publiek tijdens de
volgende 20 jaar nog beter te kunnen
dienen en een mooi vervolg te kunnen
geven aan de eerste succesvolle 20
jaar. We zien u graag komen!
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Voor z’n twintigste verjaardag maakte CasinoKoksijde
een uit de kluiten gewassen magazine. Je vindt het in
het cultuurcentrum, de bibliotheek, dienst toerisme
en her en der in de ruime regio. Ontdek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoe de burgemeester zich de start van het cultuurcentrum herinnert
waarom Wouter Deprez het CasinoKoksijde tot één van z’n
favoriete cultuurcentra rekent
waarom de volgende medewerker zaalverhuur Hilde moet heten
hoe Michael Van Peel een interview overleeft
hoe we als cultuurcentrum duurzaam de toekomst ingaan
hoe de broers Vermeir uit Koksijde wegtrokken maar waarom ze
ook graag terugkeren
hoe de ‘napraters’ het Casino bijna als hun 2de huis beschouwen
waarom Günther Lesage zich zorgen maakt
hoe vier schepenen van cultuur hun stempel op het
cultuurbeleid drukten
hoe we 2 decennia in 10 wist-je-datjes propten
hoe jonge choreograaf Jan Martens bescheiden begon (ook in
Koksijde) en stilaan uitgroeide tot een internationale waarde
en nog zo veel meer...

Kies je favoriete seizoensbrochure-cover en maak
kans op een leuke (duurzame!) prijs.

FEBRUARI IN
CASINOKOKSIJDE
COSÌ: LIEFDESLESSEN VIA MOZART
DESCHONECOMPANIE – vorig jaar te gast met ‘Don Juan’ - brengt opera.
Door een vertalende theatertaal, ludieke verkleedpartijen, verstilde aria’s en
indrukwekkend samenspel wil het gezelschap het genre opera openbreken
en toegankelijk maken bij het grote publiek. ‘Così’ - een komische opera
over liefde en verleiding - is een bijzonder geslaagde moderne bewerking
van Mozarts ‘Così fan tutte’.
Een koppel acteurs, een koppel klassieke zangers, een pianist en een
violiste discussiëren en filosoferen over het al dan niet bestaan van eeuwige
trouw. Don Alfonso, filosoof en ook pianist, zegt aan twee jongemannen dat
hun geliefden hen niet trouw kunnen blijven. De mannen eisen tegenbewijs
en zetten samen met hem een experiment op. Despina, de kamermeid en
violiste, laat op haar beurt de vrouwen kennismaken met de vrije liefde.
Krijgt Don Alfonso gelijk? En sterker nog: valt liefde wel in een structuur te
gieten?
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“

Tickets voor DESCHONECOMPANIE op zaterdag 8 februari om 20 uur
kosten € 16 of € 13 (-26 jaar) en reserveer je op www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.

Goossens combineert aanstekelijk spel met weelderige virtuoze zang en
zet beide zeer slim in: het spel houdt vaart in het verhaal, de zang zorgt voor de
emotionele kleur. En de piano van Deltour is een trouwe gids.
knack FOCUS

HALF SCHOFFIE UIT DE LIMBURGSE CITÉS,
HALF BRUSSELEIR: ERHAN DEMIRCI
Wa make? Zo word je in de cités van Limburg begroet. Lekker sappig
en het kan van alles betekenen. Bij vrienden betekent het eerder: hoe
gaat het? Wat ben je aan het doen of gewoon, heb je eigenlijk al werk?
Maar zelfs Georgette en Meryem vragen het tegenwoordig aan elkaar.
Wat heb je gekookt vandaag, zit je prothese goed of hoe is het met de
kleinkinderen? Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?”. Maar zijn we
allemaal wel “goeie”? Zeggen we allemaal wel altijd hoe het echt met ons
gaat
Tickets voor ‘Wa Make?’ van Erhan Demirci op zaterdag 22februari om 20
uur kosten € 15 of € 12 (-26 jaar) en reserveer je op www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.

“

“Met de hulp van zijn regisseur
Han Coucke en geïnspireerd door Don
Luca’s hiphophit Wa make schaaft Demirci
zorgvuldig aan een carrière als een cabaretier
die alle - écht alle - inwoners van Vlaanderen
doet lachen én nadenken. Hij staat met een
hartelijkheid op de scène waarmee hij ieders
lach en hart verovert. Vraag je iemand na de
voorstelling ‘Wa make?’, dan klinkt er een
overtuigende: Goeie!” – knack FOCUS
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“Afvalberg Koksijde daalt met een kwart”

De hoeveelheid restafval vermindert elk jaar in onze gemeente. Op tien jaar tijd zelfs met 25 procent.
Steeds meer inwoners, ook jij, gaan bewust om met hun afval. Mooi.
Is een container ook jouw eerste keuze?
Het aanbieden van afval in containers is heel comfortabel. Wie bewust met afval omgaat en goed sorteert,
wordt bovendien beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft. De tarieven blijven dezelfde
(0,05 euro/kg voor gft en 0,15 euro/kg voor restafval). Je zorgt bovendien mee voor het proper houden van het
openbaar domein. Containers scheuren immers niet en meeuwen pikken die niet open.
Kleinere huisvuilzakken zijn logisch
De klassieke huisvuilzak blijft bestaan, maar in een kleiner formaat van 40 liter.
Dat biedt verschillende voordelen:
• een kleinere huisvuilzak zet aan tot sorteren en minder
restafval
• het weegt minder
(handiger om buiten te zetten en op te halen)
• geen verschillende zakken meer
(vroeger bestonden er zakken van 30 en 60 liter, red.)
en dat zorgt voor duidelijkheid
• de prijs bedraagt 1 euro/zak en blijft dus wel nog
betaalbaar (maar duurder dan een container)
Minder belastingen in plaats van gratis huisvuilzakken
Zowel de milieubelasting als de regeling van de gratis
huisvuilzakken verdwijnen. In de plaats komt een algemene
gemeentebelasting aan een lager tarief.
Nog dit: Lokaal Bestuur Koksijde plant een forse
investering in nieuwe afvalstraten in de toeristische zone.

Bekijk de
afvalkalender op
je smartphone of
tablet
Download de afvalapp Recycle! via
www.ophaalkalender.be en kijk voortaan
op de agenda van je smartphone of tablet.
Recycle! is een gratis app voor iPhone en
Android.
Tip: je vindt de afvalkalender ook
op www.ivvo.be/koksijde.
Zijn de gegevens niet correct?
Meld je opmerkingen via
communicatie@ivvo.be of 057 23 08 83.
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Koksijde krijgt het maximum als
bloemen- en bijengemeente
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) bekroonde Koksijde met de titel van bloemen– én
bijengemeente. De jury - die al jarenlang onze gemeentelijke bloemenpracht keurt - beloonde de extra
inspanningen om de solitaire bijen, hommels en honingbijen in de kijker te zetten. Met het maximum van de
score.

Elektrische fiets kapot?
Breng ze naar het Milieupark
Ook je versleten elektrische fiets mag je in de metaalcontainer gooien, maar alleen als je de batterij uit de
fiets verwijderde. Batterijen worden afzonderlijk ingezameld in de kga-zone op het Milieupark. Ze worden
immers ontmanteld en de waardevolle elementen worden opnieuw gebruikt.

100.000 euro subsidie
voor elektrische bestelwagens
De Provincie West-Vlaanderen voorziet dit jaar een miljoen euro voor twaalf West-Vlaamse projecten die
zich richten op CO2-besparing. Honderdduizend euro daarvan gaat naar Koksijde voor de aankoop van
elektrische bestelwagens met open laadbak.
Vorig jaar werden al honderden zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen geplaatst om lokaal
hernieuwbare energie te produceren. Ook daarvoor voorzag de provincie West-Vlaanderen een financiële
ondersteuning van 100.000 euro.
Schepen van Milieu Guido Decorte: “We staan met z’n allen voor zéér grote uitdagingen op vlak van
klimaat. We moeten de komende jaren absoluut onze CO2–uitstoot verminderen. Fossiele brandstoffen
gaan eruit. Met de gemeente Koksijde geven we het voorbeeld. Samen gaan we voor een duurzaam
Koksijde dat klaar is voor toekomstige generaties. De fiets staat daarbij centraal, maar elektrische voertuigen
ook.”

Activiteiten in het Duinenhuis
Bianca Nowak over de Aarde vanuit de ruimte
Op vrijdag 7 februari om 19.30 uur. Bianca Nowak
was als enige Belgische leerkracht geselecteerd voor
een zomerstage in het Amerikaanse International
Space Camp. Prijs: 4 euro voor leden, inwoners
Koksijde en gidsen Duinenhuis (niet-leden 5 euro).
Schrijf je in via info@desterrenjutters.be.
Organisatie i.s.m. De Sterrenjutters.
Bezoek de sterrenwacht
Op vrijdag 21 februari om 20 uur. Gratis toegang.
Info: info@desterrenjutters.be
Nationale sterrenkijkdagen
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari vanaf 19 tot
23 uur.
De Sterrenjutters opent de sterrenwacht tijdens
de Nationale Sterrenkijkdagen. Ontdek de
hemellichamen door één van de telescopen.
Gratis toegang.
Info: www.desterrenjutters.be

Sterrenkijkdagen op 28 en 29 februari
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Lezing dierenfotografie door Lieselotte Claessens
Op woensdag 19 februari van 19.30 tot 22 uur.
Schrijf je in via info@coxypics.be.
Info: www.coxypics.be
Maak je eigen badbruisfiguren en badzeezout:
workshop voor kinderen
Op dinsdag 25 februari van 14 tot 16.30 uur.
Kies zelf je vormpje uit en maak je eigen
badbruisfiguren. Daarna vul je een glazen fles met
badzeezout die je versiert. Prijs: 9 euro.
Schrijf je in voor 20 februari via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
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Volley Team Koksijde kreeg onlangs een bronzen label voor hun jeugdwerking. Een mooie
erkenning voor alle investeringen in hun jeugdopleiding. Het is ook de enige club aan de
kust en in het hinterland waar alleen zelf opgeleide spelers in het eerste team raken,
staat op hun website. Voldoende stof voor een gesprek.
T-d: Vat de geschiedenis van
Volley Team Koksijde eens
samen.
Peter Tanghe: “De roots van onze
vereniging gaan terug tot de
jaren zestig waar in de schoot
van Brandweer Veurne een
volleybalploeg werd gesticht.
De jaren nadien werden
verschillende teams opgericht
die nadien terug fusioneerden.
Twee grotere clubs hielden stand:
Vepako (Veurne, De Panne en
Koksijde) en Nidavo (Nieuwpoort).
In het begin van deze eeuw
sloegen beide teams de handen
in elkaar en hielden we VT Nivo
Koksijde boven de doopvont.
Niet evident, zo bleek. Uiteindelijk
schreven we in 2010 een nieuw
sportief project uit. En dat leidde
tot het ontstaan van Volley Team
Koksijde.”

T-d: Wat is het doel van jullie
vereniging?
Peter: “Volley Team Koksijde
wil volleybal op een leuke en
creatieve manier overbrengen.
Al vanaf drie jaar zetten onze
leden via bal-bal lesjes hun eerste
stappen in het volleybal-verhaal.
Start2Volley bouwt hierop voort.
Daarna krijgen de leden de
kans om door te stromen naar
de wekelijkse trainingen en om
mee te doen aan wedstrijden.
Volleyplezier gedreven door
passie: dat is onze ambitie!”
T-d: Welke activiteiten staan er
op jullie menu?
Peter: “Competitie en
wekelijkse trainingen voor
alle leeftijdscategorieën.
Elk jaar organiseren we ook
een zomerstage. Via de
vriendjesdagen maken onze
leden vrienden en sympathisanten
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“Volleyplezier gedreven door passie,
dat is onze ambitie”

ke r

Peter Tanghe, sportief verantwoordelijke
van Volley Team Koksijde

in g i n d e

warm om Volley Team Koksijde te
ontdekken. Eind 2019 namen we
ook deel aan een scholenproject.
Onze coaches gaven aan
verschillende scholen in de regio
een initiatie volleybal tijdens de
turnles. Dat leverde veel positieve
reacties op. Er is natuurlijk meer
dan alleen het sportieve.
We komen regelmatig samen om
iets te eten of te drinken:
een BBQ, een kaas- en
wijnavond of een kippenfestijn.
Ook uitstappen naar Hermes
Oostende en de bekerfinales in het
Antwerpse Sportpaleis staan op
onze kalender.”
T-d: Wat wil je nog meegeven
aan onze lezers?
Peter: “In tijden van digitalisering
vinden we het altijd fijn om ons
ledenaantal te zien groeien. Het
is leuk om als sportclub jaarlijks
te kunnen rekenen op sponsors,
coaches en bestuur. Wij hopen
in de toekomst nog veel jonge
volleytalenten te verwelkomen
in onze club waar we respect
en fairplay hoog in het vaandel
dragen. One team, one dream!”

PeterTanghe van Volley
Team Koksijde:
“We dragen respect hoog in
het vaandel.
One team; one dream!”

Contact:
Peter Tanghe
0498 88 68 02
www.vtkoksijde.be

Mountainbiketoertocht op
uniek parcours
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Op zondag 23 februari organiseert de sportdienst een unieke
mountainbiketoertocht. En dat al voor de zesentwintigste keer.
Je kiest uit drie verschillende parcours.
Inschrijven en starten tussen 8 en 12 uur in de sporthal in KoksijdeDorp. Deelnemen kost vijf euro (verzekering inbegrepen).
Voor kinderen tot en met 12 jaar is de tocht gratis. Kleedkamers en
douches zijn beschikbaar en je krijgt de mogelijkheid om je fiets te
reinigen aan de bikewash. Inschrijven alleen de dag zelf.
Info: sportdienst@koksijde.be - 058 53 20 01
www.koksijde.be/mountainbiketoertocht

Koksijde wint voor de derde keer
award #sportersbelevenmeer
Sport Vlaanderen daagde begin 2019 alle Vlaamse
gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de
#sportersbelevenmeer-campagne. De gemeenten
en steden die slaagden voor minstens vijf van
de zeven uitdagingen, mogen zich een jaar lang
#sportersbelevenmeer-gemeente noemen. En Koksijde
slaagde met glans. Nele Vanoverschelde en Elona Larcin
van de sportdienst namen de award in ontvangst.
Beleef jij ook méér met sport? Neem dan foto’s en deel ze
op sociale media met de hashtags #sportersbelevenmeer
en #Koksijde_oostduinkerke.

Leer hoe je volksdanst
Volg de drie lessen in februari. Telkens op
woensdagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur in
Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Voor jong en
oud(er). Meer info bij de sportdienst: 058 53 20 01 of
sportdienst@koksijde.be.
Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop.

Kijk! Ik fiets
Leer in één namiddag fietsen zonder steunwieltjes. Wanneer? Op woensdag 11 maart om 13.30 uur in
de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Voor kinderen vanaf het tweede kleuter die al vlot fietsen met
steunwieltjes. Schrijf je in via www.koksijde.be/kijkikfiets. Prijs? Vijf euro.
Meer info bij de sportdienst: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.
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Versterk je rug
met Zitbalyoga
Volg de initiatiereeks yoga met een zitbal. De oefeningen zijn
versoepelend en spierversterkend voor de rug. De lessenreeks vindt
plaats in Sporthal Hazebeek in maart. Schrijf je in via
www.koksijde.be/webshop of spring binnen op de sportdienst.

Sportdienst zoekt monitoren
In de zomer biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan.
Daarom zoekt Lokaal Bestuur Koksijde monitoren. Voorwaarden?
• Je moet minstens 16 jaar zijn in het jaar dat je start.
• Nuttige sportervaring en/of kennis hebben van sportactiviteiten.
• Ervaring in het werken met of begeleiden van kinderen en/of jongeren.
• Diploma of het volgen van een opleiding sport is een meerwaarde.
Interesse? Neem snel contact op met de sportdienst voor meer info via sportdienst@koksijde.be.

Vier jouw Valentijn
in het water
Kom op zondag 9 februari naar Zwem- & recreatiebad Hoge
Blekker. Geniet van een verfrissende zwembeurt of ontspan je
in de whirlpool. Daarna krijg je een ontbijt bij kaarslicht in de
cafetaria.
Reserveer vandaag nog je ontbijt: 058 51 60 03.
Prijs? Volwassenen betalen 12 euro en kinderen 7 euro
(1 euro gaat telkens naar Levensloop Koksijde).
Het zwembad is uitzonderlijk open om 8 uur.
Info: www.koksijde.be/zwembaden

Proficiat aan onze jubilarissen
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Echtpaar Isemborght – Tirifahy

Jean Isemborght (°Châtelineau) en Marie-José Tirifahy (°Farciennes) beloofden elkaar 60 jaar geleden
(Farciennes, 19 december 1959) eeuwige trouw! Jean was directeur van een drukkerij in Heppignies.
Marie was lerares in het kleuteronderwijs in Roselies. Ze hebben twee dochters en twee kleinkinderen.
Ze werden op zaterdag 21 december in het gemeentehuis ontvangen.

Echtparen Pollet – Clarysse en Pollet – Gekiere

Op zaterdag 11 januari was er dubbel feest bij de familie Pollet. Zowel Noël Pollet (°Torhout) en Maria Clarysse
(°Aartrijke) als Michel Pollet (°Torhout) en Rita Gekiere (°Snellegem) vierden hun gouden bruiloft. Noël en Maria
huwden 50 jaar geleden op 24 december 1969 in Aartrijke. Michel en Rita huwden op 26 december 1969 in
Aartrijke. Beide broers en hun echtgenotes baatten bloemenzaak Artiflora uit in Koksijde. De echtparen hebben
elk één zoon en twee kleinkinderen.

Jan en Robert voltooien
Winterse orgelmatinees
In de reeks Winterse orgelmatinees presenteert Orgelkring
Koksijde op zondag 23 februari om 11 uur in de OnzeLieve-Vrouw ter Duinenkerk zijn laatste concert van het
seizoen. Organisten Jan Vermeire en Robert Hostyn spelen
vierhandige en viervoetige werken.
Het wordt een toegankelijk en spetterend programma.
Een unieke kans om deze heerlijke muziek te smaken.
Gratis toegang.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters
058 51 35 94 - carlo.wouters@skynet.be
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Emma Van Kessel

Veurne, 20 november
Dochter van Benjamin en van
Amandine Corbusier beiden uit
Oostduinkerke

Noémie Nuytten

Veurne, 2 december
Dochter van Jeroen en van Justine
De Poorter beiden uit Oostduinkerke

Pierre Xhoneux, 79 j.
†Veurne, 16 december
Echtgenoot van Marie Augustine
Dewit

Liliane Willems, 95 j.
†Koksijde, 2 januari
Weduwe van César Dhooge

Jeannine Clauw, 68 j.

†Veurne, 4 januari

†Veurne, 17 december
Weduwe van Roger Rubben
Moetje van Cindy, Zoë en Lieze

Joseph Vandewoude, 86 j.

Patrick Wille, 72 j.
Simonne Boeve, 93 j.

†Koksijde, 5 januari
Weduwe van Marcel Kesteloot

†Veurne, 21 december
Echtgenoot van Simonne
Vanbillemont

Monique Van Kerkhove, 82 j.

Veurne, 9 december
Zoon van Olivier en Stefanie Neirynck
beiden uit Koksijde

Monique Laffon, 63 j.

Bernard Dedecker, 74 j.

Luca Vandekerckhove

Robert Bertier, 79 j.
†Veurne, 22 december
Echtgenoot van Nadia Salembier

Martha Nombluez, 85 j.
†Edegem, 7 januari
Echtgenote van Leo Lauwers

Marie-José Vandereycken, 67 j.

Jeanne Van Hove, 80 j.

Margaretha Goens, 87 j.
†Koksijde, 24 december
Weduwe van René Nowé

Renée De Block, 80 j.

Ferdinand Van Loock, 90 j.

Beatrix Verstraeten, 77 j.

Augustin Ruant

Kortrijk, 17 december
Zoon van Tim en Delphine Deneir
beiden uit Koksijde

Ender Mertens

Oostende, 27 december
Zoon van Kenneth en Shana
Schoukens beiden uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Bart Bommelyn uit Melle en
Elise van Dierendonck uit
Oostduinkerke
(20 december)

OVERLIJDENS
Fernand Bruneel, 90 j.

†Koksijde, 26 november
Weduwnaar van Simonne Vanneuville

Rosa Mertens, 82 j.

†Koksijde, 13 december
Echtgenote van Georges Ruebens

Yvette Gillet, 81 j.
†Veurne, 14 december
Echtgenote van Karel Van
Caeneghem

†Veurne, 21 december
Echtgenote van Pol Nolard

†Genk, 23 december
Echtgenote van Albert Martens

†Veurne, 25 december

Rosa Debelder, 84 j.

†Jette, 25 december
Weduwe van Raymond Sempo

Walter van Dienderen, 75 j.

†Berlare, 27 december
Echtgenote van Anne-Marie Van Look

†Koksijde, 5 januari
Weduwe van Polydore De Vuyst

†Oostende, 5 januari
Echtgenoot van Rita Boudry

†Koksijde, 8 januari
Echtgenote van Bernard Moortgat

†Turnhout, 8 januari
Weduwe van Dierckx Jean Baptiste
†Jette, 9 januari
Echtgenote van Andréas Delcourt

Elisabeth Doucet, 87 j.
†Koksijde, 9 januari
Weduwe van Eduard Leys
Magdalena Zwaenepoel, 82 j.

†Koksijde, 10 januari
Echtgenote van Gerard Vandewalle

Marcelle Deltombe, 72 j.
†Oostende, 28 december
Echtgenote van
Lucas Vanden Berghe

Noëlla Vandamme, 83 j.
†Koksijde, 10 januari
Weduwe van Edmond Tyteca

Georges Dubois, 53 j.
†Oostende, 1 januari
Echtgenoot van Adeline Allard

Marie-Josée Maris, 67 j.
†Veurne, 11 januari
Echtgenote van Etienne Wittevrongel

Willy Steenkiste, 88 j.
†Koksijde, 1 januari
Echtgenoot van Carola Defour

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

Koksijdenaars
tonen hun groot hart
Heel wat Koksijdenaars hebben zich het voorbije jaar
ingezet voor het goede doel.
Ondertussen kreeg de redactie van een aantal
organisatoren geldbedragen binnen. En die
zijn ronduit indrukwekkend. Bedankt aan alle
organisatoren en ook aan alle Koksijdenaars voor
de gulle bijdragen.

Scouts Casa steunt ALS-liga

De scouts verkocht
logo’s voor op
het uniform van
jeugdbewegingen.
Op 21 december
trok de scouts met
een delegatie naar
het Warmste Huis
in Kortrijk. Daar
overhandigden
ze een bedrag
van 3.500 euro. De
inspiratiebron voor
deze actie – Jan
Bouttry – overleed
op 19 december.
De redactie biedt haar medeleven aan de familie
aan.

De garagevrienden zetten zich
in voor vzw kompani

Een gratis optreden van Shaking Strings bracht veel
volk op de been. En ook veel centen. Zo kreeg vzw
Kompani uit Oostduinkerke een eindejaarscadeau van
1.600 euro. Vzw Kompani is een organisatie die zich
inzet voor de opvang en ondersteuning van kinderen
en jongeren tussen 2,5 jaar en 21 jaar die omwille
van diverse redenen (tijdelijk) niet in hun thuismilieu
verblijven.
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Warme opbrengt voor Demiclowns
De gemeenteschool
van Koksijde
organiseerde een
warme week net voor
de kerstvakantie.
Met die week
steunden ze de vzw
Demiclowns die zich
inzet voor mensen met
dementie.
De lokroep van de
kerstperiode zorgde
voor heel wat gulle
handen, want alle
acties samen brachten zo’n 1.047 euro op.

Lokaal Bestuur Koksijde schonk nog een extra bijdrage
van 1.000 euro.

Een warm ontbijt voor Kebene

In het teken van de Warmste week bracht Team
Head Up heel wat ontbijtpakketten tot bij de mensen
thuis. Misschien heb je zelf ook van zo’n heerlijk ontbijt
genoten? In totaal brachten de pakketten 1.730 euro
op. Maar dat is niet alles. Team Head Up
organiseerde ook nog andere acties en
die brachten 22.452,90 euro op.

De warmste sleutelhangers

De haak-en breiclub van Oostduinkerke zette haar
beste handje voor om sleutelhangers te haken
voor de Rozenkrans. Heel wat mensen wilden zo’n
sleutelhanger bemachtigen en dat bracht een
aardige som in het laatje: 2.752 euro.
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De voorbije maand in woord en beeld
Persconferentie Night of the Proms
Op maandag 10 december vond de officiële
persconferentie plaats van Night of the Proms
Summer Edition. Ozark Henry kwam naar het
gemeentehuis om de tweede editie in te zingen.

Huldiging Brandweermannen
Op de foto v. l.n.r.: maj. Kristof Dorné; adj. Peter
Vandenberghe: ereteken Burgerlijke medaille
1e klasse; sgt. Filip De Vos: ereteken Burgerlijke
medaille 1e klasse; sgt. Johan Maesen: ereteken
Burgerlijke medaille 1e klasse; Marianne
Vandenberghe: postuum ereteken voor haar
man ere-kpl. Marc Ryckewaert; dochter van
Marianne Vandenberghe, kpl. Pascal Mairesse:
ereteken Burgerlijke medaille 1e klasse;
kpl. Natalie Wallaert: ereteken Burgerlijke
medaille 1e klasse; burgemeester Marc Vanden
Bussche

Schenking kunstwerk Rob Buelens
De Familiares de Dunes kocht de maquette Beset
by Stone en schonk die aan Lokaal Bestuur Koksijde.
Een werk dat een plaatsje krijgt in de permanente
collectie van Abdijmuseum Ten Duinen.

Lokaal Bestuur Koksijde klonk
op het nieuwe jaar
Op zondag 5 januari knoopte het college van
burgemeester en schepenen aan met een
oude traditie: de nieuwjaarsdrink. De kans om
samen met het bestuur het nieuwe jaar in te
zetten. Deze keer met een groene reflex, want
alle drank werd geschonken in herbruikbare
bekers.
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Huldiging dansgroep De Golfbrekers Koksijde
De seniorendansgroep De Golfbrekers Koksijde
bestaat 30 jaar. Ze werd gesticht op 9 januari 1990
door wijlen de heer Robert Ockerman.
Gilbert Vercamer is voorzitter van deze dansgroep.
Naar aanleiding van deze verjaardag werd de
vereniging gehuldigd op zaterdag 13 januari.

Samenwerkingsverband KR8TIG plechtig
ondertekend
Op 11 december verzamelden vijf secundaire
scholen samen met vertegenwoordigers
van de vier Westkustgemeenten en vzw
Arktos zich voor de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van
de uitrol van het vormingspakket KR8TIG.
Op pagina 11 van deze Tij-dingen lees je meer
over dit project.

Burgemeester krijgt uniek cadeau voor zijn
25-jarig jubileum
Op vrijdag 27 december 2019 was het exact 25 jaar
geleden dat hij voor het eerst zijn eed aflegde als
burgemeester van Koksijde. Onze burgemeester is al
heel zijn leven supporter van Club Brugge.
En wat is dan een beter geschenk dan een truitje
van de kapitein van Club Brugge – Ruud Vormer voor de kapitein van onze gemeente?

Ontvangst pastoor Georges Bulcke
Pastoor Georges Bulcke werd geboren in
Oostkerke (Diksmuide) op 23 juli 1929.
Sedert vele jaren is hij pastoor in groot Koksijde
met haar zes parochiekerken en vijf parochies.
In december vierde hij zijn 65 jaar priesterschap.
Voor deze mooie gelegenheid werd hij gevierd
op het gemeentehuis.
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Koksijde door de ogen van…
Staat
jouw foto hier volgende maand?
Ilse Vijncke

Ilse Vijncke is artieste op
Instagram. Op het strand
van Oostduinkerke maakt ze
– gewapend met een hark –
prachtige tekeningen.
Tij-dingen kon haar strikken
voor de coverfoto. Op deze
pagina zie je een selectie van
haar kunstwerken. Op haar
instagramprofiel @onzils vind je er
nog veel meer.

The making of…

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

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

“We’ve got talent”
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Leerlingen Stapwest staan
op de planken
Op vrijdag 14 februari brengen de leerlingen van de tweede
graad twee wervelende shows. Ook de allerjongsten (van vijf
jaar) zijn van de partij. Tijdens dit spektakel tonen ze hun talenten
aan het grote publiek. Hét moment om aanstormend jong
talent in actie te zien. Ook op 12 februari (Veurne) en 15 februari
(Nieuwpoort) zie je jongeren van Stapwest aan het werk.
Praktisch
De toegangsprijs op 14 februari bedraagt 5 euro. De shows starten
om 17 en 19 uur. Reserveren op voorhand is verplicht: 058 53 29 99
of www.casinokoksijde.be. Locatie: cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Een organisatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
Westhoek en Legato.
Info: www.stapwest.be/podiumweek

Koksijde zoekt zomertalent
Wil je geld bijverdienen om jouw hobby’s, festivals of reis te betalen?
Dan is werken als jobstudent bij Lokaal Bestuur Koksijde ideaal voor jou.
Tijdens de zomer bruist Koksijde van het volk en de activiteiten. En om dat allemaal in goede banen te leiden,
hebben we jouw hulp nodig. Monitoren voor de speelpleinwerking en BKO, sportmonitoren, redders, werkmannen
en polyvalente medewerkers. We zoeken die allemaal. En daar zit zeker iets voor jou tussen.
Solliciteer vandaag nog voor jouw vakantiejob: www.koksijde.be/jobstudenten
Nieuw in 2020: sommige vacatures staan open voor jongeren die dit jaar 16 zijn of worden.
Bij Lokaal Bestuur Koksijde proef je van heel wat boeiende functies. Leuk en leerrijk in een gedreven organisatie.
Ervaring die van pas komt. Bovendien verdien je er een mooi centje mee.
Ook voor de andere vakanties zoeken we jobstudenten.
Verspreid deze boodschap aan jouw familie en vrienden! Sharing is caring.
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.
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Trotseer de koude zee en steun het goede doel
Plons samen met je lief, partner, vrienden en familie het koude zeewater in en steun het goede doel.
De opbrengst gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die in onze gemeente appartementen huurt om
kinderkankerpatiëntjes een onbezorgde vakantie te bezorgen.
Programma:
• 11 uur: knuffeloptocht met Jong El Fuerte en majorettekorps Va et Vient
• 12.30 uur: ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor
• 14 uur: zumba en opwarming op het strand
• 14.30 uur: knuffelduik en Paradekorps El Fuerte
• 16 uur: optreden van de Faute Bendt
• 18.30 uur: groot liefdesvuurwerk
Nieuw Trouw voor 1 dag
Tijdens de Knuffelduik trouw je voor één
dag onder een romantisch prieeltje in het
bijzijn van een priester. Een fotograaf legt
jullie moment vast.
Praktisch
Kom op zaterdag 8 februari naar het
strand van Oostduinkerke voor de
romantische Knuffelduik. Trek je partner,
zus/broer, kennis of buur uit de zetel en
schrijf je nu in:
www.visitkoksijde.be/knuffelduik.
Ter plaatse inschrijven mag ook vanaf
10 uur in het toeristisch infokantoor op het
Astridplein. Deelname 5 euro.

Zeelaan verandert in
een Chaussée D’Amour
Zin in een unieke shoppingbeleving? Kom op
zaterdag 15 februari naar de Zeelaan in KoksijdeBad, want die wordt omgetoverd in een Chaussée
d’Amour met burleske optredens, lingerieshows én
een vleugje pikant.

Programma (van 16 tot 19 uur)
• romantische straatanimatie
• initiaties koppeldansen onder leiding van
Davy Brocatus
(bekend van Dancing with the stars op VTM)
• pittige etalages
• leuke attenties bij de handelaars
• gratis romantische rit op de rupsmolen
Het volledige programma vind je op visitkoksijde.be

Ticketverkoop voor
tweede editie Night of
the Proms Summer Edition
overdonderend succes
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De tickets voor dit concert vlogen de deur uit! Op één maand
tijd werden 7000 tickets verkocht. De populariteit van lokale
held, Ozark Henry, heeft hier zeker aan bijgedragen.
Kon je geen ticket bemachtigen? En wil je er toch graag
bij zijn? Niet wanhopen. Lokaal Bestuur Koksijde zoekt naar
oplossingen om nog meer mensen te laten genieten van dit
muzikaal spektakel.
Heb je interesse in één of meerdere tickets?
Schrijf je dan in op de wachtlijst. Stuur een mail naar toerisme@koksijde.be met deze informatie: naam,
e-mailadres, telefoonnummer en het aantal kaarten met specificatie van de categorie (zie onderaan).
Telefonisch kan je contact opnemen op het nummer 058 51 29 10.

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.

Zet je feestneus op
Carnaval in Koksijde

Van 15 tot 26 februari is het toegelaten om je zotste
verkleedkledij uit de kast te halen, want dan vieren we
carnaval in onze gemeente. Wat denk je? Acht outfits voor
acht activiteiten?
Programma
• Zaterdag 15 februari: 14-17 uur, Kindercarnavalsfeest met
verkiezing Jeugdprinsenpaar, Witte Burg
• Zaterdag 15 februari: 19 uur, aanstelling Prins Carnaval en
Seniorenprinsenpaar, cafetaria Sporthal Hazebeek +
rondgang Oostduinkerke-Dorp
• Zaterdag 22 februari: 11 uur, ontvangst van alle
carnavalsvertegenwoordigers op het gemeentehuis
• Zondag 23 februari: 14.30 uur, Carnavalsstoet, Oostduinkerke
(parcours: Bad naar Dorp)
• Zondag 23 februari: 21 uur, uitreiking publieksprijzen,
café ‘t Visserswelzijn
• Dinsdag 25 februari: 20 uur, Vette Dinsdag maskerade,
cafés Oostduinkerke-Dorp, inschrijven cafetaria
Sporthal Hazebeek, prijsuitreiking om 1 uur in café ‘t Oeksje
• Woensdag 26 februari: 14 uur, Kindercarnavalsstoet, Koksijde
(parcours: Dorp naar Bad, start aan Oud Schooltje)
• Woensdag 26 februari: 15-17 uur, kinderanimatie, feestzaal
cultuurcentrum CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10
www.visitkoksijde.be
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Twee Koksijdse sporttoppers krijgen een upgrade
Bredene Koksijde Classic wordt ProSeries-wedstrijd
De wielerwedstrijd Bredene Koksijde Classic krijgt
een plek in de hoogste regionen van het UCI-bestel.
Vanaf dit jaar behoort de wedstrijd tot de nieuwe
ProSeries. Dat is het niveau net onder de
WorldTour-wedstrijden.
Dit betekent dat er betere renners en grotere
ploegen naar Koksijde afzakken. Op 20 maart
wordt deze upgrade aan het grote publiek
gepresenteerd. Een wielerhoogdag om naar uit te
kijken.
Info: Bert Pattyn, voorzitter – 0475 68 20 11
info@handzameclassic.be
Voorzitter Bert Pattyn, burgemeester Marc Vanden Bussche
en schepen van Sport Dirk Dawyndt

10.000 dollar meer prijzengeld voor de Men’s Tropy
Het $15.000 tennistornooi - dat Tennis en Padel Club Koksijde organiseert - krijgt een mooie upgrade.
Het prijzengeld stijgt van $15.000 naar $25.000.
Hiermee wordt dit het enige internationaal
mannentornooi op dat niveau in Vlaanderen.
De 13e editie in 2020, met officiële benaming
Koksijde Men’s Trophy $ 25.000 tornooi, is misschien
zelfs een tussenstap om vanaf 2021 door te groeien
naar een challengertornooi.
Afspraak begin augustus voor de Flanders Ladies
Trophy en aansluitend de Koksijde Men’s Trophy
$25.000 tornooi met grote finale op zondag
16 augustus.
Info: Jos Exsteens, voorzitter – 0475 61 53 09
josexsteens@hotmail.com
Voorzitter Jos Exsteens, burgemeester Marc Vanden Bussche en
schepen van Sport Dirk Dawyndt

Help iemand met jouw bloed
Het vraagt minder dan een uur van je tijd en je helpt
er drie mensen mee. Kom dus zeker langs.
Achteraf krijg je nog een drankje en een geschenkje.
Ben je al 18 en nog geen 71 jaar? Aarzel dan niet
om bloed te geven. Je redt er mensenlevens mee.
• woensdag 26 februari, Oostduinkerke,
17-19.30 uur, Witte Burg
• donderdag 27 februari, Sint-Idesbald,
17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan)
• woensdag 4 maart, Koksijde-Dorp,
17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)

Marleen Damman geeft voor de 100e keer bloed
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Agenda FEBRUARI
blz

Sociaal Huis

9-10
blz

Musea

12-13

Bibliotheek

blz

18-19
blz

Jeugddienst

20
blz

Duinenhuis

27
blz

Sport

29-30

Carnaval

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

Opname in agenda editie maart
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
maandag 3 februari. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer en
contactgegevens. Alleen activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking. De redactie van
Tij-dingen maakt een selectie uit de ingestuurde
activiteiten om praktische redenen.
Donderdag 30 januari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 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

Vrijdag 31 januari
* 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

Zaterdag 1 februari
* 9.30-10.30 uur: Koksijde, Bibliotheek
Voorleesmoment voor lagereschoolkinderen, zie blz. 18

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Open Museumdag (gratis)
* 19-20 uur: Koksijde, Bibliotheek
Poëzieperformance: Siel Verhanneman

Zondag 2 februari
* 08-15 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Wandeltocht ‘De Kruwerstocht’. Inschrijving: 1,50 euro voor leden
van een wandelsportfederatie (2,50 euro niet-leden).
Afstanden: 5, 8, 14 of 22 km. Info: lieven.mieke@telenet.be

Maandag 3 februari
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp (gratis), 058 53 43 19

Dinsdag 4 februari
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Vrijdag 7 februari
* 19.30 uur: Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Junior-journalistenwedstrijd met proclamatie en optreden van
clown Christoon. 8 euro (volw.) / 2 euro
(-12j.), www.doornpanne.davidsfonds.net
* 20 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie met Johan Sanctorum: “Na het journaal volgt het nieuws”,
8 euro (niet-leden 10 euro), vvbbachtendekupe@icloud.com

Zaterdag 8 februari
* 11-19 uur: Oostduinkerke, strand
Knuffelduik, zie blz. 38
* 20-21.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziektheater DESCHONECOMPAGNIE: Transparant-Cosi,
www.casinokoksijde.be

Zondag 9 februari
* 8-9 uur: Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker
Valentijnzwemmen, www.koksijde.be/zwembaden, 2 euro (-12j.) /
2,50 euro (+12j.), zie blz. 30

Maandag 10 februari
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie “Generatie X Y Z” door professor Annick Van Rossem,
org. Neos Koksijde – info: Judith Ranson 058 51 40 60

Dinsdag 11 februari
* 14-16 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Lezing: “Gehoorproblemen en gehoorapparaten voor senioren”,
org. SAR (2 euro), katleen.calcoen@koksijde.be
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 14u30: Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Voordracht ‘De impact van alcohol’(5 euro, koffie en taart
inbegrepen) rek.nr.: BE46 0011 0779 2136, org. Viva- S.V.V. Koksijde,
0476 43 33 64
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Woensdag 12 februari

Vrijdag 21 februari

* 14-16 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Lego Mindstorms, gratis, i.s.m. VTI Veurne

* 14-16 uur: Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald,
3 euro, inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 13 februari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 20 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48.
Vorming Heidi Deboosere ‘Een tiener in huis’, gratis,
inschrijven via denisevandermeiren52@gmail.com, 058 51 90 94

Vrijdag 14 februari
* 19.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)
Cafe foyer met optreden van Levien and Lazy horse, info en
reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136

Zaterdag 15 februari

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek, Gordie MacKeeman and his Rhythm Boys (Canada):
Dreamland, www.casinokoksijde.be.

Zaterdag 22 februari
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Humor - Erhan Demirci: Wa Make, www.casinokoksijde.be, zie blz. 24

Zondag 23 februari
* 08-16 uur: Koksijde-Dorp, Sporthal
Mountainbike Toertocht, info: sportdienst@koksijde.be, zie blz. 29

* 09.30-12 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop: Myminfin, it’s me, 8 euro, i.s.m. Vormingplus,
oostende@vormingsplus.be

* 11 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee, gratis, org. orgelkring Koksijde,
carlo.wouters@skynet.be 058 51 35 94, www.janvermeire.be,
zie blz. 31

* 14-17 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Kindercarnavalsfeest, zie blz. 39

* 14.30 uur: Oostduinkerke, Zeedijk en Leopold II-laan
Grote Carnavalsstoet, zie blz. 39

* 14-18 uur: WAK, Veurnelaan 109
Opendeurdagen WAK, www.westhoekacademie.be, zie blz. 16

Maandag 24 februari

* 16-19 uur: Koksijde, Zeelaan
Chaussée d’Amour, org. VVV, zie blz. 38
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziektheater Compagnie Cecilia: Locke, www.casinokoksijde.be
* 20 uur: Oostduinkerke-Dorp, sportcafé Hazebeek
Aanstelling keizer carnaval, zie blz. 39

Zondag 16 februari
* 14-18 uur: WAK, Veurnelaan 109
Opendeurdagen WAK, www.westhoekacademie.be, zie blz. 16

Maandag 17 februari
* 10 uur: Koksijde-Dorp, Hegerplein, monument van de
gesneuvelden
Herdenking van de dood van koning Albert I, toerisme@koksijde.be

* 14.30-16 uur: Jeugdhuis De PIT
Kinderfilm: De prinses en de kikker, zie blz. 20

Dinsdag 25 februari
* 14.30-16.30 uur: NAVIGO-museum
Familie@navigo: workshop aquaria en thematische rondleiding
(FR.), inbegrepen in ticket, 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.
be, www.navigomuseum.be
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 20 uur: Oostduinkerke-Dorp
Vette Dinsdag Maskerade, zie blz. 39

Woensdag 26 februari
* 9.30-10 uur: Koksijde, Bibliotheek
Voorleesmoment voor kleuters, zie blz. 18

* 14.30 uur: vertrek dienst Toerisme Koksijde
Gegidste wandeling door Senegalese wijk Koksijde, org. Vl@s
Koksijde, 4 euro, info: 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

* 10.30-12 uur: NAVIGO-museum
Buggytours, www.navigomuseum.be, zie blz. 13

Dinsdag 18 februari

* 14 uur: Koksijde-Bad
Kindercarnavalsstoet & kinderanimatie, zie blz. 39

* 11.15 uur: Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Carnavalsfeest met warme maaltijd en dansgelegenheid,
org. S.O.W. Inschrijven tegen 12/02/’20 – 29 euro
(niet-leden 36 euro), BE45 9733 7821 8289, info 058 52 15 12 of
johnyvanheste@gmail.com
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 20 februari
* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing: ‘De Palestijnse kwestie’ door Brigitte Hermans, 5 euro,
org. Vermeylenfonds en UPV Westkust,
info: marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98

* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Familie@tenduinen: workshop ‘Zandlopers’ en rondleiding (NL)
‘Leven in de Middeleeuwse Duinabdij’
058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, www.tenduinen.be,
zie blz. 12

Donderdag 27 februari
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30
* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding (FR) ‘Leven in de Middeleeuwse Duinabdij’,
058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, www.tenduinen.be

43
* 15.30 uur: Sint-Idesbald, dierenartspraktijk Clos Fleuri
Infonamiddag over voeding, verzorging en gedrag van puppy’s,
inschrijven: zee@clos-fleuri.be

EXPO’S IN KOKSIJDE
Tijdens februari vinden heel wat tentoonstellingen plaats in
Koksijde. Een overzicht vind je op
www.koksijde.be/tentoonstellingen

Vrijdag 28 februari
* 14.30-16.30 uur: NAVIGO-museum
Familie@navigo: workshop ‘Gekke snoetjes’ (2 euro) en
thematische rondleiding (NL.), 058 51 24 68,
onthaal@navigomuseum.be, www.navigomuseum.be, zie blz. 13

Zaterdag 29 februari
* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be

Zondag 1 maart
* 15-16 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familietheater ‘Les Clans des Songes’ (FR), www.casinokoksijde.be

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

In concert: Paul Bruna, Lia Linda
en Jan Wuytens
Na het succes van hun eerste concert ten
voordele van de MUG-HELI zijn Heidi Deschrijver en
Gino Carpentier gestart aan een tweede editie.
Ze worden hierin gesteund door Lokaal bestuur
Koksijde en heel wat sponsors en medewerkers.

CasinoKoksijde:
koop je tickets ter plaatse of online

Paul Bruna, Lia Linda en Jan Wuytens zorgen voor
de muzikale klanken onder begeleiding van de
Forever band en El Fuerte.

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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zat 8 feb 2020

Programma
11U00
12U30
14U00
14U30
16U00
18U30

Knuffeloptocht|Jong El Fuerte &
Majorettekorps Va et Vient
‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor
Zumba|opwarming op het strand
Knuffelduik|Paradekorps El Fuerte
Optreden van de Faute Bendt
Groot liefdesvuurwerk

TROUW VOOR 1 DAG

Inschrijven
www.visitkoksijde.be/knuffelduik
of ter plaatse in toerismekantoor: €5

Zeedijk . strand Oostduinkerke

