21ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 12
december
2016

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

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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hoogwater

laagwater

01.54 en 14.02
02.19 en 14.30
02.45 en 15.02
03.18 en 15.39
03.57 en 16.23
04.44 en 17.17
05.44 en 18.31
07.08 en 19.50
08.20 en 20.56
09.22 en 21.56
10.19 en 22.51
11.12 en 23.41
12.01
00.29 en 12.48
01.15 en 13.35
02.01 en 14.22
02.47 en 15.11
03.36 en 16.02
04.27 en 16.57
05.23 en 17.56
06.22 en 18.57
07.23 en 20.01
08.27 en 21.08
09.34 en 22.16
10.37 en 23.11
11.28 en 23.56
12.11
00.35 en 12.47
01.09 en 13.17
01.36 en 13.44
02.01 en 14.14

08.27 en 20.39
08.57 en 21.10
09.31 en 21.45
10.08 en 22.24
10.51 en 23.10
11.46
00.11 en 12.54
01.20 en 14.00
02.27 en 15.04
03.33 en 16.10
04.43 en 17.16
05.46 en 18.12
06.38 en 19.02
07.26 en 19.48
08.12 en 20.33
08.57 en 21.18
09.42 en 22.03
10.29 en 22.49
11.18 en 23.38
12.09
00.30 en 13.04
01.27 en 14.04
02.31 en 15.11
03.54 en 16.27
05.07 en 17.28
05.58 en 18.15
06.40 en 18.53
07.15 en 19.24
07.44 en 19.51
08.12 en 20.20
08.44 en 20.54

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Vorstelijk bezoek
Onze vermaarde Hotelschool ter
Duinen vierde heel 2016 lang zijn
70ste verjaardag en plaatste op
9 november de kers op de taart
met een bezoek van koning Filip
en koningin Mathilde! De vorsten
praatten voluit met de leerlingen en
proefden van excellente maritieme
hapjes…

7
Konijnen…
De monniken van de vroegere
Duinenabdij aten niet enkel
brood met kaas, maar ook
lekkere konijnenboutjes. Dat blijkt
althans uit de ontdekking van de
konijnenwarande op het domein
van het voormalige convent.
Gemeentearcheoloog Alexander
Lehouck vertelt er alles over…

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Bericht aan de abonnees

6

Waterschade 27 mei-26 juni

13

erkend als ramp

8

Cultuur en erfgoed
Fotowedstrijd Herbergen

Kindergemeenteraad
De 4de kinderburgemeester
van deze bestuursperiode
heet Briek Balduck. Met zijn 13
collega’s-raadsleden van de
kindergemeenteraad zal Briek zich
een schooljaar lang bekommeren
om het welzijn van de kinderen van
Koksijde. Een stapeltje voorstellen
voor het grote gemeentebestuur
ligt al klaar…

9

Houck & Land: prachtig sfeerboek

10

Koksijdenaars schrijven over
Shakespeare
Kunstuitstappen met de WAK

13
14-15

Welzijn
Senioren Filmdag in
Cinema Koksijde

16

Help elkaar door de winter

18

Milieu

23
Eindejaar
Onze gemeente heeft voor kerst
en nieuwjaar weer een lange en
gevarieerde affiche evenementen
klaar: klassieke en populaire
concerten, kerstmarktjes, de
Winterwandeldag, de ijsbaan
met de nieuwe attractie Expeditie
Noordpool, de Highland Games, het
Bos van Commerce, Vertelfestival…

34-40

Twintig zakken afval in drie kwartier 20
Op naar het nieuw Milieupark

21

Jeugd

24-25

Sport

26-27

Proficiat aan onze jubilarissen 28-29
De voorbije maand
in woord en beeld

30-32

Burgerlijke stand

33

Podium in c.c. CasinoKoksijde

34

Snippers uit de raad van 24 oktober
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!

Europaplein – Algemeen akkoord was er voor het lastenboek ter herinrichting
VOLG DE ZITTINGEN
van het Europaplein in Oostduinkerke-Bad. Dat plein is momenteel een
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
grote publieke open ruimte dicht bij zee, aan drie zijden omringd door
appartementsgebouwen. De huidige inrichting is eentonig met een
HERBEKIJK DE VORIGE
grote geasfalteerde vlakte waar accenten, afscheidingen en variërend
ZITTINGEN OP
materiaalgebruik ontbreken. Een verfraaiing met integratie in de omgeving
DEZELFDE
SITE!
moet het plein en de buurt weer aantrekkelijk maken.
Het conceptontwerp is gebaseerd op twee pijlers: 1. Het doortrekken van de
Zeedijk tot aan het plein en langs het appartementsgebouw parallel aan de duinen;
2. Heraanleg van de parking met afsluitingen en afgebakende in- en uitrit. De banken en het kunstwerk
langs de Koninklijke Baan blijven behouden. De raming bedraagt 1.982.159 euro waarvan 649.715 euro
ten laste van de Mede-eigenaars Europaparking.
Gemeenteschool - De platte daken van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke zijn dringend aan
renovatie toe. De roofing is niet meer waterdicht, er is veel waterinsijpeling waardoor ook de dakisolatie
beschadigd is. De huidige roofing is ca. 25 jaar oud. Raming 192.779 euro. Eenparig goedgekeurd.
Retributie Milieupark – Meerderheid tegen minderheid keurde de raad de retributie goed voor het
afleveren van de fracties grofvuil (0,20 euro/kg), asbesthoudend materiaal (0,20 euro/kg vanaf 201
kg per huishouden per jaar) en steenachtig bouw - en sloopafval (0,04 euro/kg) van particuliere
huishoudens. Het reglement gaat op 1 januari 2017 in voege.
Kerkfabrieken – De budgetten 2017 van de kerkfabrieken vermelden volgende gemeentelijke toelagen.
O.L.V.-ter-Duinen: 255.911 euro / Sint-Idesbald: 65.384 euro / Sint-Niklaas: 62.156 euro van de gemeente
Koksijde en 882 euro van de stad Nieuwpoort / Sint-Pieter: 53.232 euro / Sint-Willibrordus: 85.000 euro.
Erfgoed – Eenparig akkoord was er voor de toevoeging van hoeve Geuzenhof (Conterdijk 1, Wulpen) aan
de lijst van gebouwen met vier sterren in de gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed. Het Geuzenhof
is een boerderij met walgracht en gaat vermoedelijk
terug tot de 17de eeuw. Die walgracht bleef nog aan
drie zijden bewaard. De oudste hoevegebouwen
dateren vermoedelijk uit de 18de eeuw. Het betreft
het woonhuis (uit ca. 1700) en twee stalgebouwen.
Het woonhuis bevat nog de typische indeling met
woonvertrekken, opkamer en voutekamer. Op enkele
dichtgemetselde vensteropeningen werden de vensteren deuropeningen nagenoeg ongemoeid gelaten.
Eén van beide vertrekken bevat nog een interessante
cementtegelvloer met geometrische motieven. Ook
de houten balkenzoldering en de schouwen dateren
uit die periode. De stallen zijn eveneens historisch
waardevol.
Trefpunt - Onze gemeente gaat voor 2017, ’18 en ’19 een nieuwe overeenkomst aan met de vzw Focus
TV/WTV voor een maandelijkse reportage Trefpunt van 3 à 4 minuten over het beleid, de dienstverlening,
de infrastructuur, en over de economische, sportieve, culturele of sociale initiatieven van Koksijde. Deze
samenwerking loopt al sinds 2005. De tien maandelijkse programma’s worden telkens op woensdag
uitgezonden in een avondlus van 18 u. De prijs bedraagt 38.720 euro per jaar. Unaniem goedgekeurd.
Veloclub – De vzw Koninklijke Veloclub de Verenigde Vrienden Koksijde leed de voorbije jaren belangrijke
verliezen door allerlei omstandigheden (terreur, storm,…) bij de organisatie van de Worldcup Cyclocross
en andere wedstrijden (Keizer der Juniores en Nieuwelingen). Gezien de publicitaire meerwaarde van
deze wedstrijden ging de raad unaniem akkoord om de vzw een bijkomende toelage toe te kennen
voor 2016 van 40.000 euro voor de betaling van de schuldeisers en een toelage van 17.500 euro voor de
betaling van UCI vergunningen. Een nieuwe overeenkomst is ook goedgekeurd voor de organisatie van
de Worldcup Cyclocross Koksijde voor 2017, ’18 en ’19. Deze overeenkomst bepaalt dat de gemeente voor
deze drie edities de vergunningen voor de UCI (17.500 euro) en de vergunningen voor de Wielerbond
(23.410 euro) in de vorm van een toelage zal betalen.

De burgemeester aan het woord
Het lijkt nauwelijks te geloven, maar de laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Wist je dat
december heel lang geleden ook wel de wolfsmaand genoemd werd? Toen waagden wolven zich bij grote
koude dicht bij woningen. In Vlaanderen verdwenen de laatste wolven op het einde van de 18de eeuw. Maar
naar verluidt is de soort aan een terugkeer begonnen… Hij nadert de Ardennen. Of zou dat een sprookje
zijn? Eén ding is zeker: met de jaarwende baadt Koksijde in sprookjesachtige sfeer, zonder wolven…
T-d: “Burgemeester, over naar konijnen…
Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck heeft de
konijnenwarande van de Duinenabdij ontdekt?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, in de Ter
Duinenlaan waar momenteel het nieuwe politiehuis
gebouwd wordt. Een warande is eigenlijk een
afgebakend jachtgebied. Zeker een mooie vondst die
weer heel wat interessante gegevens over het leven
in de middeleeuwse abdij aan het licht zal brengen.
Er bestond ook een wijk Warande in Wulpen. Dat was
op de Dijk, ongeveer vanaf graanhandel Bentein
een eind richting Veurne. Die Warande staat vermeld
op een prachtige Wulpense kermisaffiche van 1913,
die in zijn geheel te bewonderen valt in afspanning
Wielrijdersrust bij waardin en raadslid Adelheid
Hancke.” (Zie bl. 13)
T-d: “De grond omheen de gekende ruïnes van de
abdij bevat toch nog veel schatten?”
Burgemeester: “Zonder twijfel, en we weten waar,
want we kennen de ruime grenzen van het domein
dankzij het schilderij van Pieter Pourbus. Maar de
bodem is een historisch archief. Zolang we die
bodem onaangeroerd laten, blijft dat archief bestaan.
Anderzijds droom ik wel eens van de heropbouw van
een representatief stukje van de abdij. Bevoorbeeld
de kerk of het gastenverblijf. Dat is geen vreemd idee.
Zo wordt in Berlijn het keizerlijk slot heropgebouwd
zoals het vroeger was. Wel te verstaan enkel de gevel,
met een hedendaags interieur en moderne functie.
Konden wij dat ook maar, wie weet…”
T-d: “Peter Paelinck en zijn artistieke vrienden Luc
Vanhoucke en Yves Bondue hebben een schitterend
streekboek gemaakt: Houck & Land!”
Burgemeester: “Ja, een prachtprestatie. Peter is
van Koksijde, Luc van Wulpen. Peter is bovendien
personeelslid van het Sociaal Huis en zijn echtgenote
Daisy Burki is mijn toegewijde secretaresse. Kijk, we zijn
echt een gemeente van kunstenaars, dit werk toont
eens te meer aan hoe creatief onze mensen wel
zijn. Het boek van Peter, Luc en Yves biedt met foto’s,
poëzie, proza en muziek sfeerbeelden en –klanken
van 24 indringende locaties in de Vlaamse en de
Franse Westhoek. Ongewoon, maar daarom zo uniek.
Het geheel wordt op 17 december in onze bibliotheek
voorgesteld. Alle belangstellenden daarheen. Het
is zeker een mooi geschenk met eindejaar in het
verschiet!” (Zie bl. 10)
T-d: “Is onze gemeente klaar voor de komende
winter?”
Burgemeester: “Zeker. We hebben voldoende zout
opgeslagen en de ploegen van de technische dienst
staan paraat om van zodra nodig uit te rukken met
de strooiwagens om ijzel en sneeuw van de wegen

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik roep graag mijn
medeburgers uit om bejaarde alleenstaanden en minder
mobiele mensen in de winter een handje toe te steken.”

te weren. Ook op sociaal vlak is de gemeente klaar
om de winter in te gaan. Ik bedoel dat het Sociaal
Huis dan extra inspanningen levert om bij bejaarde
alleenstaanden en minder mobiele mensen
mogelijke sneeuw van de voetpaden te vegen en
andere klusjes uit te voeren. Maar ik wil ook een
oproep richten naar alle valide mensen om buren die
wat moeilijk te been zijn te helpen, bv. boodschappen
doen, een bezoekje brengen, sneeuw vegen… Ik vind
dat heel belangrijk.” (Zie bl. 18)
T-d: “Op het feestprogramma anderzijds ook weer
een hele reeks eindejaarsevenementen?”
Burgemeester: “Daar mag het niet aan ontbreken.
Er zijn prachtige klassieke en populaire concerten
gepland, kerstmarktjes links en rechts, wandelingen.
Er is de ijsbaan met een nieuwe attractie: Expeditie
Noordpool! Verder vernoem ik ook de Highland
Games, het Bos van Commerce, de jaarlijkse
Winterwandeldag, het nieuwe Vertelfestival in het
abdijmuseum, enz., zeker weer voor elk wat wils. Aan
alle inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers: zalig
kerstfeest!” (Zie 34-40)

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
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Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat over een maand zijn 22ste jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor
2017 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper
10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan
krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat
u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Onderhandelingsprocedure uitbaten beachbar
Het gemeentebestuur schrijft een onderhandelingsprocedure (zonder openingszitting) uit voor

DE UITBATING VAN EEN BEACHBAR TER HOOGTE VAN HET ZOUAVENPLEIN
De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend vóór 19 december 2016
(datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag gestuurd te worden aan:
College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven
inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek en het inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij de secretarie van de gemeente, Zeelaan
303, via e-mail aan info@koksijde.be of 058 53 30 33.

Selectieprocedures
Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedures:
* Aanleg wervingsreserve voltijds statutair diensthoofd Personeel & HR A1a-A2a
* Aanwerving voltijds contractueel evenementenmanager A1a-A2a
* Aanleg wervingsreserve deeltijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2
* Aanleg wervingsreserve voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3
Informatie over deze selectieprocedures vanaf 1 december 2016 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de
volledige publicatie ook krijgen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.

Wijziging dienstregeling buslijn 68
Buslijn 68 van VVM De Lijn zal vanaf 9 januari de Nieuwpoortsteenweg volgen in plaats
van de Polderstraat. De Polderstraat wordt niet langer in de reisweg opgenomen
wegens diverse beschadigingen aan het openbaar domein en om redenen van
verkeersveiligheid aldaar.
In de Nieuwpoortsteenweg worden vier bushaltes voorzien. Meer info daarover in het
volgende nummer van Tij-dingen.
Buslijn 69 blijft de Polderstraat nemen gedurende de werken in de Albert I laan (N34).
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Koning Filip en koningin Mathilde
op bezoek in Hotelschool ter Duinen
Op woensdag 9 november waren koning Flip en koningin Mathilde op bezoek aan de kust. Al om 7 u.
’s morgens maakten ze een visveiling mee in de mijn van Zeebrugge waarna ze in Koninklijk Werk IBIS in
Bredene met enkele kinderen het ontbijt namen. Derde luik was een kennismaking met de Hotelschool Ter
Duinen in onze gemeente. Een ideaal moment want de hotelschool viert in 2016 zijn 70-jarig bestaan. De
koning en de koningin werden er verwelkomd door gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Marc Vanden
Bussche, voorzitter Patrick Coucke van de beheerraad en directeur Peter Verbeke van Hotelschool Ter Duinen.
Directie, leraars en leerlingen waren meer dan in hun nopjes! Enkele foto’s…
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Elk studiejaar werd vertegenwoordigd door een
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lessen zaalpraktijk in het restaurant Escoffier.

hilde luistert
Koningin Mat
sseerd naar
heel geïntere
g van diverse
de openbarin
engeheimen…
uk
maritieme ke

De hotelschool schonk het
koningspaar champagne
die herinnert aan het
70-jarig bestaan, boeken en
bloemen. Dankbaar waren
koning Filip en koningin
Mathilde eveneens voor
een beeld van George
Grard en het boek ‘Leven en
dood in Koksijde en VeurneAmbacht tijdens WO I’ dat
ze van auteur-burgemeester
Marc Vanden Bussche ten
geschenke kregen.

gen
nnis met de leerlin
en de koningin ke
g
nin
er
ko
die
de
en
n
uk
kte
en Ke
In de keuken maa
e jaar Restaurant
Hotel en het derd
vis klaarmaakten.
sjo
an
en
ek
sp
van het vijfde jaar
et
m
s
tje
an
iss
cro
eluk!
kleine
erden van smaakg
hartige hapjes en
proefden en glund
e,
to
n
ke
ke
en
rst
De vo

In het resta
urant De V
illa van he
de vorsten
t 7de jaar
lange tijd
specialisa
met de me
Directeur P
tie gastron
dewerkers
eter Verbe
omie spra
en leerling
ke was tro
we een ko
ken
en van de
ts met het
ninklijk ba
school.
ko
ninklijk be
nket op lo
relatie me
zoek: “Som
catie, we h
t het konin
s verzorge
ebben al la
gshuis.” Tot
Mathilde d
n
nger een g
slot ondert
e guldenb
oede
ekenden ko
oeken van
ning Filip e
gemeente
n koningin
en school.

Waterschade 27 mei-26 juni erkend als ramp
In het Belgisch Staatsblad verscheen op 31 oktober het KB van
7 oktober 2016 waarbij de schade veroorzaakt aan particuliere
goederen ingevolge de overvloedige regenval van 27 mei tot
26 juni 2016 op het grondgebied van Koksijde als ramp erkend
wordt. Aangiften dienen neergelegd tot 31 januari 2017.
Een dossier moet volgende informatie bevatten: de nodige
ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto’s,
kostenramingen en facturen. De raming van de schade gebeurt
best zo gedetailleerd mogelijk. Enkel de op de aanvraag
vermelde schade komt in aanmerking voor een vergoeding.
De aanvraagformulieren moeten in tweevoud opgemaakt en
ondertekend zijn door de geteisterde.
Welke goederen kunnen nog vergoed worden door het rampenfonds:
- goederen die geen eenvoudige risico’s zijn of die gedekt zijn in het kader van een bijzondere verzekering
- niet binnengehaalde oogsten, levend vee buiten het gebouw, de bodem, de teelten en bosaanplantingen
- de goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde
- de openbare domeingoederen
Aanvraagformulieren bij adviseur Geert Beyens van Sociale Zaken, Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34,
058 53 43 56, geert.beyens@sociaalhuiskoksijde.be.
Formulieren en vademecum raadpleegbaar op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.
Voor inlichtingen of vragen i.v.m. met concrete dossiers: dienst Rampen, 02 553 50 10 of via
rampenfonds@vlaanderen.be.
De aanvraag bij voorkeur aangetekend indienen bij: Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaams
Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48, 1000 Brussel (02 553 50 10, overheid.vlaanderen.be/rampenfonds).

In Trefpunt op Focus: Milieupark en eindejaarsfeer
De Trefpunt-reportage van december op Focus WTV legt de kijker de nieuwe
regelingen uit (zie ook bl. 4) die op 1 januari van kracht worden in het
Milieupark, wat de nieuwe naam voor het containerpark is. Verder besteedt
deze aflevering ook aandacht aan de talrijke kerst- en nieuwjaarsactiviteiten
die in onze gemeente op het getouw worden gezet. De reportage gaat op
antenne op 21 december na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan ook
bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Voortaan digitale bouwaanvraag
In onze gemeente kunnen burgers en architecten
sinds 7 november hun aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning digitaal
indienen. De administratieve procedure zal sterk
vereenvoudigen. Alle behandelende en adviserende
instanties hebben via een uitwisselingsplatform inzage in het dossier en kunnen online advies verstrekken of
vragen formuleren. De voordelen op een rijtje.
• Je kan je dossier indienen en opvolgen van waar je wil, wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je
hoeft niet langer diverse diensten te bezoeken binnen openingsuren.
• Je kan altijd de status van je dossier nakijken. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Een e-mail
brengt je op de hoogte.
• Eenzelfde informatie wordt maar één keer opgevraagd en in een centrale bron bewaard. De aanvrager
moet geen info aanleveren die de overheid al heeft.
• Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld.
• Aanvragen indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid www.omgevingsloket.be.
Aanmelden met de e-ID.
Info: dienst Stedenbouw, Zeelaan 303, 058 53 34 38, stedenbouw@koksijde.be

Fotowedstrijd en –expo
Herbergen in de Westhoek
Het Mout- & Brouwhuis de Snoek uit Alveringem schrijft
van 1 november tot 1 mei 2017 een fotowedstrijd uit over
hedendaagse herbergen in de 18 Westhoekgemeenten.
Daartoe behoort uiteraard ook Koksijde. Aan de wedstrijd is
een tentoonstelling gekoppeld van 1 juli tot 29 oktober 2017,
geflankeerd met diverse herbergactiviteiten.
Sinds mensenheugenis spelen herbergen een zeer
belangrijke rol in het sociale leven in steden en dorpen. De
laatste decennia verdwijnen ze echter steeds meer uit het
straatbeeld en dreigt het sociaal weefsel steeds dunner te
worden. Het Mout- & Brouwhuis de Snoek acht het daarom
hoogtijd om het herbergleven in de kijker te plaatsen.
De klemtoon van de wedstrijd en tentoonstelling ligt op de rol
van de hedendaagse herberg in het sociale leven van de Westhoek: lokaal van verenigingen, ‘speelhol’ van
biljarters, vogelpikkers, kaarters en volkssporters, plek waar men het uur uit het oog verliest, waar de brouwer
trakteert, de bazin de plak zwaait, waar gelachen en geschreid wordt, de toog als biechtstoel dient en de
wereld verbeterd wordt… om alles bij het oude te laten.
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Al wie wil mag maximaal drie digitale foto’s inzenden. Tijdens de
tentoonstelling wordt aan de bezoekers de mogelijkheid gegeven om de voor hen vijf beste foto’s te
nomineren. Uit de tien meest genomineerde foto’s kiest de jury de drie winnende foto’s. De eerste prijs
bedraagt 500 euro, de tweede en derde krijgt een prijs in natura. Prijsuitreiking op 7 oktober 2017.
Info: volledig reglement op www.desnoek.be.

Duurzame kerstverlichting
De kerstverlichting kadert sedert eind 2014 in een groot masterplan. Vernieuwingen moeten hand in hand
gaan met duurzaamheid, zoals bepaald in het plan Energiek2020. In de nieuwe visie wordt afgestapt
van het her-en-der verlichten. Anderzijds worden op vier plaatsen duidelijke accenten gelegd: de ijsbaan
Koksijde-Bad, het Astridplein in Oostduinkerke-Bad, het Konz- en Grardplein in Sint-Idesbald.
Omdat er veel minder opvallende verlichting is weggelaten
maar vooral ook omdat er bijna 100% met LED wordt gewerkt,
kadert deze visie volledig in het Koksijds energieplan EnergieK
2020, waarmee het bestuur een voorbeeldfunctie wil uitdragen
in het kader van energiebesparing, milieu en duurzaamheid.
Nieuw
In grote lijnen wordt eigenlijk enkel decoratie voorzien in de
omgeving van dorpskernen, handelszones, accentpunten en
kerken. Dit jaar werd de nadruk gelegd op heel wat kleine
herstellingen, maar toch was er nog ruimte voor nieuwe
kerstverlichting voor volgende plaatsen:
- Zeelaan, Koksijde-Bad: het vernieuwd deel krijgt nieuwe
armaturen aan de multifunctionele OV-palen.
- Leopold II-laan, Oostduinkerke-Bad: nieuwe armaturen aan de OV-palen.
- Het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke krijgt er heel wat bomen bij. Naar jaarlijkse
gewoonte komt er ook weer een reusachtige kerstspar.
- Konzplein, Sint-Idesbald: kegel-kerstboom van 10 meter hoog.
- Alle lichten aan het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-dorp zijn nieuw, goed voor een kleine kilometer lichttube.
Nieuwsjes
• Om veiligheidsredenen (vallende brokstukken) mag er niet meer gewerkt worden bij de ‘canvas’-fontein in
de Zeelaan. De twee schaatsende ijsberen kunnen van de winter daar dus niet geplaatst worden. Er wordt
gezocht naar een waardig alternatief voor deze twee werkloze zielen.
• De kerstverlichting is te bewonderen tussen vrijdag 2 december en zondag 8 januari, van 16 tot 23 u. Op
kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ‘s anderendaags 9 u.

HOUCK & LAND: sereen sfeerboek
van Peter Paelinck en vrienden
Het artistiek trio WXII (Peter Paelinck, Luc
Vanhoucke en Yves Bondue) stelt op
zaterdag 17 december om 11 u. in de bib
zijn boek HOUCK & LAND voor, uitgegeven
door Lannoo. Dit is meteen ook het startschot
van een bijhorende tentoonstelling (tot
7 januari) met foto’s van Luc Vanhoucke.
Vierentwintig locaties uit de Vlaamse en de
Frans-Vlaamse Westhoek worden door de
fotograaf prachtig weergegeven. Plaatsen
waar je soms zo voorbij rijdt, maar die mooie
dingen verborgen houden.
Die locaties zijn o.m. de Zuid-Abdijmolen
in Koksijde, de Sint-Gustaafmolen in De
Moeren, het kasteel in Wulveringem, de SintSixtusabdij in West-Vleteren. Verder aan de
andere kant van de schreve: de bron van de
IJzer in Buyscheure, de abdij van de Catsberg Peter Paelinck (voorgrond) en Yves Bondue.
in Godewaersvelde, de duivelsvijver in Pitgam,
de top van de Casselberg, de villa van Marguerite Yourcenar in Sint-Janskappel e.a.
Het tijdloze boek HOUCK & LAND belicht deze locaties verder aan de hand van poëzie, proza, historiek en
muziek. Het fotoboek is luxueus uitgevoerd en beperkt uitgegeven op 400 exemplaren, ondersteund door de
muziek van WXII op de bijgeleverde cd. Die cd is een omzwerving van geluiden en muziek uit het landschap
dat de artiesten doorkruisten. Boek (104 bl.) en cd samen kosten 36 euro, te koop bij de dienst Toerisme
Koksijde of via www.WXII.be. Receptie na de voorstelling.
Info: www.WXII.be

Literatuur smaakt…
Verslind je boeken en ben je tegelijk een liefhebber van lekker eten en drinken?
Dan vind je in december in de bib de bijzonderste, opvallendste en de beste
culinaire romans en verhalen. Eten op zijn Vlaams van Louis Paul Boon is een
humoristische ode aan de traditionele Vlaamse keuken. Liefdevol en verlekkerd
schrijft Boon over plattekaas, zwarte worst met rodekool, gehaktballetjes, asperges
en, natuurlijk over aardappelen en frietjes. Het diner van Herman Koch speelt
zich volledig af in een sterrenrestaurant. Koch observeert in zijn boek de prijzige
culinaire creaties met een mix van ergernis en verbazing.

15 jaar strijd tegen terreur
Al-Qaeda, IS, Syrië, Afghanistan… Kan je nog volgen in de
strijd tegen terreur? De bib helpt je om hierover volledig
op de hoogte te blijven met een waaier aan informatie.
Journalisten zoals Rudi Vranckx (met Oorlog om de geesten)
en Jef Lambrecht (met IS: het nieuwe terrorisme van Daesh
en de ondergang van de Moslimbroederschap) geven in
hun boeken een duidelijke visie over het verleden, heden
en toekomst van dit conflict. Of lees het onthutsende verslag
van vrouwen die ontsnapten aan IS in De vrouwen van het
kalifaat: slavinnen, moeders en jihadbruiden, van Judith
Neurink. Bekijk zeker ook de film Zero Dark Thirty, over de
zoektocht van de VS naar Osama Bin Laden. De bibliotheek
maakte een selectie van boeken, dvd’s en andere
materialen die heel interessant zijn.

Met de bib de winter door

De wintermaanden zijn vaak koude, natte , korte, donkere dagen. De bib
houdt het warm en gezellig. Kom en geniet van de rust in de aangename
leesruimte op de boekafdeling. Je kan er dagelijks verschillende kranten of
ook je favoriete tijdschriften lezen. Bovendien gratis met een kop koffie aan een
democratische prijs!

Cursussen
• Workshop Etiketten en naamkaartjes - Met MS Word etiketten en naamkaartjes maken voor
verschillende doeleinden. Maandag 12 en dinsdag 13 december van 13.30 tot 16 u. Prijs 10 euro.
Zelf inschrijven aan de balie van de bib, je moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je
identiteitskaart mee. Betalen via de betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 20 euro).
Meer info over de cursussen van de bib op www.bibliotheek.koksijde.be

Berichten uit NAVIGO -

Nationaal Visserijmuseum

Wegens groot succes verlengd: expo Engelen van de zee
Wie de expo Engelen van de zee in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum nog niet heeft bezocht, kan dat
nog tot 8 januari. Wegens de grote belangstelling werd beslist de looptijd van de expo te verlengen tot het
einde van de kerstvakantie.
De bijzondere portretreeks Engelen van de
zee toont kinderen die vandaag de maritieme
opleiding volgen bij Koninklijk Werk IBIS. Fotograaf
Stephan Vanfleteren keek in de pure ogen van
deze hedendaagse engelen en portretteerde
hen, verpakt in hun prachtige traditionele
zeemanskostuumpjes. Een aandoenlijke blik op
kwetsbare jongeren die zorgzaam begeleid worden
naar een horizon waar ieder kind recht op heeft.
Bezoek aan de expo inbegrepen in het
toegangsticket. Gratis voor Koksijdenaars.
Info: www.navigomuseum.be

Coole workshops voor kids@NAVIGO-museum
Het is al een mooie traditie tijdens de schoolvakanties: een toffe
workshop voor kinderen op vrijdag om 14.30 u. Volwassenen kunnen
tegelijk een rondleiding in het museum volgen.
* Vrijdag 30 december - Zilte groeten! Maak je eigen visserswenskaart.
* Vrijdag 6 januari - Kijken met je vingers, knutsel een winterse collage
om naar te kijken én aan te voelen.
Prijs 2 euro voor kinderen (6 tot 12 j.), graag inschrijven via
058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.

Rondleidingen in de kerstvakantie
In de schoolvakanties organiseert het museum rondleidingen voor
individuele bezoekers. Die zijn inbegrepen in het toegangsticket en
dus gratis voor Koksijdenaars.
Op vrijdag 30 december en 6 januari om 14.30 u. in het Nederlands.
Op dinsdag 27 december en 3 januari om 14.30 u. in het Frans.
Ben jij bang van de roesschaert?

Berichten uit Abdijmuseum Ten Duinen
Nieuw winterevenement: Vertelfestival!
Het Abdijmuseum Ten Duinen heeft een nieuwe invulling
klaar voor het jaarlijkse winterevenement. Het wordt een heus
Vertelfestival. Op vrijdag 30 december van 14 tot 18 u. toveren
vier ervaren vertellers het museum om tot een vertelpaleis!
In uiteenlopende ruimtes van het museum brengen Fred
Versonnen, Katelijne Billet, Don Fabulist en Chantal Dejardin
(F) boeiende en onverwachte verhalen met een lach en een
traan waarbij je aan de lippen van de vertellers blijft hangen.
Zowel voor volwassenen als voor kinderen vanaf 6 jaar zijn er
vertelmomenten op maat. Er is ook randanimatie, en lekker
eten en drinken! Een klein deel van de activiteit vindt buiten
plaats.
Dit is een activiteit in het kader van de expo Zalige Idesbald en
de 1000 skeletten.
Info: www.tenduinen.be

Tekenworkshop Skel & de Etten
In het kader van de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
organiseert het abdijmuseum op woensdag 28 december om 14.30 u. de
tekenworkshop Skel & de Etten voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Skel is een
superheld met als hulpje een monniksaap! Maar de Etten liggen op de loer!
Een te gekke tekenworkshop onder leiding van striptekenaar Steven de Rie.
De kinderen krijgen eerst een rondleiding op maat doorheen de expo.
Je ziet er echte beenderen en schedels! Daarna gaan ze samen met
striptekenaar Steven (o.a. Urbanus) aan de slag om zelf stap voor stap een
skelet te tekenen. Niet zomaar een skelet: ze leren Skel tekenen! Ook zijn
aapje en de Etten vragen om getekend te worden.
Deelname 5 euro (2 uur), schrijf in via abdijmuseum@koksijde.be of
058 53 39 50 (max. 25 kinderen). Dit is ook een Family@TenDuinen–activiteit:
tijdens de workshop is er een rondleiding voor volwassenen (gidsbeurt
inbegrepen in toegangsprijs museum).

Workshops, gidsbeurten, activiteiten
Elke zondag
- Wekelijks gratis rondleiding (N) in het museum, ook in de expo Zalige Idesbald & de 1000 Skeletten
Woe 28 december
- 14.30 u., Family@TenDuinen, tekenworkshop Skel & de Etten /
standaard-rondleiding (N) voor volwassenen (zie hierboven)
Donderdag 29 december
- 14.30 u., standaard-rondleiding (F) voor volwassenen
Vrijdag 30 december
- 14-18 u., Vertelfestival (N/F, zie bovenaan)
Woe 4 januari
- 14.30 u., Family@TenDuinen, rondleiding met workshop Pluim
voor schrijven, voor kinderen van 9 tot 12 j. (geschiedenis van
het schrift, ontdekken van dit monnikenwerk)
- 14.30 u., standaard-rondleiding (N) voor volwassenen
Donderdag 5 januari
- 14.30 u., standaard-rondleiding (F) voor volwassenen
Zondag 8 januari
- 14.30 u., gidsbeurt (N) doorheen de expo Zalige Idesbald & de 1000 Skeletten (allerlaatste kans om de
expo te bezoeken, ’s avonds sluit de expo)
(!) Gratis toegang voor inwoners voor alle vermelde rondleidingen. Dat geldt ook voor tweedeverblijvers op
vertoon van de K-pas.

Abdijsite geeft konijnenwarande prijs
De Ter Duinenlaan is een archeologische
vondst rijker. Op de plek waar het
nieuwe politiecommissariaat komt, vond
gemeentearcheoloog Alexander Lehouck
de grondsamenstelling van de oude
konijnenwarande van de Duinenabdij. Dat
is een kunstmatige heuvel waar de konijnen
voor de jacht gekweekt werden. Deze vondst
bevestigt het onderzoek naar eerdere sporen in
2010-2011.
De konijnenwarande is duidelijk te zien op de
plattegrond van de abdij, ca.1580 door Pieter
Pourbus geschilderd. “Alles wijst erop dat we
die nu te pakken hebben”, vertelt Alexander.
“Een warande is een privaat jachtgebied.
De konijnenwarande van onze abdij was
een kunstmatig opgeworpen berg zand om
De ‘zwarte laag’ op de foto betreft de depressie (een lager
konijnen aan te trekken. Ze graven daar graag
gelegen terrein) rond de konijnenwarande. © Abdijmuseum Ten
hun gangen in. Makkelijk jagen dus, en het
Duinen
vlees en de pelzen konden de monniken goed
gebruiken.”
Het konijn werd in Noordwest-Europa in de late middeleeuwen geïntroduceerd. In de regio Veurne vinden
we zelfs een van de oudste vermeldingen, meer bepaald in 1255. Ook de Duinenabdij hield al vrij vroeg
konijntjes van eigen kweek. In 2010-2011 werd de structuur al eens onderzocht tijdens de rioleringswerken
van de Ter Duinenlaan. Met het huidig onderzoek weet men nu hoe groot die “konijnenberg” ongeveer was.”
Alexander Lehouck hoopt nog natuurwetenschappelijk onderzoek te kunnen doen op de bodemmonsters:
“Zodat we iets leren over de datering van de structuur en de manier waarop zo’n warande opgebouwd
werd. Wellicht werd hierbij ook bepaalde vegetatie aangeplant om zandverstuiving te voorkomen. De
structuur werd, net zoals de Duinenabdij, eind 16de eeuw overstoven met zand.”

Koksijdenaars co-auteurs van
belangrijk boek over Shakespeare
Bij uitgeverij Lannoo verscheen recent het boek Shakespeare. Auteur voor alle seizoenen, geschreven
door een trio. Op zich heeft de inhoud van dat werk geen band met onze gemeente, maar dat geldt wel
voor twee van de drie auteurs, nl. vader Jo De Vos en zijn zoon Laurens De Vos, die beiden Koksijdenaars
zijn.
Jo was professor Engelse literatuur en theatergeschiedenis aan de UGent. Hij is ook de oprichter en
hoofdredacteur van het theatertijdschrift Documenta. Zijn zoon Laurens was lange tijd scoutsleider bij
Casa, Oostduinkerke. Hij is doctor in de Germaanse filologie en thans professor
Theatergeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Over dit boek lichten we enkele passages uit het artikel van Frank Albers in De
Standaard. Vermelden we volledigheidshalve dat Jürgen Pieters derde coauteur is.
“Jo De Vos, Laurens De Vos en Jürgen Pieters hebben samen een boek
geschreven dat wel degelijk voor een breed en geïnteresseerd publiek
toegankelijk is. (…) Het bevat een gedegen inleiding op het leven
en werk van William Shakespeare, en het gaat ook in op een aantal
Shakespearevoorstellingen die de afgelopen vijftig jaar her en der in
Vlaanderen en Nederland zijn gespeeld. Dit overzicht is dus tegelijk biografie,
cultuurgeschiedenis én opvoeringsgeschiedenis.(…) De auteurs schrijven
helder en zakelijk, nooit dweperig of chagrijnig, wat de geloofwaardigheid
en ook het leesplezier ten goede komt. (…) Shakespeare. Auteur voor alle
seizoenen is een boek dat we in het Nederlandse taalgebied nog niet hadden.”
Het boek telt 256 bladzijden en kost 24,99 euro.

WAK op kunstuitstap naar Nederland
De gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) organiseert op zondag
11 december een kunstuitstap naar Nederland. Er zijn bezoeken gepland
aan de tentoonstelling Van Rodin tot Bourgeois: sculptuur in de 20ste eeuw
in het Gemeentemuseum Den Haag, en aan de expo De Goddelijke
Renaissance van Fra Bartolommeo in het Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam.
Den Haag - Auguste Rodin, Umberto Boccioni, Constantin Brancusi, Louise
Bourgeois en vele anderen zijn de hoofdrolspelers in een groots overzicht
van moderne sculptuur. In de expo Van Rodin tot Bourgeois: sculptuur
in de 20ste eeuw worden de belangrijkste ontwikkelingen getoond in de
Europese en Amerikaanse beeldhouwkunst. Van Balzac van Rodin tot en
met de draadsculpturen van Sandback en Bourgeois’ beroemde spinnen:
de tentoonstelling is een wandeling langs de sculpturale hoogtepunten
van de westerse kunstgeschiedenis.
Rotterdam - Museum Boijmans Van Beuningen toont momenteel
de meesterwerken van Fra Bartolommeo (1473-1517), de Italiaanse
kunstenaar-monnik uit Florence. Leonardo da Vinci, Rafaël, Michelangelo
en Fra Bartolommeo zijn de vier belangrijkste kunstenaars van de hoogrenaissance. Voor het eerst reizen schilderijen van Fra Bartolommeo naar
Nederland, elf in totaal. In Rotterdam worden ze na vijf eeuwen met 140
voorbereidende tekeningen herenigd.
Info en inschrijvingen via www.westhoekacademie.be.

La négresse blonde van
Brancusi.

9de Cabin Art: schrijf nu in!
De 9de editie van Cabin Art vindt in de komende zomer plaats van zaterdag 3 juni tot zondag
17 september op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in de open
lucht en wordt georganiseerd door de handelaarsbond K-Baaltje, in samenwerking met de gemeentelijke
dienst Cultuur en Erfgoed en de VVV Koksijde-Oostduinkerke.
Thema – De werkgroep koos voor het thema Storm. Woeste wateren, toepasselijker kan een thema bijna niet zijn,
gelet op de locatie. Zout en wind gaan hier elk jaar de dialoog aan met de kunstwerken.
Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 7 april naar cultuur@koksijde.be. Verwijs naar je/een
website of andere referenties in beeld of tekst. Een vakkundige jury zal de voorstellen van de deelnemers
selecteren en hen verder inlichten. Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan
303 in Koksijde.
Doel - De geselecteerde kunstenaars kunnen hun werk rechtstreeks op de achterwand van de cabine maken op
zaterdagmorgen 3 juni. De organisatie voorziet verf voor wie ter plaatse op de cabine schildert. Indien het gaat
om een andere kunstvorm, bv. vooraf gerealiseerd op houten multiplexplaten (max. 1,85 m breed/1,50 m hoog),
kan men dat bezorgen op uiterlijk 29 mei. Je hebt wel een streepje voor als je het werk op zaterdag 3 juni ter
plaatste aanbrengt.
Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van drie maanden bekijks van de vele
bezoekers op de Zeedijk. Let wel! Kunstenaars die geselecteerd worden voor Cabin Art staan hun rechten af aan
de organisatie. Concreet houdt dat in dat de afbeeldingen van de kunstwerken verspreid kunnen worden. Alles
wat op de cabines wordt aangebracht is van tijdelijke aard.

Lezing en bezoek tentoonstelling
Fin de siècle en Emile Verhaeren
Op donderdag 15 december geeft Jan Florizoone, docent
kunstgeschiedenis, naar aanleiding van de tentoonstelling
Verhaeren Verbeeld in het Museum van Schone Kunsten in
Gent een lezing in de gemeentelijke Westhoekacademie. Op
donderdag 22 december volgt dan een bezoek aan de expo.
Lezing 15 december, 20 u., gratis - Anno 1900 heerste een goed
klimaat in België. Men geloofde sterk in bloei en vooruitgang.
Tegelijk voelde men ook weemoed om een oude wereld die
nooit meer zou terugkomen. Tijdens het fin de siècle kijkt men
om en om, schept men rumoer en zoekt men naar stilte. Veel
kunstenaars proberen nieuwe wijzen van schilderen, bouwen,
beeldhouwen, dichten, musiceren. Een tijdschrift noemt men
zonder blozen L’art Moderne. Sommige kunstenaars maken
Een prachtig pointillistisch werk van
geschiedenis. Een centrale figuur is Emile Verhaeren, in 1916
Georges Seurat.
honderd jaar geleden.
Naar de expo in Gent, 22 december - Vertrek met de trein van
8.56 u., Koksijde. In de voormiddag geleid bezoek aan de tentoonstelling Verhaeren Verbeeld in het Museum
van Schone Kunsten. In de namiddag vrij bezoek aan het SMAK. Terug in Koksijde om 18 of 19 u. Meer info,
o.a. prijs, bij de WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be.

Delvauxstichting verkocht
schilderij en lanceert badges
De Stichting Paul Delvaux verkocht voor het eerst een schilderij uit haar collectie,
nl. het doek De weg naar Rome (1979). De verkoop van dit werk is tegelijk de start
van een fundraising campagne. Met deze oproep tot mecenaat en schenkingen
gaat de stichting op zoek naar middelen om de vele ambitieuze projecten en
opdrachten te financieren. Naast de verkoop van het schilderij, verkoopt de
stichting badges tegen de bescheiden som van 1 euro, zodat iedereen zijn
bijdrage kan leveren.
De verkoop van De weg naar Rome was uitzonderlijk, want er worden slechts zelden werken van Delvaux op
de kunstmarkt aangeboden. Hoewel de kunstenaar meer dan zestig jaar onvermoeibaar actief was, heeft
hij slechts een 450-tal schilderijen gemaakt.
De weg naar Rome was te zien in Sint-Idesbald, Brussel en Londen. Op 14 november werd het in Sotheby’s
New York geveild. Behaalde prijs: 2,4 miljoen euro.
Info: www.delvauxmuseum.com.

Volkstuingroep Zeevette
Eind december 2015 zag de volkstuingroep Zeevette het levenslicht, een
initiatief van waardin Adelheid Hancke van afspanning WielrijdersrustHet Dorstige Hart in Wulpen.
Doel van Zeevette is volkstuintjes aanbieden aan liefhebbers die
houden van eigen verse groenten maar die niet kunnen kweken bij hun
appartement of woning. Dat zal vanaf 1 januari 2017 wel kunnen op een
vruchtbaar perceel in Oostduinkerke. De perceeltjes zijn gemiddeld 50 m2, waarvoor een jaarlijkse huurprijs
van 1 euro/m2 gevraagd wordt. Kleinere of grotere percelen in gebruik nemen is ook mogelijk.
Personen die tot het bestuur willen toetreden zijn welkom. Zeevette wil ook samenwerken met imkers, met
mindervaliden, leerlingen met beperkingen, enz.
Info: Adelheid Hancke, Dijk 33 in Wulpen, Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, 0474 40 99 69

Senioren Filmdag in Cinema Koksijde
Cinema Koksijde nodigt alle senioren van onze gemeente uit tot de eerste
Senioren Filmdag op maandag 19 december om 13.30 u.
Senioren krijgen op die dag de kans de leuke film Pippa te bekijken
gevolgd door koffie en koekjes. Na de vertoning is er tombola. De lotjes
worden bij aankomst aan de onthaalbalie uitgedeeld. Er vallen drie prijzen
van de cinema te winnen: 1ste prijs twee cadeaubonnen, 2de prijs vier
cadeaubonnen, 3de prijs tien cadeaubonnen!
De film - Pippa (Nathalie Meskens) en Glenn (Tom Van Dyck) houden het
na vijf jaar huwelijk voor bekeken. Ze willen scheiden, maar raken het niet
eens over de verdeling van hun goederen. De spanning loopt op, maar het
gaat pas echt fout wanneer vrienden en familie zich met de zaak bemoeien.
En Pippa heeft een hoop fantasieën die ze wil uitproberen om meteen
voorgoed verlost te geraken van die vervelende Glenn.
Toegang 7,95 euro per persoon. Tickets vanaf 1 december aan de
onthaalbalie van Cinema Koksijde (Ter Duinenlaan 51) tijdens de
openingsuren. Dit evenement is enkel voor senioren.

Infonamiddag tegemoetkomingen
aan personen met een handicap
De seniorenadviesraad (SAR) programmeert op maandag 12 december om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde
een infonamiddag voor personen met een handicap over het onderwerp Doolhof van voorzieningen,
premies en tegemoetkomingen. Spreker is Jimmy Segers van de FOD Sociale Zekerheid, dienst
Tegemoetkomingen.
Er bestaat een grote variatie aan voorzieningen, premies,
tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen, die kunnen
helpen om de zorg goed te organiseren en betaalbaar te
houden. Als leek ziet men vaak het bos door de bomen niet meer.
Jimmy Segers biedt een gestructureerd overzicht van wat er
allemaal mogelijk is.
* Wie omwille van een handicap ernstige beperkingen
ondervindt bij het uitoefenen van gewone dagelijkse activiteiten,
heeft misschien recht op een inkomenvervangende en/of
integratietegemoetkoming.
* Wie pas op latere leeftijd (na 65) niet meer uit de voeten kan,
kan misschien de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen.
De infonamiddag bekijkt wie recht heeft op een tegemoetkoming en aan welke voorwaarden dient te
worden voldaan. Er is ruim tijd voorzien om vragen te stellen. Toegang 2 euro, drankje inbegrepen.
Graag inschrijven: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Tai Chi-groep steunt Begeleidingstehuis
Kompani
Op donderdag 27 oktober bracht een schare leden van de Tai Chiclub Koksijde een bezoek aan het begeleidingstehuis Kompani in de
Guldenzandstraat in Oostduinkerke. Kompani is een erkende organisatie
binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Het initiatief staat in voor de dagelijkse
opvang en begeleiding van 14 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18
jaar. Tai Chi-lesgever Marc Suwier, het Sociaal Huis en de vele Tai Chibeoefenaars willen dit schooljaar home Kompani met de opbrengst
van de Tai Chi-werking steunen. De groep kreeg uitleg over het
begeleidingstehuis en een rondleiding.

Veel belangstelling voor 1dagniet:
actiedag tegen woninginbraken

De diefstalpreventiestand op de marktdag.

De politie en de preventiedienst gingen te voet
en met de fiets op pad in de inbraakgevoelige
wijken met voetafdrukken boordevol tips om
woninginbraken te vermijden.

Op vrijdag 28 oktober vond 1dagniet plaats, de nationale
actiedag tegen woninginbraken. PZ Westkust en de
preventiedienst van Koksijde bemanden samen de
diefstalpreventiestand op de marktdag in Koksijde. De
politie Westkust en de preventiedienst gingen op pad in de
inbraakgevoelige wijken met voetafdrukken boordevol tips
om woninginbraken te vermijden en de politie Westkust hield
controles op de toegangswegen in het kader van 1dagniet.
De tekstkarren met het opschrift “www.1dagniet.be,
ook wij doen mee” kenden eveneens succes. Verder
werden deelnemers uitgenodigd een leuke slogan rond
inbraakpreventie te bedenken in de zin van “Geniet van je film
als een koning, zonder een onaangename verrassing in je
woning”.
Dit zijn de 7 winnende slogans:
• Inbraakpreventie op maat, daar weet politie Westkust wel
mee raad (Dennis Vercauteren)
• Dag van de inbreker, alle ramen en vensters open (Roger
Degraeuwe)
• Een preventieve afsluit is een dief zonder buit (Lutwine De
Cocker)
• Vertrek je op reis, doe het in stijl, verwittig je buur, die houdt
een oogje in ’t zeil (Joke Van Loocke)
• Zit de dief al binnen, dan moet je niet meer beginnen (Davy
Heremans)
• Alarm, alles op slot en een goede buur, de inbreker weet het
niet meer op den duur (Liesbeth Van den Broeck)
• Ramen en deuren sluiten = alle dieven buiten (Els Desaever)

Alg. vergadering Kokos en Wulloks

Avond in Senegalese sfeer
De jaarlijkse open algemene vergadering van Kokos en Wulloks (gemeentelijke
raad voor Internationale Samenwerking) vindt plaats op donderdag 1 december in
c.c. CasinoKoksijde. De vergadering staat dit jaar volledig in het teken van Senegal.
Van 18 tot 19 u. is er eerst een djembé-workshop,
inschrijven daarvoor bij ina.vanthienen@koksijde.be
(gratis maar beperkt aantal plaatsen).
Om 19 u. gaan de deuren open voor iedereen (gratis
toegang) en komt Sabelle Diatta vertellen over haar
geboortestreek en haar project, SOS Casamance.
Aansluitend is er de filmvoorstelling La Pirogue (2012,
87’). Deze prent gaat over Senegalees vissersdorp waar
de vooruitzichten allesbehalve gunstig zijn. Daarom
vertrekken er vaak vissersbootjes naar de Canarische
eilanden in de Atlantische oceaan, die Spaans bezit zijn
en dus Europees territorium. Baye Laye is de kapitein van
een pirogue, een houten vissersboot. Uit geldnood neemt
hij de opdracht aan om 30 mannen over te varen, meer
dan 1.500 km ver naar Europa. De opvarenden spreken
verschillende inlandse talen en enkelen hebben zelfs
nog nooit de zee gezien. Niemand weet wat hij van de
reis kan verwachten…

Sabelle Diatta (in geel gewaad) in actie in haar
geboortedorp.

Wees solidair met elkaar!

Help in de winter mensen
die het moeilijk hebben!
De winter staat weer voor de deur. Voor mindermobielen, zieken, bejaarden en eenzamen zijn de
wintermaanden dikwijls geen aangename tijd. Het Sociaal Huis heeft alvast zijn voorzorgen genomen en
biedt zoals elk jaar hulp aan mensen die het moeilijk hebben.
Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Voor hen zijn Kerstmis en Nieuwjaar
niet altijd een feest. Elke inwoner van onze gemeente kan zijn steentje bijdragen door in zijn omgeving extra
aandacht te besteden aan mensen die het moeilijk hebben. In jouw buurt wonen misschien mensen die
eenzaam zijn of die moeite hebben om de winter door te komen. Een kleine attentie, een bezoekje, een
boodschap, enz. kan voor hen heel deugddoend zijn. Wees solidair!
Vind je het moeilijk om zelf stappen te ondernemen, meld dit gerust aan het Sociaal Huis, dat naar de best
mogelijke oplossing zal meezoeken.
Heb je zelf behoefte aan een bezoekje tijdens de donkere winterdagen, laat het dan zeker weten. Het
Sociaal Huis gaat na hoe men je het best kan helpen. Dit is een initiatief van het Project Samen Zorgen.
Info: projectcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19, Ter Duinenlaan 34

Hulp bij het sneeuwruimen
voor hulpbehoevende senioren
Een witte kerst is leuk voor de kinderen, maar niet voor
hulpbehoevende senioren. Zij kunnen soms de deur niet meer
uit omdat het buiten glad is. Ze geraken geïsoleerd en kunnen
niet op boodschap. Enkele vrijwilligers van het Sociaal Huis zijn
bereid om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre
weersomstandigheden niet buiten geraken.
Enkel bij hevige sneeuwval wordt een noodnummer geactiveerd:
0472 20 42 80. In dat geval is dit nummer dan bereikbaar in het
weekend van 9 tot 12 u. De andere dagen kan je hiervoor terecht bij
de vrijwilligers van het Sociaal Huis. Een vrijwilliger kan dan langskomen
om bij jou sneeuw te ruimen zodat je weer buiten kan. De bijdrage voor
deze dienstverlening bedraagt 5 euro per uur en een kilometervergoeding van 0,33 euro per km.
• Tijdens de kantooruren: coördinator vrijwilligerswerking annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 30
• Bij zware sneeuwval, tijdens de weekends van 9 tot 12 u.: 0472 20 42 80

Voorzitter Kokos & Wulloks
onverwacht overleden
Op vrijdag 28 oktober overleed onverwacht in haar woning aan de Witte Burg in
Oostduinkerke mevr. Christine De Vliegher (65). Christine was sedert 22 juni 2011
de minzame voorzitter van Kokos & Wulloks, de gemeentelijke adviesraad voor
Internationale Samenwerking, waarvoor ze zich enthousiast inzette. Zelf was ze met het
project Vrienden van La Paz, ook actief betrokken bij internationale samenwerking. Ze
was ook actief voor de MS-Liga waarvan ze tot voor kort provinciaal voorzitter was.
Christine was bekend in de zeilmiddens aan onze kust, en medeoprichter van
Westhoek Marina, samen met haar man Philippe Monsieur, voorzitter van Nautiv
(Nautische Verenigingen Vlaanderen). Ze was de geliefde moeder van twee kinderen en grootmoeder
van vijf kleinkinderen. De uitvaart vond plaats op zaterdag 5 november in de Sint-Niklaaskerk. Het
gemeentebestuur houdt eraan Christine De Vliegher postuum te danken voor haar inzet voor de vermelde
adviesraad, en haar familie zijn blijken van deelneming aan te bieden.

Nieuws van de Vrienden der Blinden
Weekendopvang voor
honden
Het centrum voor opleiding van
blindengeleidehonden biedt voortaan
de mogelijkheid om een toekomstige
blindengeleidehond weekendopvang
te bieden van vrijdagmiddag tot
maandagmorgen. Het centrum
ontwikkelde deze formule voor mensen
die wel een hond in huis willen nemen,
maar die er tijdens de werkweek
nauwelijks aandacht kunnen aan besteden.
Een hond in huis nemen is voor velen een
dilemma. Van maandag tot vrijdag is er weinig
of geen tijd voor een hond, laat staan om ermee
naar de hondenschool te gaan. In het nieuwe
aanbod neemt u enkel in het weekend een jonge
volwassen, opgevoede hond in huis. Zo zorgt u
ervoor dat de hond zich tijdens het weekend kan
ontspannen en kan wennen aan een huiselijke
sfeer. Een duidelijke win-win-situatie.
Info: info@vriendenderblinden.be,
H. Noterdaemestraat 1 in Oostduinkerke,
www.vriendenderblinden.be, 058 53 33 00.

Facelift voor de
gebouwen
De gebouwen van de
vzw Vrienden der Blinden
ondergaan een facelift.
In 2015 werd de schuur
onder handen genomen.
Nu is het de beurt aan
het kennelgebouw. Eer er
kan afgebroken worden,
moet er eerst een nieuw
tracé gegraven worden voor het leggen van de
nieuwe gasleiding. Aanpassingswerken worden
uitgevoerd aan de bestaande gebouwen om
deze, in de toekomst, ook energiezuinig met gas
te kunnen verwarmen. En tal van materiaal moet
een nieuwe bestemming krijgen in de resterende
gebouwen alvorens de sloophamer in het oude
kennelgebouw gezet kan worden (begin 2017).
De vzw hoopt de nieuwe ruimte onder één dak
(kennels, ontmoetingsruimte en administratieve
lokalen) medio 2018 aan de bevolking te mogen
voorstellen.

1000 euro van FLTK aan Vrienden der Blinden
Tijdens het zomertennistornooi Flanders Ladies
Trophy Koksijde (FLTK) werd niet alleen getennist. Er
werden ook modieuze witte hoedjes verkocht ten
voordele van de Vrienden der Blinden (VdB) die
in hun opleidingscentrum blindengeleidehonden
trainen. Op zaterdag 29 oktober werd de opbrengst
van de actie, 1.000 euro, aan het centrum
overhandigd. Op de foto communicatiemedewerker
Roeland Dewaele (VdB), bestuurder Jean-Marie
Claerebout (FLTK), voorzitter-beheerder Willem
Dezeure (VdB), secretaris Roger Lensen (FLTK),
coördinator adm. Olivia Omwal (VdB), voorzitter
Marc Jacob (FLTK), bestuurder Lieven Segers (FLTK)
en penningmeester Ronny Werbrouck (FLTK). De
FLTK-bestuurders Christiane Formesyn en Pierre Bailly
konden niet aanwezig zijn.

Geschenkenbeurs in Oxfam-Wereldwinkel
Oxfam-Wereldwinkel Veurne organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 december zijn jaarlijkse
geschenkenbeurs. Met cadeautjes uit de Oxfam-Wereldwinkel maak je iedereen blij: je geliefden hier
en producenten in het Zuiden. Dat past in de filosofie van onze gemeente want Koksijde voert het
fairtradelabel in zijn blazoen.
De artikelen liggen uitgestald in dienstencentrum Zonnebloem, (Zuidstraat 67 in Veurne) op beide dagen
van 10 tot 18 u. Je vindt er cadeaus, ingrediënten voor je feestmenu en wijnen voor elke smaak. Zo bouw
je mee aan de toekomst van koffieboeren in Congo, leerlooiers in India, zilversmeden in Mexico, enz.
Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want eerlijke handel geeft
producenten in het Zuiden sterke eigen benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling.
Info: Frank Vandooren, 0495 25 64 58, veurne@oww.be

Twintig zakken afval in drie kwartier…
Het was een zonovergoten
namiddag die donderdag
27 oktober en “geen vuiltje
aan de lucht” toen alle
Koksijdse leerlingen van
het tweede leerjaar op het
strand bij het Elisabethplein
samenkwamen om zwerfvuil,
en vooral plastic te ruimen.
Twee weken voordien
hadden alle elf klassen
globetrotter Gloob op
bezoek gekregen. Die had
de kinderen meegenomen
op reis naar Suriname en
hen verteld over plastic-soep.
Gloobs komst maakte deel
uit van een milieuproject
tussen de dienst
Internationale Samenwerking,
dienst Mil&DO en Djapo.
Kinderen van alle tweede leerjaren van de Koksijdse scholen ruimden op 27 oktober
Om met hun eigen oogjes
20 zakken plastic-afval langs de vloedlijn bij het Elisabethplein.
vast te stellen hoe onze
plastic-zee eruit ziet, gingen
ze met een natuurgids naar het strand. Op amper 45 minuten verzamelden de 220 leerlingen maar liefst 20
zakken afval aan de vloedlijn. Zelfs grote stukken plastic-afval werden van het strand gehaald.
Bellenblaasmachine
Bijzonder blij met de inzet van deze leerlingen én leerkrachten, gaf het natuureducatief centrum Duinenhuis
Koksijde elke school een bellenblaasmachine cadeau. Zo hoopt de gemeentelijke dienst Mil&DO dat
het bellen blazen in onze Koksijdse scholen de traditie van het ballonnen oplaten op schoolfeesten zal
vervangen. Ballonnen belanden immers in de kostbare zee en zorgen ervoor dat zeedieren en zeevogels
in de touwtjes verstrikt raken en verdrinken. Of ze eten de stukjes plastic op. De leerlingen waren alvast
overtuigd van de noodzaak om zorg te dragen voor ons milieu en in het bijzonder voor onze zee en het
zeeleven.

Castreer of steriliseer je kat
Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog te weinig daarvan zijn gecastreerd of
gesteriliseerd, met als gevolg geregeld ongewenste kittens.
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel. Andere worden
gedumpt in de natuur of langs de straat. Daar leven ze vaak in slechte
omstandigheden en kunnen ze voor overlast zorgen. Bovendien brengen
deze zwerfkatten op hun beurt opnieuw nakomelingen voort waardoor
de populatie en het probleem blijft groeien. Zwerfkatten voederen is dus
geen duurzame oplossing. Neem als baasje je verantwoordelijkheid
en help mee het probleem te voorkomen: laat je kat tijdig steriliseren of
castreren.
Wist je dat:
- een kattin al vruchtbaar is als ze vijf maanden oud is?
- een kattin tot twee nesten per jaar kan krijgen?
- een nest drie tot zes jongen kan tellen? Rekenkundig kunnen een kattin
en haar nakomelingen op vijf jaar tijd voor maar liefst vijfduizend jongen
zorgen!
Sterilisatieplicht - Elke kat die verkocht wordt, moet gesteriliseerd/
gecastreerd, gechipt én geregistreerd zijn. De verkoper is hiervoor
verantwoordelijk en moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als je
een kat gratis weggeeft.
Info: www.lne.be/dierenwelzijn

Samen op weg naar
goedkopere groene energie
De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de zesde keer
de groepsaankoop 100% groene stroom. Wie wil besparen
op zijn energiefactuur en zijn steentje wil bijdragen tot een
gezond milieu, neemt uiteraard deel aan deze campagne.
Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf
1 december tot 31 januari via de website
www.samengaanwegroener.be of via het Woonloket.
In februari is er een veiling en kunnen de energieleveranciers
hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met
een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je
om al dan niet van energieleverancier te veranderen. Let op:
ook wie de vorige keer deelnam aan de groepsaankoop moet
opnieuw inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch.
Info en inschrijven
Heb je geen internet, dan helpt Woonhuis NieKo je graag verder met de inschrijving.
• Woonloket Koksijde (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34): maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 u.
• Woonloket Nieuwpoort (Sociaal Huis, Astridlaan 103 in Nieuwpoort): woensdag van 9 tot 11.45 u.
Na afspraak kan je ook info inwinnen in woonhuis NieKo, Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, 058 53 34 90.
Breng je laatste eindafrekening voor elek/gas mee. Daarop staan immers alle nodige gegevens.
Vragen: samengaanwegroener@west-vlaanderen.be.

Op naar het nieuw Milieupark:
altijd je identiteitskaart meenemen
Tachtig procent van alle materiaal dat ingezameld wordt op het ‘oude
containerpark’, wordt gerecycleerd. Toch gaat nog al te vaak perfect
recycleerbaar materiaal verloren in de perscontainer met grofvuil. Zoals
al in de vorige edities aangekondigd, wordt het containerpark daarom
omgebouwd tot een Milieupark, waar sorteren de norm is. Drie (vaak
milieubelastende) basisfracties worden daarom betalend in 2017.
Alle andere (recycleerbare) fracties blijven gratis. Meteen wordt het
Milieupark ook uitgerust met een automatische toegangscontrole.
Belangrijk: hou voortaan je identiteitskaart (of K-pas) bij de hand om je
aan te melden en neem je bankkaart mee als je betalende fracties wil
aanvoeren.
Tips voor een vlot bezoek:
- Sorteer goed, dan blijft er weinig grofvuil over.
- Kom buiten de spitsuren als het kan. Piekmomenten zijn dinsdagvoormiddag en zaterdag, vooral vlak na
opening en tussen 10 en 11 u.
- Kom niet elke week met weinig materiaal. Zo beperk je je verplaatsingen en win je tijd. Papier en karton,
pmd, glazen flessen en bokalen, textiel, … wordt opgehaald aan huis of kan je gemakkelijk kwijt in de
buurt.
- Let op: kom met een standaardvoertuig zonder verlaagde as, de maximale lengte van je voertuig met
aanhangwagen wordt beperkt tot 9 meter.
Je vindt alle info ook in de huis aan huis bezorgde Afvalkrant.
Sluitingsdagen
Het park blijft open tijdens de aanpassingswerken.
Hou er rekening mee dat het Milieupark op zaterdagnamiddag 24 en 31 december uitzonderlijk gesloten
is. Tussen kerst en nieuw wordt het weer druk. Kom dus zoveel mogelijk vóór 24 december. De dienst Mil&Do
dankt je voor de opvolging en het begrip.
Milieupark, Veurnestraat 11 in Koksijde-Dorp / openingsuren: dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11.45 u. en
van 13 tot 16.45 u.

Sterren en planeten
De vereniging Sterrenjutters Koksijde opent de sterrenwacht elke tweede
donderdag van de maand voor het publiek. In december dus op donderdag
8 van 20 tot 22 u. (bij helder weer). Toegang is gratis. Laat je betoveren door het
magisch schouwspel van ons zonnestelsel tijdens de planetariumvoorstelling.
Neem een kijkje in de tijdelijke tentoonstelling met foto’s van astrofotografen
en tuur bij helder weer door de telescoop op het dakterras van het Duinenhuis.
Gratis toegang.

Fotowedstrijd Natuur in Beeld 2.0
Zoek in je collectie naar je mooiste natuurbeelden of neem de
komende maanden altijd je toestel mee op je natuurwandelingen en
laat je verrassen door wat je pad kruist. Het Duinenhuis organiseert voor
de tweede keer de fotowedstrijd Natuur in Beeld van 1 december tot 31
mei 2017. Deelnemen kan in vijf categorieën. Je kan max. vijf foto’s per
categorie indienen: Mens en natuur, Macro, Natuurlijk Koksijde, Wild van
dieren en Wereldwijd.
Iedereen mag deelnemen. Per categorie is er een prijs. Tegelijk wordt
een algemene winnaar uit alle inzendingen gekozen.
Foto’s bezorgen via www.wetransfer.com of aan duinenhuis@koksijde.be.
Org. Duinenhuis i.s.m. Westhoek Academie Koksijde, Natuurpunt Westkust
en vzw De Kerkuil.

Cursus sterrenkunde voor kinderen
De vereniging Sterrenjutters Koksijde pakt uit met een cursus
sterrenkunde voor kinderen van 11 en 12 jaar. Ze kunnen er heel
veel leren over sterren, planeten, ruimtevaart, telescopen enz. Het
betreft een reeks van zes lessen (25 euro) in februari en maart, op
zaterdagnamiddag in het Duinenhuis, Bettystraat in Koksijde. Elke
les duurt twee uur met tussendoor een koekje en een drankje. Om
de kinderen ’s avonds te helpen met hun eerste stappen in de
sterrenkunde, krijgen ze er nog een leuk geschenkje bovenop. Als
extraatje is er ook een waarnemingsavond tijdens de paasvakantie.
De jongeren kunnen dan door de Celestron C11-telescoop kijken. Die
avond zien ze meteen hoe digitale camera’s die schitterende sterrennevels laten zien!
Inschrijven (vóór 31 januari 2017) via www.desterrenjutters.be/cursus

Wijziging tarifiëring voor
inzameling GFT aan huis in 2017
De groene rolcontainers voor de inzameling van groente-, fruit- en
tuinafval aan huis worden in het voorjaar van 2017 uitgerust met een
registratiechip. Hierdoor zal de hoeveelheid gft per container gewogen
en geregistreerd kunnen worden. Dit maakt een tarifiëring op maat
van de gebruiker mogelijk en is een volgende stap om de hoeveelheid
huishoudelijk restafval verder te reduceren. De nieuwe prijssetting moet op
termijn immers duidelijk maken dat het voordeliger is om gft selectief aan
te bieden in plaats van met het huishoudelijk restafval mee te geven. Wie
sorteert, wordt dus beloond.
Onze afvalintercommunale IVVO zal het registratie- en betalingssysteem
vanaf midden 2017 beheren. Het gemeentebestuur besloot daarom om de huidige forfaitaire jaartarieven
voor het huren van een gft-rolcontainer alvast bij te sturen naar een halfjaarlijks tarief.

Briek is nieuwe kinderburgemeester
Na Janne Levecque, Mattice Vermander en Maité Vanhee heeft Koksijde sedert donderdag 27 oktober zijn
vierde kinderburgemeester: jongeheer Briek Balduck van de vrije basisschool Oostduinkerke. Briek is 11
jaar en zit in het 6de leerjaar.
Elke Koksijdse school stuurt
één leerling van het 5de
en één van het 6de naar
de kindergemeenteraad.
Dit jaar is het de eerste
keer dat alle Koksijdse
scholen deelnemen, in
totaal zeven. Er zijn dus 14
kinderraadsleden. Ze zullen
voorstellen formuleren over
thema’s die de kinderen
aanbelangen: over sport
en spel, onderwijs, verkeer,
veiligheid, milieu, enz. De
raad komt vijf keer per jaar
samen in de Kokpit of de
schepenzaal, telkens rond
een bepaald thema.
De kinderburgemeester werd voor één jaar gekozen uit de raadsleden van het zesde leerjaar. Elke
lagere school mag bij beurtrol de burgemeester
leveren die een lint krijgt. De kinderburgemeester
en zijn raadsleden vertegenwoordigen af en toe de
jeugd op plechtigheden die met de jeugd verband
houden.
Neem een kijkje in het fotoalbum en herbekijk de
verkiezing op de gemeentelijke website.
Samenstelling
Op bijgaande foto de kindergemeenteraad 20162017 en begeleidende organisatie, bovenaan
v.l.n.r. Isabelle Deshayes (secr.), dir. Steven Maes

(gemeenteschool Odk), dir. Carine Tegethoff (GB
Koksijde), diensthoofd Jeugd Thierry Boonefaes,
dir. Jurgen Lammens (VB Odk), coördinator Steve
De Clercq (De Viertorre), beleidsmedewerker
Onderwijs Patricia Beddeleem. Midden: Robbie
Vandenplassche (VB De Ark), Axelle Clarysse (GB
Koksijde), Elise Pieters (VB De Ark), Marie-Julie
Debaets (GB Koksijde), Jules Devos (VB Odk), Jens
Colette en Jason Deceuninck (De Viertorre), Xander
Biebuyck (GB Odk), Xenia Mahieu en Lisa Lhoir (De
Strandloper). Zittend: Sam Vandenberghe en Bjarne
Counye (De Letterzee), kinderburgemeester Briek
Balduck (VB Odk), burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepen Lander Van Hove en Lotte Morel
(GB Odk).

Laaiende Sylvestervuren met
lekkere sprotjes en patatjes…
De Orde van de Paardevisser organiseert op vrijdag 30 december in samenwerking met de VVV/dienst
Toerisme en het gemeentebestuur zoals elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylvestervuren op
het strand van Oostduinkerke.
Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder
muzikale begeleiding zwaait de Orde van de
Paardevisser het jaar 2016 vaarwel. Om 16 u. vertrekt een
fakkeltocht. De fakkels kunnen ter plaatse aangeschaft
worden. Inmiddels zijn de aardappelen en sprotjes
hapklaar geroosterd. Wie nog koude handen en voeten
heeft, kan zich warmen aan een kop warme rode wijn.
Tot slot wordt om 18 u. een stapel kerstbomen op het
strand verbrand, waarna spetterend vuurwerk!
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.visitkoksijde.be

Kinderfilm

Jeugdhuis de PIT presenteert op dinsdag
3 januari om 14.30 u. in JOC de PIT
(Kursaallaan 28 in Koksijde-Bad) de
kinderfilm Zootropolis (108’). Zootropolis is
een moderne stad met enkel dieren. De stad
telt verschillende wijken zoals de chique
Sahara Square en het ijskoude Tundratown.
Er leeft een mengelmoes van dieren uit
verschillende omgevingen. Het maakt niet
t
uit wie of wat je bent, van de grootste olifan
…
muis
tot de kleinste spits
Plaatsje(s) reserveren via jeugddienst@
koksijde.be of 058 53 34 44. Toegang
2,50 euro. Als een film niet voorhanden
is, wordt een van de laatst uitgebrachte
video’s vertoond. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor dergelijke voorvallen.
Info: www.depit.be

De PIT zoekt drumleraar
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Info: 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.b

Karaoke

Wijndegustatie
Op vrijdag 9 december organiseert de PIT
zijn jaarlijkse wijnproeverij. Piet Declerck is
weer van de partij om met alle deelnemers
zijn kennis van lekkere wijn te delen en
aangepaste hapjes voor te schotelen. Een
must voor elke wijnliefhebber of voor wie er
een wil worden. Start om 19 u. Inschrijven (15
euro) via jeugddienst@koksijde.be.
Info: www.depit.be.

Op vrijdag 9 december pakt
de PIT uit met een klassieker:
de jaarlijkse karaoke. Zing je
als een nachtegaal? Of eerder
als een mottige duif? Het
maakt niet uit. In de PIT krijg
je desnoods gratis oordopjes.
Daag iemand uit of zing een
solonummer. Baby baby of We
will rock you. Alles is mogelijk.
Start om 22 u. Gratis toegang is
gratis.
Info: www.depit.be of www.
facebook.com/joc.depit.
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Emiel Verbauwhede,
groepsleider Scouts Casa Oostduinkerke

“Mijn droom, een jacuzzi? Nee hoor,
wel dat de scouts blijven draaien..!”
De scouts? Dat is spelen en leren, met vallen en opstaan. Zelfstandigheid
prikkelen door uitdagingen, liefst in de natuur. Overnachten in tenten, je eigen
tafels, kookvuren en toilet (HUDO) sjorren, dat hoort er allemaal bij. Groepsleider
Emiel Verbauwhede vertelt waar het allemaal om draait.
T-d: “Scouts Casa, een bizarre naam eigenlijk, klinkt
zuiders. Heeft het er iets mee te maken?”
Emiel Verbauwhede: “Ja! De beweging is 60 jaar
geleden ontstaan uit home Joi et Santé en werd
opgericht door Sofie Gonissen. De eerste lokalen
van de scouts waren zelfgemaakte houten hutjes,
gemaakt van takken uit de duinen. En die stonden
ongeveer op dezelfde plaats als de lokalen nu.
De eerste leden waren kinderen uit de streek van
de kolenmijnen, die naar de kust kwamen om de
gezonde zeelucht op te snuiven. Die kinderen hadden
vaak een Spaans-Italiaanse achtergrond. Vandaar de
naam Casa.”
T-d: “Wat is het belangrijkste doel van jullie
scoutsvereniging?”
Emiel: “De scouts brengt jongeren samen. Door
lid te worden van de scouts – dat geldt ook voor
andere jeugdbewegingen – leer je nieuwe mensen
kennen. Jongeren spelen te weinig buiten. Bij de
scouts mogen kinderen en jongeren drie uur ravotten
en mogen ze zich vuil maken met leeftijdsgenoten.
Bovendien worden in de scouts vriendschappen voor
het leven gevormd!”
T-d: “Wat zijn de hoogtepunten van de werking?”
Emiel: “Het jaarlijkse scoutskamp blijft toch een
absolute topper. Tien dagen lang trekken we ons
terug in de natuur. We bouwen alles zelf op in
de wei van een boer. Na zelf ons eten gekookt te
hebben, nemen we een verfrissende douche in
de beek, waarna we proper in onze tent kruipen
om enkele uren later weer gewekt te worden voor
een spannend nachtspel. Terwijl het nachtspel
nog in de kleren zit, vertrekken de oudere takken
(leeftijdsgroepen, red.) op tweedaagse waar ze
eindeloos verdwalen. Terug op de kampplaats
wisselen de leden de verdwaalverhalen uit rond het
kampvuur met een lekkere marshmallow in de hand.
En de totembesprekingen blijven mij ook altijd bij. De
Givers, de oudste leden, trekken er per lid met hun
leiding enkele uren op uit om een dierennaam met
bijhorend adjectief te kiezen. Na het uitvoeren van
een geslaagde totemopdracht ontvangen ze dan
hun totem op ceremoniële wijze.”

T-d: “Hoeveel leden
telt jullie vereniging
en hoeveel leiders
begeleiden hen?”
Emiel: “Dit jaar groeide
ons ledenaantal tot
100 leden. Bij zo’n grote
Groepsleider Emiel
bende hoort natuurlijk
Verbauwhede: “Na zelf ons
een gemotiveerde
eten gekookt te hebben,
leidersploeg. Elke
nemen we een verfrissende
zaterdagnamiddag
douche in de beek.”
staan twintig leiders van
14 tot 17 u. klaar om de
leden uit de vier verschillende takken een geweldige
ravotnamiddag te bezorgen.”
T-d: “Nog een leuke anekdote?”
Emiel: “Enkele jaren terug stond ons terrein onder
water door overvloedige stortregens. We werden door
de brandweer verplicht om het terrein te verlaten,
terwijl ons kamp nog niet afgelopen was. We wilden
onze leden niet ontgoochelen én het kamp niet
stopzetten. Daarom besloten we om het kamp
verder te zetten aan ons scoutslokaal zelf. Een unieke
ervaring door tegenslag, maar dat maakte het niet
minder leuk.”

Contactadressen jeugdbewegingen in Koksijde
Scouts Casa Oostduinkerke – Emiel Verbauwhede, Duinparklaan 41 C in Oostduinkerke, leidingcasa@hotmail.com
Scouts Zeedustra - Seppe De Potter, Kerkstraat 34 in Koksijde, seppedotter@gmail.com
KAJ Wulpen – Stijn Lycke, Prinses Charlottestraat 9 in Oostduinkerke, stijn.lycke@gmail.com

Sport voor 50+
Op de Sportel-activiteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!
Tai chi – A) Maandag voor gevorderden van 9
tot 10 u., sporthal Koksijde, / B) Donderdag voor
beginners van 9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde
/ Zowel voor A) en B) inschrijven (1,50 euro per
beurt, verzekering incl.) via katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, org. i.s.m. het
Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en
conditie verbeteren en tegelijk genieten van
de zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op
dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 4,5 euro per
les. Inschrijven niet nodig.
Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht
mogelijk bij de middencirkel. Vrij spel. Op dinsdag
van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per
beurt. Inschrijven bij de sportdienst.
Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs
(verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven bij de
sportdienst.
Netbal - Op woensdag van 9 tot 10 u. in sporthal
Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.)
1,50 euro per les. Inschrijven niet nodig.

Conditiegym
- Verbeter je
uithouding en
spierkracht. Op
vrijdag van 9.30
tot 10.30 u. of van
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal Koksijde-Dorp. Prijs
(verzekering incl.) 1,50 euro per les. Inschrijven niet
nodig.
Badminton + tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot
15.45 u., sporthal Koksijde, 1,50 euro per beurt.
Inschrijven niet nodig.
Initiatiereeksen op woensdag - Elke maand
een andere sport, in de sporthal Oostduinkerke.
In december Easy Fitness, circuit training op
fitnesstoestellen, onder begeleiding, waardoor
zowel spierkracht als uithouding verbeteren.
Ideaal voor wie nog geen fitness-ervaring heeft.
Op woensdag 7, 14 en 21 december van 10.45
tot 12 u. Eerst aanmelden in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke, de sessies zelf in Wave Health Club
naast de sporthal. Prijs (verzekering incl.) 18 euro
voor de drie lessen. Inschrijven bij de sportdienst.
Brochure - Met het volledige Sport 50+ aanbod, bij
de dienst Toerisme en bij de sportdienst (058 53 20
01 of via sportdienst@koksijde.be). Alle info ook op
www.koksijde.be/sportvoor50plus

Multimove voor kleuters
De sportdienst organiseert vanaf januari opnieuw Multimove voor
kinderen van de 2e en 3e kleuterklas! Samen met Moovie leren de
kinderen springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen en zo veel meer,
zodat ze helemaal klaar zijn om later een echte 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 u. Van 9 januari
tot de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie). Prijs 20 euro (maandag OF dinsdag).
Inschrijven vanaf 8 december via www.koksijde.be/multimove. Info bij de sportdienst, 058 53 20 01 of
sportdienst@koksijde.be.

Promenade Run
Koksijde
Op maandag 2 januari vindt op de zeedijk van Koksijde
tot Sint-Idesbald de tweede editie van de Promenade Run
plaats. Dat is een avondloop in organisatie van Sandman
Events, over een afstand van 5 of 10 km. Start voor beide
afstanden om 19 u. in de Zeelaan ter hoogte van het
gemeentehuis. Inschrijven de avond zelf ter plaatse of
vooraf via http://midlontrailrunning.be/Promenaderun.html.

Gezellige wielerdag in Putte-Kapellen
Ruim veertig wielerliefhebbers uit onze
gemeente reisden op dinsdag 11 oktober
met de bus naar Putte-Kapellen om er
83ste editie van de Sluitingsprijs bij te
wonen, een traktatie van de gemeentelijke
sportraad. Het was al voor de 11e keer
op rij dat een Koksijdse supportersgroep
van de partij was. Zo te zien was iedereen
tevreden van de gezellige uitstap en de
spannende wedstrijd die gewonnen werd
door landgenoot Roy Jans.

PC Koksijde wint Wisselbeker Schepen van Sport
Zesentwintig tripletten namen op donderdag 20
oktober deel aan het recreatief petanquetornooi
Wisselbeker Schepen van Sport, georganiseerd
door de sportdienst. Dat waren zowel leden van
de Koksijdse clubs als geïnteresseerden die voor
de eerste keer petanqueballen hanteerden.
Het barteam van petanqueclub Vl@s Koksijde
schonk de drankjes. Eindwinnaars werden Jan
van Haeren, Ulrik Van den Eeden en Christian De
Decker van PC Koksijde, dat na drie zeges op rij
definitief de wisselbeker won. Schepen van Sport
Dirk Dawyndt verlootte traditiegetrouw enkele
flessen wijn, gewonnen door Christiane Duym,
Claude Sever, Rudi Noppe, Paula Martens, Lisette
van Vaerenbergh en Roger Claes. Volgend jaar
begint een nieuwe wisselbeker!

1.074 deelnemers voor halloweenmountainbiketocht
In ideale weersomstandigheden namen
op vrijdagavond 28 oktober vanuit het
sportpark Hazebeek in Oostduinkerke
liefst 1.074 fietsers deel aan de derde
halloweenmoutainbiketocht van de
gemeentelijke sportdienst. Alle strategische
plaatsen – inschrijving, bevoorrading,
enz. – waren aangekleed met monsters,
skeletten, heksen, doodskisten en ander
halloweenprullaria, wat voor een unieke
sfeer zorgde. Onder de deelnemers waren
er zowel kinderen, gezinnen als getrainde
mountainbikers. Allen voorzien van ledverlichting van minstens 3000 lumen wat een
spectaculair beeld gaf op de single-tracks in
de duinen van Koksijde en in het bos van De
Panne. De sportieve deelnemers waren uiterst
tevreden over de omloop en de organisatie.
Bij aankomst kregen alle fietsers een beker
pompoensoep aangeboden.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Monballiu-Beernaert

Op zaterdag 29 oktober vierde het echtpaar Roger Monballiu-Maria Beernaert hun gouden
huwelijksjubileum met o.a. een ontvangst in het gemeentehuis. Roger (°Veurne) en Maria (°Veurne) huwden
op 20 september 1966 in Oostduinkerke. De jubilarissen waren landbouwers in Oostduinkerke. Ze hebben
twee dochters en vier kleinkinderen.

Echtpaar Vandenplassche-Vermeulen: briljant!

Edouard Vandenplassche (°Adinkerke) en Albertine Vermeulen (°Oostduinkerke) beleefden op zaterdag
29 oktober het geluk de 65ste huwelijksverjaardag (Oostduinkerke, 26 oktober 1951) of het briljanten
bruiloftsfeest te kunnen vieren! Ward was 43 jaar lang trouwe arbeider van de sleutelfabriek Litto in
Nieuwpoort. Albertine nam het huishouden waar en verzekerde een geborgen haard voor echtgenoot en
zeven kinderen. Ze tellen thans elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Maekelberg-D’Haenen

Op zaterdag 5 november luidden de feestklokken voor het echtpaar Paul Maekelberg (°Koksijde) en
Josephine D’Haenen (°Koksijde) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar
huwde 50 jaar geleden op 22 oktober 1966 in Koksijde. Paul werkte bijna heel zijn loopbaan als
verantwoordelijke van de besteldienst van brouwerij Jupiler in Brugge. Josephine werkte in het ouderlijk
hotel Astrid, 11 jaar in een camping in Lombardsijde, om daarna nog een schoenwinkel in Middelkerke uit
te baten. Ze hebben een zoon, een dochter en vier kleinkinderen.

Echtpaar Gaytant-Markey

Op zaterdag 12 november werden Victor Gaytant (°Hinges, F) en Agnès Markey (°Saint-Aubin Le Vertueux, F)
een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun diamanten jubileum. Ze huwden
op 10 november 1956 in Koksijde. In Koksijde-Dorp waren ze zelfstandige uitbaters van de decoratiezaak
Jodecor in Koksijde-Dorp. Ze hebben een zoon (overleden), twee kinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Vanbillemont-Wallaert

Ook op zaterdag 12 november was het de beurt aan de echtelingen Lucien Vanbillemont (°Oostduinkerke
en Yvonna Wallaert (°Veurne) om het gouden huwelijksfeest te vieren. Ze huwden op 12 november 1966 in
Veurne. Lucien verdiende de kost als metaalbewerker, eerst bij het bedrijf Dagraed in Koksijde, daarna bij
het bedrijf Labeeuw in Rumbeke. Yvonne was zelfstandige uitbaatster van een nieuwkuis in Moorslede. Ze
hebben een zoon.

Highland Games Christmas Edition op het strand van Oostduinkerke:

VVV zoekt vijftien kloeke teams…
In de kerstvakantie wordt het strand van Oostduinkerke weer omgetoverd tot het Bos van Commerce. Op
maandag 26 december vallen er van 13 tot 17 u. Highland Games te beleven. De VVV zoekt (max.) vijftien
teams die de uitdaging willen aangaan.
Highland Games zijn een 19de-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de Schotse hooglanden.
De gemeentelijke VVV richt dus een oproep naar flink uit de kluiten gewassen mannen en vrouwen die op
een kameraadschappelijke manier de uitdaging met elkaar willen aangaan. Concreet zoekt de VVV vijftien
teams van vijf personen.
De proeven bestaan uit hamerslingeren, touwtrekken, gewichten dragen, boomslalom, boomstamwerpen,
sneeuwbalwerpen, aan een gewicht hangen.
De competitie zal sowieso veel hilariteit en plezier genereren, maar daarnaast reikt de VVV in samenwerking
met de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad ook verschillende prijzen uit.
Onverschrokken teams met onvervalste highland-whiskyspirit kunnen tot 15 december inschrijven bij de
dienst Toerisme, anja.lensen@koksijde.be, 058 51 29 10. Vlug inschrijven is de boodschap want het aantal
teams wordt beperkt tot vijftien (vijf personen per ploeg).

De voorbije maand in woord en beeld
Tijdens het politiecollege van 17
oktober werd de erfpachtakte
voor het nieuw politiehuis op
de Markt ondertekend door de
vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur en de Politiezone
Westkust. Concreet betekent dit dat
de politie Westkust de te bebouwen
grond voor 99 jaar gratis van de
gemeente mag gebruiken. Op de
foto gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe, gemeentesecretaris,
Joeri Stekelorum, secretaris Mieke
Hoornaert van zone Westkust,
burgemeester Geert Vanden
Broucke van Nieuwpoort, onze
burgemeester Marc Vanden
Bussche, notaris Peter De Baets en
korpschef Nicholas Paelinck.

Op uitnodiging van de gemeentelijke landbouwraad kwam juriste Solange Tastenoye op donderdag 20 oktober
een uiteenzetting houden over wet en praktijk inzake burenhinder en aansprakelijkheid binnen de land- en
tuinbouwsector. V.l.n.r. Ronny Galle, Denis Declerck, Yuri Verniers, Johan Ghyselen, Wim Degroote, Guido Lammerant,
spreekster Solange Tastenoye en echtgenoot, schepen Albert Serpieters van Landbouw, secretaris Geert Calcoen
van de landbouwraad, Elie Depotter, Gerard Vandenbroucke, Joan Depotter, Jos Depotter, Henk Ghyselen, Jean
Pierre Debusschere, Paul Casselman, Georges Hubrecht, Marijke Oyaert-De Muynck en Stefaan Becelaere.
In aanwezigheid van Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits vond op zaterdag
22 oktober de officiële opening plaats van
de nieuwe schoolgebouwen van BuSO De
Rozenkrans en BuBaO De Strandloper, Albert Ilaan 56 in Oostduinkerke. De Strandloper
(54 leerlingen) en De Rozenkrans (140)
bieden buitengewoon kleuter, lager
en secundair onderwijs. Van kleuter tot
jongvolwassenen krijgen de leerlingen er een
geïndividualiseerd curriculum, aangepast
aan hun noden en mogelijkheden. Tijdens
een opendeur konden bezoekers de nieuwe
infrastructuur bezichtigen, o. m. ateliers
voor arbeidstraining, zorg- en autiklassen,
kookklassen, een crealokaal, strijk- en
naailokaal. De eerste verdieping is voorzien
van terrassen die een overdekte speelplaats
vormen. De sportzaal is half verzonken en op
het dak is er een sportveld.

Maandag 24 oktober was een bijzondere dag voor de gemeenteschool Oostduinkerke ter gelegenheid
van de officiële ingebruikneming van de nieuwe speelweide. Onze gemeente vindt kwalitatief onderwijs
belangrijk, daarom wordt in het gemeentelijk onderwijs elk jaar veel geïnvesteerd. De nieuwe groene
speelweide met zijn mooie, natuurlijke speeltoestellen is van groot belang, beklemtoonde burgemeester
Vanden Bussche. Samen buiten spelen is goed voor hun sociale vaardigheden, kinderen worden motorisch
sterker en hier leren ze respect opbrengen voor de natuur. Schepen van Onderwijs Lander van Hove
schetste de historiek van de school, waarna provinciaal gedeputeerde Guido Decorte aan directeur Steven
Maes het logo van MOS overhandigde, wat staat voor Milieuzorg Op School.

Toen burgemeester en
schepenen op maandag
17 oktober de werken op
het sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke gingen bezoeken
ontmoetten ze op de paadjes
de peuters en kleuters van de
gemeentelijke basisschool, op
leerzame paddenstoelwandeling.
De kinderen mochten meteen
op de foto met de hoogste
mandatarissen van de gemeente.
Op het beeld ook juf Sabien
Depla van de peuterklas, juf Hilde
Lowagie van de 1ste kleuterklas
met juf Maïté Deschagt en stagiair
Kiara Pynebrouck.

Burgemeester Marc Vanden Bussche
reikte op zaterdag 29 oktober twee
brevetten van de Arbeid 2015 uit. De
gegadigden waren Eddy Desmet
(Label Sociaal engagement,
gouden ereteken in de sector
Financiën), Johan François (Label
Sociaal engagement, gouden
ereteken in de sector Financiën)
en Piet Vanneste (Label Expert,
gouden ereteken in de sector
Verzekeringstussenpersoon).

De Wielertoeristenclub Coxy Cycling vierde op zaterdag 5 november zijn zilveren jubileum met een ontvangst
in het gemeentehuis. De club zag het levenslicht eind april 1992 onder impuls van Alain Steverlynck, Willy
Plaetevoet, Lucien Leroy, Roger Toucquet, Marc Catrysse, Gilbert Vermoote en huidig schepen Dirk Dawyndt.
Doel van de club is uiteraard aangenaam fietsen maar daarna nog aangenamer ontspannen in het lokaal
de Siska. Naast de wekelijkse uitstappen zijn een verre fietsreis en het afsluitfeest de jaarlijkse hoogtepunten
van WTC Coxy Cycling. Burgemeester Marc Vanden Bussche feliciteerde voorzitter Dirk Coelus en zijn
medewerkers voor de volgehouden werking!

De gemeentelijke archiefcommissie realiseerde weer een mooie uitgave: Route 97, de militaire oorlogsdoden
van 14-18 uit Wulpen, Oostduinkerke en Koksijde, een werk van Luc Vanacker. Het boek wil eer betuigen aan 97
getraceerde militairen uit onze gemeente die het leven lieten tijdens de Grote Oorlog. Elk portret bevat militaire en
persoonlijke gegevens, de omstandigheden van overlijden en heel wat foto’s. Het naslagwerkje telt 144 bl. en kost
15 euro. Te koop bij de dienst Toerisme en in het Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis Oostduinkerke, 13.30-16 u.). De
voorstelling vond plaats op maandag 7 november.

De hulde aan de sportkampioenen seizoen 2015-2016 vond plaats op zaterdag 12 november. Bij de ploegen
gingen de lauweren naar vier teams van Tennisclub Koksijde: meisjes U12 (kampioen W-Vl.), jongens U12
(vice kampioen W-Vl.), heren 45-2 (kampioen W-Vl.) en dames 25-2 (Belgisch kampioen). Bij de individuelen
werden 4 inwoners gehuldigd: Hedwige Van Steen (Belgisch kampioen powerchair hockey), Stefan Maertens
(6de in de Tour Divide, USA, 4.418 km), Didier Laporte (stadionomroeper van de Rode Duivels, o.a. op het EK
in Fr.) en Christopher Loose (vice wereldkampioen en Europees kampioen triathlon voor militairen).

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Lena Vancoillie

Christian Clinet en Roxane Van
Puyvelde, beiden uit Koksijde
(8 oktober)

Oostende, 23 september
dochter van Mathias en van
Alexandra Hoylaerts uit Koksijde

Bart Dignef en Valérie
Devoldere, beiden uit Koksijde

Henri Dewulf

Joachim Scheerlinck uit Jabbeke
en Els Balloey uit Koksijde

Veurne, 26 september
zoon van Tom en van Coralie
Maene uit Koksijde

Kyentana Lahib

Oostende, 29 september
dochter van David en van Kimberly
Miny uit Oostduinkerke

Guust Depry

(8 oktober)

(15 oktober)

Nick De Ruyck en Astrid
Verhagen, beiden uit Koksijde
(15 oktober)

Stefan van Erkel en Ine Pladys,
beiden uit Koksijde (15 oktober)

Anne Van Holen - 65 j.
†Oostende, 6 oktober

Arlette Camerlinx - 78 j.

†Koksijde, 7 oktober
weduwe van Jacques Vandensande

Gabriella Spanoghe - 93 j.

†Veurne, 7 oktober
weduwe van Marcelle Demoulin

Camille Wydoodt - 78 j.
†Koksijde, 9 oktober
echtgenoot van Irma Brouckaert
Marie-Louise Blanckaert - 82 j.
†Veurne, 10 oktober
weduwe van Valère Lycke

Veurne, 29 september
zoon van Vincent en van Isabelle
Devriendt uit Koksijde

Joffrey Bocquet en Magali
Parent, beiden uit Koksijde

Marcel Schoolaert - 87 j.

Alicia Plumat

Michel Henrot en Isabelle
Bechoux, beiden uit Koksijde

Joseph Termote - 96 j.

Kortrijk, 30 september
dochter van Audrey Plumat uit
Oostduinkerke

Youssef Tarbouche

(22 oktober)

(22 oktober)

OVERLIJDENS

Veurne, 8 oktober
zoon van Nibal en Ela Haj
Mahmoud uit Koksijde

Bernadette Filbiche - 67 j.

Mòris Vanexem

Nicole François - 80 j.

†Bergen, 23 september

†Veurne, 11 oktober
echtgenote van Irène Louwie
†Koksijde, 12 oktober
weduwnaar van Gilberte Mahieu

André Dewaele - 75 j.
†Veurne, 13 oktober
echtgenoot van Monique
Pannekoeke
Marcel Rommelaere - 87 j.

†Middelkerke, 13 oktober
echtgenoot van Bernadette Nuitten

Veurne, 1 oktober
zoon van Davy en van Stefanie
Dedrie uit Koksijde

†Veurne, 29 september
echtgenote van Philippe Crahay

Rosie Baelen

†Koksijde, 29 september

†Oostende, 15 oktober
weduwe van Marcel Rommelaere

Veurne, 14 oktober
dochter van Neal en van Ilse
Chamon uit Koksijde

Jacques Mouton - 70 j.

Alice Van Eenoo - 93 j.

†Veurne, 29 september
echtgenoot van Lena George

†Veurne, 17 oktober
weduwe van August Calcoen

Marthe Bartholomeus

Marcel Louwye - 76 j.

Frank Cogghe - 65 j.

Georgine Massy - 88 j.

Astrid Moyson - 76 j.
†Veurne, 26 oktober
weduwe van Roger Moerenhoudt

Veurne, 18 oktober
dochter van Pieter en van Heleen
Mergaert uit Oostduinkerke

Hadi Azim Hamayun

Veurne, 24 oktober
zoon van Mohammad en Azim
Hamayun Uzma uit Koksijde

Margaux Depoortere

Brugge, 26 oktober
Dochter van Pieter en Vandenweghe
Valerie beiden uit Koksijde

Etiena Jabali

Veurne, 2 november
dochter van Ahmad en Nazifa
Jabali, beiden uit Koksijde

HUWELIJKEN
Patrick Van Hoe en Micheline
Simoens, beiden uit Koksijde
(30 september)

Thérèse Job - 85 j.

†Koksijde, 30 september
echtgenoot van Marie José Coffyn
†Veurne, 30 september
weduwe van Edmond Leroy

Magdalena Rousselle - 100 j.
†Koksijde, 30 september
weduwe van Julius Devriendt

Willy Deltombe - 85 j.

†Veurne, 1 oktober
weduwnaar van Germaine
Schietecat

Marie Therese Turck - 88 j.
†Veurne, 1 oktober
weduwe van Jaak Aelgoet

Hélène Van Mol - 95 j.

†Ieper, 3 oktober
weduwe van José Dûchateau

Francine Van Diependael - 89 j.
†Koksijde, 4 oktober

Matthias Croes en Maxien
Meeuws, beiden uit Koksijde

Anja Aelbrecht - 46 j.

(1 oktober)

†Koksijde, 5 oktober
echtgenote van Pierre Senecaut

Marcel Coppens en Sonia
September, beiden uit Koksijde

Christiana Moens - 79 j.

(7 oktober)

†Koksijde, 5 oktober
echtgenote van Andréas Koole

Bernadette Nuitten - 82 j.

†Koksijde, 21 oktober

Christian Butaye – 86 j.

†Koksijde, 26 oktober
echtgenoot van Geneviève Peeters

Christine De Vliegher – 65 j.

†Koksijde, 28 oktober
echtgenote van Philippe Monsieur

Joseph Mees – 80 j.

†Koksijde, 29 oktober
weduwnaar van Elvire Boeykens

Michel Angenot – 63 j.
†Diksmuide, 30 oktober

Roger De Beer – 76 j.

†Veurne, 31 oktober
weduwnaar van Albertina Mycke

Nicole Salières – 71 j.

†Koksijde, 1 november
weduwe van Paul Petrus

Luc Temmerman – 61 j.
†Koksijde, 1 november
Yvonne Ringoot – 91 j.

†Nieuwpoort, 1 november
weduwe van Clément Vandeweyer

Circustheater met Bert & Fred

8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days
De titel van deze circusvoorstelling verwijst naar het aantal jaren, maanden, weken én dagen dat
circusartiesten Bert Loenders en Fréderique Snoeks al samen zijn. Op zaterdag 3 december brengen ze
om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde spectaculair circustheater met een gevaarlijk randje. Kom mee lachen in
c.c. CasinoKoksijde.
De show is eerst en vooral een circusvoorstelling. Bert
en Fred, die samen een koppel vormen, zijn volleerde
circusartiesten, getuige daarvan hun kunsten aan de
trapeze. Niet de hele show is lachen geblazen. Soms kijk je
met ingehouden adem naar acts waarvan je je afvraagt
hoe ze het klaarspelen. Maar snel genoeg vliegt het koppel
– op artistiek verantwoorde wijze – elkaar weer in de haren
en proberen ze elkaar af te troeven op het podium. Zelf
houden ze zich altijd au serieux, het lachen wordt aan het
publiek overgelaten.
“8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days lijkt in de eerste plaats
een komische show, die niets anders ambieert dan dat ze
boeit en pleziert. Daarin slagen Bert & Fred met bravoure.
Meestal vertrekken ze van een traditionele circustechniek
– messenwerpen bijvoorbeeld – en geven er hun eigen draai aan. Allerlei scherpe objecten vallen van
metershoog naar beneden, en als dat niet volstaat, worden ze bijgestaan door een dreigende schril
klinkende tuinzaag. Ook de ooit op zwart-wit televisie getoonde act van de bloem die met een zweep uit
iemands mond wordt geklakt, krijgt binnen de context van het liefdeskoppel een heel nieuwe betekenis. Bert
& Fred lijken inspiratie te halen uit het verleden, maar updaten het naar kleur met een eigentijdse absurditeit
en fysieke aanwezigheid die doet denken aan de performancekunst.” (bron: Circuscentrum.be)
Tickets 12 euro / <26 j. 10 euro / <13 j. 6 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

IJsbaan en Expeditie Noordpool
Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 17 december tot en
met zondag 8 januari op het Theaterplein voor het gemeentehuis
weer een ijsbaan van 600 m². Je kan er uiteraard naar hartenlust
schaatsen, maar ook genieten van een drankje en een hapje aan de
sfeervolle smulhuisjes.
Gedurende heel de periode van de ijsbaan is er ook een nieuw
initiatief: Expeditie Noordpool! Dat is een vierluik: een ijsklimmuur, een
3D beleving op de Noordpool, fotobooth in de sneeuw en ijspegels
vangen. Elke dag van 11 tot 17 u.
Openingsuren ijsbaan:
- van zaterdag 17 tot vrijdag 23 december van 14 tot 21.30 u.
- op zaterdagen 24 en 31 december van 10 tot 17.30 u.
- van zondag 25 tot zondag 8 januari van 10 tot 21.30 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen <16
j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart volwassenen / 15 euro voor een
10-beurtenkaart <16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!
Info: toerisme@koksijde.be

Bespreekbureau CasinoKoksijde: verhuis en nieuwe openingsuren
Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde is verhuisd van de dienst Toerisme naar het cultuurcentrum zelf.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag open
van 10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie ook altijd open één uur vóór aanvang van een voorstelling.

Copyright foto
De redactie deelt mee dat het copyright van de foto met muzikant Glenn Degeselle bij het artikel over het
seniorenfeest in de editie november 2016, bl. 19, toebehoort aan de h. Michel Geeraert.

Bos van Commerce in het zand
In de jaarwende organiseert de gemeentelijke VVV i.s.m. de handelaarsbond
van Oostduinkerke-Bad op het strand weer het Bos van Commerce.
Er komen 150 kerstbomen, chalets, de strandcabine Club Crevette
(peperkoekenhuisje), een boshut, de Tipi 4 two, een boomterras en het
elfenhuisje. Het Bos van Commerce is van zaterdag 24 december tot
zondag 8 januari elke dag om 11 u. open.

Zaterdag 24 december – 11.30 u., opening van het
Bos van Commerce met vissend Oostduinkerke
Zondag 25 december - 11 u., boshut open
Maandag 26 december
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
- 13–17 u., Highlandgames Christmas edition,
stoere bosspelen
Dinsdag 27 december
- 11.30 u., moppentappen in het lachebos
- 14 u., notenslingers maken in het bos
(bloemencomité)
Woensdag 28 december - 14 u., bellenelfje
Stieneke maakt elfjes en trollen + pinãta slaan
Donderdag 29 december
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
- 14 u., piñata workshop, inschrijven vóór 28 dec.
om 12 u. bij Toerisme Oostduinkerke, 5 euro per
kind, max. 40 kinderen
vrijdag 30 december
- 14 u., bellenelfje Stieneke maakt toverstokjes en
leert toveren, pinãta slaan
- 16 u., fakkeltocht gevolgd door de Sylvestervuren
en vuurwerk om 18 u.
Zaterdag 31 december
- Vanaf 11 u., oesterpassie in het bos
- 23.30 u., van oud naar nieuw met bubbels in het
bos en met de handelaarsbond Oostduinkerkebad

Zondag 1 januari
- 11.30 u., boshut open
Maandag 2 januari
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
Dinsdag 3 januari
- 11 u., moppentappen in het lachebos
Woensdag 4 januari
- 14 u., knutselnamiddag met bellenelfje Stieneke
en pinãta slaan
Donderdag 5 januari
- 11 u., zumba in het bos
- 14 u., glittertattoos
- 15 u., elfjes- en trollenbal met bellenelfje Stieneke
Vrijdag 6 januari
- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan
- Driekoningen in het bos
Zaterdag 7 januari
- 11, 15 en 17 u., geen jagers, maar schlagers! Zing
mee met Voske in het bos
Zondag 8 januari
11 u., boshut open

Beauvarletkoor Koksijde brengt
Weihnachts-Oratorium van Bach
Het Beauvarletkoor Koksijde brengt op maandag 26 december om 17 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk
het Weihnachts-Oratorium (cantates 1, 2, 3 en 6) van Johan-Sebastan Bach. Aan deze productie wordt
meegewerkt door het koor Canta Ludens (Drongen) en door het orkest Nuova Sinfonia Gandavense
onder algemene leiding van Filip Martens. Solisten zijn sopraan Hilde Coppé, altus Jan Wouters, tenor Jan
Caals en bas Joris Derder.
Johan-Sebastian Bach componeerde zes cantates
rond het kerstgebeuren: voor Kerstmis, tweede
kerst, onschuldige kinderdag 28 december, voor
het feest van de besnijdenis (Nieuwjaar), voor
de zondag na nieuwjaar en voor de epifanie
(openbaring van de Heer, 6 januari). Deze zes
cantates maken het Weihnachts-Oratorium
uit, waarvoor de evangelieteksten van Lucas
en Mattheüs over Christus’ geboorte het
uitgangspunt vormden.
De tenor vertelt het verloop van de gebeurtenissen
in goed verstaanbare, verhalende spreekzangen.
De koordelen en aria’s commentariëren dat
verhaal. Deze koordelen en aria’s hebben een
melodieus en volks karakter, en zijn doorspekt met
Bachs kundige ritmische en structurele finesses. Zo kennen ook deze delen een ongekende diepgang.
De opeenvolging van verhalende spreekzangen, eenvoudige koralen en uitgesproken lyrische aria’s
zorgt voor een rijke en boeiende afwisseling. Bach wist technische perfectie te combineren met
een ongeëvenaarde intensiteit aan expressie, een kunst waarnaar elke luisteraar met bewondering,
verwondering en ontroering blijft opkijken.
Tickets: 20 euro vvk tot 23 december, 25 euro add, 15 euro ≤26 j. Reservatie: 0476 59 42 99,
beauvarlet@gmail.com, of de onthaalkantoren van de dienst Toerisme.

Kerstmatinee met organist Jan Vermeire
De orgelkring van Koksijde verwarmt de winter met reeks van drie orgelmatinees
in de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Het eerste concert vindt plaats op zondag 18
december om 11 u. Huisorganist Jan Vermeire speelt kerstmuziek van o.a.
Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach en enkele aanstekelijke Franse
kerststukken. Een heel toegankelijk en hartverwarmend programma. Gratis
toegang.
Volgende orgelmatinees op zondag 22 januari en 26 februari.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter carlo.wouters@skynet.be.

Van oud naar nieuw
Op zaterdag 31 december kan men op de Zeedijk van Sint-Idesbald t.h.v. het Grardplein
de laatste uurtjes van 2016 beleven. Muziek zorgt voor een aangename feestelijke sfeer.
Om 24 u. wordt het nieuwe jaar 2017 ingezet met een knetterend vuurwerk op het strand.

Wandel mee met Camino for Life
Wandelclub Buencamino VZW organiseert van zondag 18 tot vrijdag 23 december de zesdaagse
wandeltocht Camino for Life van Koksijde naar Boom (163 km). Dat gebeurt in het kader van De Warmste
Week van Music for Live van Studio Brussel, ten voordele van vzw BOKS, een vereniging die zich inzet voor
kinderen/personen met een stofwisselingsziekte. De eerste etape (30 km) gaat dus van Koksijde naar
Koekelare. Wandelaars betalen 5 euro per dag/tocht.
Info:Bart Baert, 0498 88 42 00, info@buencamino.be of 058 51 21 49 (Dina van Buencamino)

Christoff & Lindsay kleuren kerst
Ten voordele van Villa Rozenrood in De Panne organiseert de dienst
Toerisme i.s.m. Immo Albatros en Concertevents op zaterdag 17
december om 20 u. in de O.L.V. Ter Duinenkerk een kerstconcert met
Christoff & Lindsay en Scaletta (kinderkoor van Scala). Prachtige
muziek, mooie bindteksten en een schattig kinderkoor maken
van dit kerstconcert een beklijvend moment. Christoff en zijn zus
Lindsay, in combinatie met de Scaletta-kinderen, laten zich van hun
ingetogen kant zien met een ontroerende krans kerst- en andere
liederen.
Tickets 35–40 euro / 60 euro goldenseats, incl. receptie na het
concert (2 glazen cava of fruitsap + 3 belegde receptiebroodjes).
Info 0479 31 84 55, www.concertevents.be

44ste Winterwandeldag
Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil halen,
is er op vrijdag 30 december de 44ste winterwandeldag. Voor deze
editie zijn volledig nieuwe tochten uitgestippeld van 6, 10, 16, 22 en
29 km.
Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald.
Inschrijving en vertrek tussen 8.30 en 14 u. Deelname 1 euro.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.visitkoksijde.be.

Schlager on ice
Op donderdag 29 december presenteert de dienst Toerisme
Koksijde voor de tweede keer Schlager on Ice op en bij de ijsbaan
bij het gemeentehuis, Zeelaan in Koksijde-Bad. Na het succes
van vorig jaar kon een tweede editie niet uitblijven. Geniet van
volgend gratis programma:
• 15 u., Ketnetband: Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni
brengen een swingende en knettergekke show.
• 19 u. Laura Lynn
• 20 u. Yves Segers
• 21 u. Jettie Pallettie
• 22 u. Willy Sommers
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 of 058 51 29 10

Kozakken brengen kerstconcert
Wie houdt van indrukwekkende Slavische liederen gaat op
zondag 11 december om 15 u. naar de O.L.V.-ter-Duinenkerk
om er het kerstconcert bij te wonen van het polifonisch
muziekgezelschap Kouban uit Oekraïne. Dit ensemble vindt
zijn muzikale bron en krachtige inspiratie bij de eeuwenoude
Russische tradities, voor de gelegenheid gelinkt aan het kerstfeest.
Zo brengen ze in het Russisch en het Oekraïens traditionele
versies van muziek en gezangen van het vroege christendom tot
vandaag, zowel a capella als begeleid op o.a. balalaika, gitaar
en accordeon. Kouban verwierf internationale faam in Europa en
de USA.
Toegang: vvk 15 euro (dienst Toerisme Koksijde, 058/51 29 10),
add 18 euro. Na de voorstelling een drink met de artiesten.
Info: hersleven@telenet.be, 0474-21 24 48.

Agenda DECEMBER
Gegroepeerde activiteiten
-

Abdijmuseum Ten Duinen, bl. 12
NAVIGO-Nat. Visserijmuseum, bl. 11
Bibliotheek, bl. 10-11
Duinenhuis, bl. 22
Sport, bl. 26-27
Jeugd, bl. 23-25
Bos van Commerce, bl. 35
IJsbaan, bl. 34

* 17 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert met Steven Verplancke (orgel) en Ernest
Maes (hoorn), receptie, toegang 8 euro (progr.-kaart), 11 euro
(leden), 14 euro (niet-leden), kaarten bij Greta Leye, 058 51 38 65 of
0498 46 13 93, info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

Dinsdag 6 december
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Muzikale namiddag Ode aan Edith Piaf

Woensdag 7 december
* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, cyclus Van Jezus tot Mohammed door
em. prof. W. Clarysse, info doornpanne@davidsfonds.net

Donderdag 8 december

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

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie janauri op uiterlijk
maandag 5 december bezorgen aan anja.
lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter
worden opgenomen.
Vrijdag 2 december
* 14 u., villa Fiertel, Duinenabdij, Koksijde
Ontmoetingsdagen met De tijd van toen: doktersverhalen,
toegang 2 euro, org. katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 19
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor met Michael Van Peel: Van Peel overleeft 2016,
info en tickets bij Info Koksijde

Zaterdag 3 december
* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen & Navigo
Open Museumdag
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling feesttafel voor vogels,
info www.iwva.be/bezoekers
* Oostduinkerke, Witte Burg
Sinterklaasfeest, org. Smulhoekje en handelaarsbond Odk-Dorp
* 20 u., Koksijde, O.L.V. ter Duinenkerk
Concert Novastar, info en org. Fifty-One Club Westkust, 0477 35 32 74
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Circus door Bert & Fred: 8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days,
info en tickets bij Info Koksijde, zie bl. 34

Zondag 4 december

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Spel- en breinamiddag,
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 9 december
* 14.30 u., Witte Burg, Oostduinkerke
Kerstwinkel De Toverdoos, groot aanbod van wenskaarten,
kaarsen, bloemstukken en kerstdecoratie volgens de allerlaatste
trends, org. en info Huize Rozenwingerd, 058 53 38 56,
atelier.begeleiders@rozenwingerd.be
* 19.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer met gratis optreden van Quiet, info 058 53 329 99

Zaterdag 10 december
* 18.15 u., Koksijde, Casinoplein
Vertrek met de bus naar het concertgebouw Brugge voor de
dansvoorstelling Barbarians door Hofesh-Schechter (UK),
info c.c. CasinoKoksijde
* 20.30 u., Oostdk., Het Bedrijf (Leopold II-ln 9)
Theater Het kraken van de maandag door T’Arsenaal Mechelen
met o.a. Chris Lomme, info www.hetbedrijf.be

Zondag 11 december
* 10.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Reisverslag Romaanse kerken in Tarn, Garonne en Hautes
Pyrénéés, org. Familiares de Dunis, info 058 52 18 14,
daniel2.degryse@skynet.be
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Lezing Welke strategie voor Vlaanderen door prof. Bart Maddens,
toegang leden 4 euro, anderen 6 euro (koffie, taart en drankjes
incl.), org. en info vvbbachtendeKupe@icloud.com, 0477 35 36 12
* 15 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Kerstconcert Kozakken in Koksijde door Kouban uit Oekraïne,
info hersleven@telenet.be, zie bl. 37
* 15 u., voetbal, KVV Coxyde-FC Seraing

Maandag 12 december
* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag over tegemoetkomingen voor personen met een
handicap door Jimmy Segers van de FOD Sociale Zekerheid, zie bl. 16

Woensdag 14 december
* 13.30-16.30 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, cyclus Van Jezus tot Mohammed
door em. prof. W. Clarysse, info doornpanne@davidsfonds.net

* 14.30 u., sportpark Hazebeek
Voetbal (1ste prov.) KVV Oostduinkerke-KWS Adinkerke

* 20.30 u., Oostdk., Het Bedrijf (Leopold II-ln 9)
Verteller Bart Van Loo brengt Napoleon, portret en geschiedenis,
info www.hetbedrijf.be

* 14.30 u., Oostduinkerke, Navigo
Geleide wandeling “hoe overleven duinplanten”

Donderdag 15 december

* c.c. CasinoKoksijde
Winter aan zee met ontbijtbuffet, org. Inner Wheel Westkust
* 11 u.,Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48)
Reportage door Frank De Leger over Kenia, daarna BBQ (29 euro,
leden 25 euro), info 059 30 65 30, dekimpenelleke@gmail.com

* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Bingo, info 058 51 27 20, freddy.bockstael@skynet.be
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstr. 48)
Lezing Kleine revoluties, schoon protest door prof. ik Pinxten
(UGent), 5 euro leden, 3 euro niet-leden (koffie incl.),
info marc-mortier@telenet.be, org. UPV Westkust en Vermeylenfonds

Vrijdag 16 december

Donderdag 29 december

* 17 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bingo en kerstprijzen, voor alle 55+ van de gemeente,
org. 55+Actief, info 0477 23 02 75, libert.vanriet@skynet.be

* 14 u., Oostdk., Doornpanne, IWVA
Geleide wandeling Hartje (voor de) winter,
info www.iwva.be/bezoekers

* 16-20 u., Oostdk., De Strandloper (Alb. I-ln 56)
Kerstmarkt, info 058 53 20 83, www.strandloper.be

* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsdag, info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Folkconcert Sam Lee & Friends, info c.c. CasinoKoksijde

* 15-23 u., ijsbaan, Koksijde-Bad
Schlagers on ice, zie bl. 37

Zaterdag 17 december

Vrijdag 30 december

* 10-18 u., Zaal Zonnebloem, Zuidstraat 67 Veurne
Geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel, zie bl. 19

* 8.30-14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
44ste Winterwandeldag, zie bl. 37

* 18.45 u., Koksijde, Casinoplein
Vertrek naar het theater Le Bateau feu in Duinkerke voor circus
door de Groupe acrobatique de Tanger, info c.c. CasinoKoksijde

* 14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Vertelfestival, zie bl. 12

* 20 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Kerstconcert met Christoff & Lindsay en het kinderkoor Scaletta,
zie bl. 37

Zondag 18 december
* 10-18 u., geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel, zie bl. 19
* 11 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Kerstmatinee met Jan Vermeire aan het orgel, zie bl. 36
* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannebosje (bocht Jan Van Looylaan)
Geleide winterwandeling in het bosje

* 16 u., Oostduinkerke-Bad, strand
Sylvestervuren met sprotjes en patatjes, zie bl. 23
* 18 u., Oostduinkerke-Bad, strand
Vuurwerk

Zaterdag 31 december
* 23 u., Sint-Idesbald, Zeedijk-Grardplein
Van oud naar nieuw en om 24 u. vuurwerk, zie bl. 36

Maandag 2 januari
* 19 u., Koksijde, Zeelaan, t.h.v. gemeentehuis,
2de Promenade Run van Koksijde naar Sint-Idesbald, zie bl. 26

* 15 u., voetbal, KVV Coxyde-SP Hasselt

TENTOONSTELLINGEN

Maandag 19 december
* 13.30 u., Cinema Koksijde, Ter Duinenlaan
Senioren Filmdag, film Pippa en daarna tombola, zie bl. 16

Paul Delvaux & de gravure
Tot 8 januari in het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald

Donderdag 22 december
* 14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Spel- en breinamiddag,
info annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Zalige Idesbald en de 1000 skeletten
Tot 8 januari in het Abdijmuseum Ten Duinen

Maandag 26 december

De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten
Duinen

* 13-17 u., Oostduinkerke, strand
Highland Games, zie bl. 29

Monumenten voor de dood
Tot 8 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde
Geleide rondleidingen om 14 u.: NL op 10 en 29 dec., en 4 jan.,
F op 29 dec. en 4 jan.

* 16 u., Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO
Smoefelmarkt in kerstsfeer, verenigingen en handelaars
worden opgeroepen een stand te bemannen, org. Werkgroep
Oostduinkerke Leeft, info andreas.cavyn@telenet.be

Schilderkunst van Francine Van Brabant, Hilde Vandeputte en
Denise Becue-Cartiaux
Van 22 dec. tot 8 januari in de Keunekapel in Sint-Idesbald
(open van dinsdag tot zondag, 14-18 u.)

* 17 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Uitvoering Weihnachtsoratorium van JS Bach door het
Beauvarletkoor Koksijde e.a., zie bl. 36

Dinsdag 27 december
* 14 u., Oostdk., Doornpanne, IWVA
Geleide wandeling en bedrijfsbezoek water-lopen,
info www.iwva.be/bezoekers

Geometrisch abstract en mixed media van Martine
Vanhollebeke en Maarten Loones
Van 24 dec. tot 8 januari in galerie Welnis (toerismekantoor
Astridplein, Oostdk.)

Woensdag 28 december
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Stripworkshop Skel en de Etten
zie bl. 12

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

