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De fotoprijs van de maand december is deze keer voor Wim Van Land-
schoot uit Sint-Idesbald. Wim maakte deze opname van zijn nieuwsgierige 
spruit, oog in oog met een of andere norskijkende Noordzeepiranha uit de 
NAVIGO-aquaria. Dit vreemde, conflictueuze beeld was volgens de jury 
een prijs waard!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 9 januari.  
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u auto matisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 u ‘s ochtends tot en met  
volgende dag 8 u.)

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 0900 10 500
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 algemeen tandarts van wacht is bereik-
baar 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.
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Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen 
schepen van Communicatie Frederic Devos

Eindredactie:
Ilse Chamon

Hoofdredactie:
Jan Huyghe

Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto 
vermeld

Coverfoto:
Linda Renette

Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.  
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde,  dienst Communicatie, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen – 
januari-december 2012”

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 u door met de 
dienst die u verlangt.

DOE MEE 
EN WIN

Boek Kunstenaars

aan de Westkust

Getijden december
dag hoogwater laagwater

do 1 04.57 en 17.29 11.45
vr 2 05.54 en 18.29 00.05 en 12.39
za 3 06.55 en 19.31 01.00 en 13.37
zo 4 07.57 en 20.36 02.00 en 14.39
ma 5 09.02 en 21.43 03.09 en 15.50
di 6 10.05 en 22.42 04.32 en 16.58
wo 7 11.00 en 23.31 05.30 en 17.49
do 8 11.45 06.16 en 18.30
vr 9 00.13 en 12.24 06.53 en 19.03
za 10 00.49 en 12.57 07.24 en 19.31
zo 11 01.18 en 13.26 07.52 en 20.01
ma 12 01.43 en 13.56 08.24 en 20.35
di 13 02.12 en 14.29 09.00 en 21.13
wo 14 02.46 en 15.07 09.40 en 21.54
do 15 03.25 en 15.50 10.24 en 22.39
vr 16 04.09 en 16.38 11.12 en 23.29
za 17 05.00 en 17.37 12.05
zo 18 06.04 en 18.49 00.26 en 13.04
ma 19 07.18 en 20.00 01.27 en 14.05
di 20 08.26 en 21.05 02.32 en 15.11
wo 21 09.31 en 22.09 03.44 en 16.23
do 22 10.33 en 23.09 05.01 en 17.32
vr 23 11.30 en 23.59 06.04 en 18.28
za 24 12.22 06.55 en 19.16
zo 25 00.49 en 13.08 07.40 en 20.00
ma 26 01.31 en 13.52 08.24 en 20.42
di 27 02.14 en 14.36 09.07 en 21.24
wo 28 02.56 en 15.21 09.50 en 22.06
do 29 03.41 en 16.08 10.34 en 22.49
vr 30 04.27 en 16.57 11.19 en 23.32
za 31 05.17 en 17.49 12.05

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand



Koksijde Golf Hof ter Hille
Koksijde Golf Hof ter Hille, zo luidt 
voortaan de enige echte officiële 
naam van het golfterrein in 
aanleg! Tussen de Toekomstlaan, 
het kanaal, de Hof ter Hillestraat 
en het sportpark heeft het 
landschap inmiddels een heuse 
gedaanteverwisseling ondergaan. 
Bestudeer de luchtfoto!
 

14
Energiebewuste november
De dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling houdt niet van 
energieverspilling. En volhardt 
daarom in het opzetten 
van allerlei activiteiten die 
energiebesparing beogen. 
November = energiebewuste 
maand. Vandaar: groene 
energie, infoavonden, ecobouw, 
energiescan, kyoto-actie…

15-17
De Koksijdse Zwemweek
De Vlaamse Zwemweek gaf 
vorig jaar al de geest, maar de 
Koksijdse Zwemweek houdt vol. 
Van vrijdag 18 tot zondag 27 
november voor jong en oud weer 
tien dagen kleddernat zwemjolijt 
in het Koksijdse zwemparadijs 
aan De Hoge Blekker. Met stapels 
prijzen!

18-19
Groot seniorenfeest!

Woensdag 16 en donderdag 17 
november worden weer hoogdagen 
voor Koksijdse medioren en senioren. 
Dan vindt het jaarlijks show-, zang- en 
dansfeest van het OCMW plaats. 
Telkens opnieuw een pint vers bloed 
onder vrienden vriendinnnen. Hup 
met de beetjes..!

34
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Oorlogsboek van de burgemeester

(foto’s, tekst en 
correcte tekst bestelformilier

nog aan te leveren?)

Bestelformulier:
Naam & voornaam:  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Straat & huisnummer: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode & gemeente:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ................................................................................................................ e-mail:  .............................................................................................................................

Datum:  ............................................................................................................................................. Handtekening:  ......................................................................................................

Bestelt ……........................ exemplaren van het boek “1661 – Dum Spiro, spero” tegen de prijs van 10 euro en schrijft 
bij deze het correcte bedrag over op rekeningnummer BE16 7480 3247 2774, BIC KRED - BEBB met vermelding 
“boek dum spiro, spero”.
Vanaf 23 december 2011 kan uw bestelling persoonlijk* afgehaald worden aan de balie van cinema Koksijde,  
Ter Duinenlaan 51, 8670 Koksijde 
Bestelbon terugzenden of bezorgen aan: Cinema Koksijde, Ter Duinenlaan 51 in Koksijde  
of via hansvandenheede@telenet.be.  Meer info: G. 0471/37.24.90

* Omwille van praktische redenen worden er geen boeken per post opgestuurd.

✃



een wedstrijd die meetelt voor 
de Wereldbeker cyclocross, maar 
tegelijk is die cross ook de laatste 
algemene repetitie voor het we-
reldkampioenschap eind januari. 
Want dan scheiden ons maar 60 
dagen meer van die gigamega-
festatie, om eens een cool woord 
te gebruiken!”

T-d: “En daags na de Duinencross 
wordt in Oostduinkerke de moun-
tainbikeroute geopend?”
Burgemeester: “Er is veel vraag 
naar een mountainbikeparcours. 
Kijk, amper een kwartier geleden 
had ik hier een klas kinderen van 
het 4de leerjaar op bezoek. Op 
mijn vraag wat er in Koksijde nog 

T-d: “Halloween wordt met de 
herfstvakantie weer een mooi 
feest in Koksijde?“
Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Ja, Halloween is bij ons in 
enkele jaren uitgegroeid tot een 
topper op de agenda. Het begon 
allemaal met een lokaal initiatief 
van de handelaarsbond van Sint-
Idesbald, en deze keer kunnen we 
zelfs het grootste spookhuis van 
Europa aanbieden! Ik denk dat de 
kinderen van alle leeftijden dat ijse-
lijk spookkot best leuk zullen vinden. 
Andere activiteiten zijn o.m. de 
spooknacht en de stoet op maan-
dag 31 oktober, en het vurige Hal-
loweenspektakel op 5 november. Ik 
zou dus zeggen: allen daarheen! 
Het is de attractie van het najaar in 
onze gemeente.”

T-d: “Het jaarlijkse seniorenfeest 
doet het ook nog steeds!?”
Burgemeester: “Zeker weten! 
Koksijde feest graag, en dat geldt 
ook voor onze jonge en oudere 
senioren. Het sociaal huis heeft 
opnieuw zijn beste beentje voor-
gezet met een mooi amusements-
programma, dat opnieuw een 
mix is van professioneel talent en 
acteerkunst van de vrijwilligers van 
het Sociaal Huis zelf. Ik stel ook vast 
dat de verhuis naar c.c. Casino-
Koksijde een schot in de roos is. Het 
feest loopt er weliswaar over twee 
dagen maar de mensen kunnen er 
in een mooi decor plaatsnemen en 
van een veel betere accommoda-
tie genieten dan vroeger.”

T-d: “Ook op sportvlak valt er een 
en ander te vertellen?”
Burgemeester: “Eind september 
konden we de sporthal van Koksij-
de na een broodnodige facelift 
weer openen voor de sportbeoe-
fenaars. Die veelgebruikte ruimte 
is dus weer voor vele jaren goed! 
Maar eind november gaat alle 
sportieve aandacht natuurlijk naar 
de Vlaamse Duinencross op het 
Liefoord. Het is zoals gewoonlijk 

De burgemeester aan het woord
Na een introotje via Halloween in de herfstvakantie en het jaarlijkse seniorenfeest half november gaat burgemees-
ter Marc Vanden Bussche in zijn maandelijks praatje de sportieve toer op. Deze keer legt hij de klemtoon op de 
renovatie van de sporthal Koksijde-dorp, de Vlaamse Duinencross op zaterdag 26 november, en de opening van  
de nieuwe mountainbikeroute..! Hij rondt af met een communicatieve intentie aangaande de golfcourt in aanleg…

moet komen, antwoordde één van 
de jongens zonder verpinken: een 
mountainbikeroute! Wie had dat nu 
verwacht? Het bewijst dat ook het 
jonge volkje bewuste wensen en 
verlangens heeft. Welnu, als bestuur 
proberen we daar op in te spelen.”

T-d: “En tenslotte het golfterrein 
Koksijde Hof ter Hille?”
Burgemeester: “Nu de werken be-
zig zijn, zijn veel mensen verbaasd 
over de omvang van de golf, de 
oo’s en de aa’s zijn schering en 
inslag! Weldra plannen we een 
opendag zodat elke belangstellen-
de ter plaatse zal kunnen vaststel-
len hoever de werken al gevorderd 
zijn! Maar later meer daarover.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik wil zeker benadrukken dat alle inwoners van Koksijde 
op vertoon van hun identiteitskaart gratis toegang hebben tot de Vlaamse Duinencross op 
zaterdag 26 november!”

tekst nog te ontvangen (foto reeds ok)



incidenten, …), efficiënter maken 
van de arbeidsorganisatie, duidelijk 
overzicht wagens/chauffeurs enz. 
Raming 75.000 euro. Goedgekeurd. 
De CD&V onthield zich.
Vrachtwagen met laadkraan – 
Voor de dienst Openbare Werken. 
Noodzakelijke vervanging want 
de oude wagen en kraan voldoen 
niet meer. De nieuwe wagen wordt 
voorzien van een stevige laad-
kraan en een open laadbak met 
kipinstallatie. Raming 120.000 euro. 
Unaniem.
Kunstwerk Zeeman met stuurwiel 
– Het beeld Zeeman met stuurwiel, 
is geïnspireerd op een schaalmodel. 
Schepper ervan is beeldhouwer 
Jan Dieusaert uit Koksijde. Het ei-
genlijke beeld wordt gerealiseerd in 
hoogwaardig brons. Kostprijs 37.100 
euro (transport-, plaatsingskosten en 
sokkel niet inbegrepen). Unaniem.

Aankopen
Gordijnen - De huidige gordijnen 
in de feestzaal van c.c. Casino-
Koksijde zijn volledig versleten. Ook 
het optreksysteem is dringend aan 
onderhoud toe. Raming 10.000 
euro. Unaniem.
Afval – Tien afvalbakken om te 
plaatsen langs diverse wegen, ze-
ven afvalcontainers ter vervanging 
van kapotte en twintig mobiele af-
valemmers voor de vele activiteiten, 
kosten samen 15.500 euro. Unaniem.
Rode mazout – Voor het dienstjaar 
2012 wordt voor 80.000 euro rode 
mazout gekocht. De accijnzen voor 
rode mazout zijn lager dan voor die-
sel, wat op jaarbasis een besparing 
betekent. Unaniem.
Brandweeruniformen - 
Voor de brandweer Koksijde is de 
aankoop van nieuwe brandwee-
runiformen voor de geslaagde 
stagiairs en voor het vervangen van 
versleten uniformen van actieve 
brandweermannen noodzakelijk. 
Ook voor de ambulanciers is aan-
koop van uitrusting nodig. Ander 
nodig nieuw materiaal zijn o.m. gor-
dels en een extra valbeveiligingsset 
voor het werken op hoogte met 
meerdere ploegen. Raming 14.500 
euro. Unaniem.
Sneeuwruimblad - Het sneeuw-
ruimblad zal in de komende winter 
ingezet worden. Na de hevige 
winterprik vorig jaar bleek derge-
lijke sneeuwruimer optimaal zou 
om fietspaden, pleinen en straten 
sneeuwvrij te krijgen. De borstelbak-
ken worden dagelijks gebruikt om 
al de wegen en fietspaden enz. 
proper te houden. Raming 8.500 
euro. Unaniem.
Straatmeubilair - Deze aankoop 
(inox afzetpaaltjes en fietsbeugels) 
is noodzakelijk om beschadigd 
straatmeubilair zo vlug mogelijk te 
kunnen vervangen. Ook door ver-
keerswijzigingen moet vaak extra 
straatmeubilair worden bijgeplaatst. 
Raming 10.000 euro. Unaniem.

LIVEOP INTERNET!VOLG DE ZITTINGEN LIVE OP INTERNETVIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE ZITTINGEN OP DEZELFDE SITE!

Straatveegmachine – De huidige 
machine vertoont sleet en dient al 
te vaak hersteld. De nieuwe machi-
ne zal uitgerust zijn met een linkse 
en rechtse veegborstel, en een 
hogedrukinstallatie. Raming 220.000 
euro. Unaniem.
Vouwtenten - Acht vouwtenten en 
dertig zijzeilen ter uitbreiding van de 
huidige voorraad en ter vervanging 
van verouderde en gescheurde 
tenten. Raming 8.000 euro. Una-
niem.
Archiefrekken – Aankoop nodig 
voor de inrichting van het oud-
gemeentehuis Oostduinkerke als 
erfgoedhuis. Raming 17.000 euro. 
Unaniem.
Prefabs – Nieuwe prefab-gebou-
wen voor de Buitenschoolse Kinder-
opvang Speelplekke in Oostduin-
kerke. De leeftijdsgroepen worden 
meer opgesplitst en er wordt 
gezorgd voor een nog grotere 
speelwaarde voor kinderen van 
alle leeftijdscategorieën. Raming 
bedraagt 9.500 euro.
Stapelaar – Deze machine zal ge-
bruikt worden om zware lasten (tot 
1.000 kg) eenvoudig en veilig te sta-
pelen in de rekken van het maga-
zijn en de diverse opslagplaatsen. 
Raming 12.000 euro. Unaniem.
Kapel Ster der Zee – De voorma-
lige kapel wordt erfgoeddepot. 
De aankoop van materiaal (o.a. 
toestellen) is een eerste aankoop 
voor de uitbouw van het depot, 
volgend op de toekenning van pro-
vinciesubsidies. Raming 11.800 euro. 
Unaniem.
Voertuigopvolgsysteem - Alle 
gemeentevoertuigen en een zestal 
brandweerwagens zullen met een 
voertuigopvolgsysteem uitgerust 
worden. Voordelen: de voertuigen 
kunnen gemakkelijk gelokaliseerd 
worden, opvolging van het onder-
houd, gerichter uitvoeren van inter-
venties, betere beveiliging van het 
wagenpark, overzicht van diverse 
rapporten (afgelegde afstanden, 

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad on- der leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we:  
unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of  
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Snippers uit de 
raad van 17 oktober

Zeeman 
met stuurwiel 

van beeldhouwer 
Jan Dieusaert.



Kunstwerk Egatonk – De gemeen-
te koopt het kunstwerk Egatonk van 
kunstenaar Nick Ervinck uit Lichter-
velde. Het kunstwerk is een virtuele 
ingekaderde afbeelding (140 op 
240 cm) van een typische kustwo-
ning in cottagestijl op het strand. 
Kostprijs 10.600 euro. Unaniem.
Kunstwerk De Eters – Het werk De 
eters van Mathieu Lobelle uit Oos-
tende is een metafoor voor alle cre-
atieve zielen: de schilder, de filosoof, 
de schrijver, de politicus, de musicus, 
de beeldhouwer, de econoom. 
Uit de geschiedenis halen ze hun 
voedsel en creëren iets nieuws. De 
eters, 12 stuks, zijn al te zien aan de 
gevel van NAVIGO-visserijmuseum. 
Prijs 4.240 euro. Unaniem.
Kunstwerk ‘Board of  
control’ – Dit werk betreft vijf schil-
derijen op vlaggen geprint. Ze zijn 
gebaseerd op foto’s van politieke 
figuren: Hillary Clinton, Nicolas Sar-
kozy, Robert Mugabe, Condoleezza 
Rice en Fidel Castro. Schepper van 
het werk is Thomas Huyghe uit Gent. 
Kostprijs 6.625 euro. Unaniem.
Kunstwerk “‘portrait Elise Crom-
bez” – Het betreft een reuzenpola-
roidfoto van Marc Lagrange en is 

een parel op het vlak van fotogra-
fie, een ultieme ode aan het model. 
Elise Crombez, afkomstig uit Koksij-
de, is een wereldbekend topmodel. 
Kostprijs 6.360 euro. Unaniem.

Diensten
Ruiten – Voor het wassen van de 
ruiten (buitenkant) van alle ge-
meentegebouwen in 2012 wordt 
een opdracht uitgeschreven. Ook 
het reinigen van de buitenkant van 
de Kokpit zit in deze opdracht ver-
vat. Raming 70.000 euro. Unaniem.
Jaarboek – Het Abdijmuseum Ten 
Duinen publiceert elk jaar het jaar-
boek Novi Monasterii. Het drukwerk 
ervan dient te gebeuren door een 
drukkerij die ruime ervaring heeft 
met het drukken van historisch-we-
tenschappelijke werken. Voor 5 jaar 
wordt een bedrag van 80.000 euro 
geraamd. Unaniem.

Projecten
Sanitair – De Lijn zal eerlang het 
tramhuisje in de Wepionstraat in 
Oostduinkerke-bad afbreken en 
een nieuw bouwen. De gemeente 
zal erachter een moderne, auto-

“De eters” van Mathieu Lobelle halen 
hun voedsel uit de geschiedenis en 
creëren iets nieuws.

De kap van de Kokpit lijkt wel een gletsjer 
waarop sportieve ruitenwassers met 

gemak enig alpinisme bedrijven…

matische en zelfreinigende sanitaire 
unit plaatsen, ook toegankelijk is 
voor rolstoelgebruikers. Raming 
80.000 euro. Unaniem.
Voetbalveld – Op terrein 2 van 
KVVO wordt de verlichting aan-
gepast. Het veld wordt dagelijks 
gebruikt door diverse ploegen van 
de samenwerking Koksijde, Oost-
duinkerke en De Panne. Raming 
7.000 euro. Unaniem.
Sociaal Huis - In kader van de 
aanleg van de parking van het 
nieuw Sociaal Huis wordt de OV ver-
nieuwd. Ook in de verlenging van 
de Tulpenlaan en Salvialaan wordt 
nieuwe OV voorzien. Raming 26.141 
euro. Unaniem.

Varia
Investeringssubsidie - De Konink-
lijke Harmonie Vrienden van de 
Brandweer Oostduinkerke krijt een 
investeringssubsidie van 40.000 euro 
voor de aankoop van nieuwe uni-
formen. De huidige uniformen zijn 25 
jaar oud. Unaniem.
Munitiedepot - De ontwerpakte 
minnelijke onteigening van de gron-
den munitiedepot is goedgekeurd 
voor een bedrag van 648.900 euro. 
Overeenkomstig het GRUP munitie-
depot kan de grond o.a. aange-
wend worden voor zachte recrea-
tie, of waterbuffer, als gemeentelijke 
opslagruimte en voor een dieren-
asiel en een hondenclub. Unaniem.
Brandweer - Mickel Govaers en 
Charlotte Magherman worden 
aangesteld als stagiair brandweer-
man voor de post Koksijde.



Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Geen Koksijde Feest  
in 2012
Door een wijziging in het cultuurprogramma 
2012, zal ‘Koksijde Feest!’ niet doorgaan op 
8 september 2012. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om dit grote volksfeest in 2012 
een tweede keer te organiseren, maar door 
onvoorziene omstandigheden is de dienst Cultuur 
genoodzaakt om op zoek te gaan naar een 
nieuwe datum. Alle Koksijdse verenigingen zullen 
opnieuw gecontacteerd worden van zodra die 
datum bekend is. Bijgevolg vervalt ook de oproep 
“ontwerp een campagnebeeld voor Koksijde 
Feest 2012”.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op:
-  zaterdagnamiddag 24 december + wekelijkse 

sluiting op zondag 25 en maandag 26 december
-  zaterdagnamiddag 31 december + wekelijkse 

sluiting op zondag 1 en maandag 2 januari

Bestel gratis uw 
energiekalender 2012
De energiekalender 2012 bevat opnieuw energie-
tips én foto’s van standbeelden die het rationeel of 
duurzaam gebruik van energie op een ludieke manier 
in beeld brengen. Bestel vandaag nog uw exemplaar 
via http://www.energiesparen.be/kalender/bestel

Vacatures aan het gemeentebestuur in de kijker
Verscheidene vacatures werden vacant verklaard, waaronder de volgende met een specifiek profiel:

Voor de dienst Stedenbouw:
voltijds expert verkeer, mobiliteit en signalisatie B1-B3 in contractueel dienstverband

Voor de dienst Technieken: 
voltijds technieker sanitair/cv D1-D3 als gesubsidieerde contractueel

Kandidaturen indienen tot dinsdag 13 december 2011.

Informatie over alle vacante betrekkingen kan u terugvinden op www.koksijde.be, doorklikken naar inwoner, 
bestuur en diensten, gemeentediensten, personeelsdienst, vacatures bij het gemeentebestuur. U kan de vol-
ledige publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR of telefonisch aanvragen op nummer 058/53 34 41.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad 
Tij-dingen dat over één maand zijn 17de 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 organise-
ren 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 huldigin-
gen 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 
2012 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 
10 euro (of 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.



Oorlogsboek 
van de 

burgemeester
(nog aan te leveren?)



Bibliotheek
Boekenverkoop
De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert weer een boekenver-
koop. Van vrijdag 23 december tot en met zaterdag 7 januari kan je snuis-
teren in de afgevoerde boeken, en ze eventueel kopen aan een spotprijsje.

Netbibbing:  
digitaal netwerken in de bieb
Cursus hoe orde houden op je pc?
Leren orde houden op de pc. Vroeger stopten we foto’s in een schoe-
nendoos in de kast. Die dozen zijn vervangen door pc’s die je de 
mogelijkheid bieden om foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te 
vinden zijn. In deze les leer je hoe je mappen aanmaakt, foto’s klasseert, 
namen geeft aan je foto’s enz. Lesnamiddagen op donderdag 12 en 
vrijdag 13 januari, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro. Inschrijvingen zijn 
pas geldig na betaling en telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Een prachtig schilderij van Jean Brusselmans, 
waarover Damien Deceuninck een lezing geeft in de Westhoekacademie.

WAK: lezing over Jean Brusselmans
Op zaterdag 3 december geeft Damien Deceuninck om 14 u. een lezing Jean Brusselmans: het zelfportret, 
het huis en de seizoenen. Damien Deceuninck is docent kunstexploratie voor volwassenen aan de Westhoek 
Academie Koksijde. Gratis en voor iedereen toegankelijk.

De schildersloopbaan van Jean Brus-
selmans (°Brussel 1884-1953) beslaat 
een belangrijke periode in de wester-
se kunstgeschiedenis: de doorbraak 
van het modernisme. In het begin 
van de 20ste eeuw gebeurt ontzet-
tend veel: futurisme, kubisme, les 
Fauves, Dada, enz. Bij ons gaat het er 
evenwel veel rustiger aan toe. Onze 
schilders zijn meer gematigd: geo-
metrisch, soms abstract, maar wel de 
band met de omgeving behoudend.
Dat doet Brusselmans ook: hij schil-
dert huiselijke scènes, stillevens, 
landschappen en naakten. Al vroeg 
evolueert hij naar een materiegericht 
schilderen waarbij de verf opbouw 
en de penseelslag op de voorgrond 
komen. Lijn en kleur vertellen hun 
eigen verhaal, soms in tegenspraak 
met de geschilderde dingen en 
figuren.
De tentoonstelling in Mu.ZEE te Oos-
tende combineert schilderijen van 
Brusselmans met werk van actuele 
kunstenaars. 

Info en inschrijvingen: 
Westhoek Academie, 
Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be

Gesloten
De bibliotheek is op zaterdag 24 
en zaterdag 31 december 
om 12 u. gesloten.  

Op maandag 26 december 
en maandag 2 januari is de 
bieb heel de dag gesloten.



Onze IJslandvaarders: levenswerk van Oostduinkerkenaar Johan Depotter

Zeeleven van 975 IJslandvaarders
Wie zegt “IJslandvaart”, denkt meteen aan het epos van een eeuw en langer geleden toen onze kustvoor-
ouders op zeilschepen door de oceaan ploegden om op IJsland zes maanden kabeljauw te vangen. Alge-
meen een mythe, want concrete verhalen zijn nauwelijks gekend. Voortaan wel! Johan Depotter uit Oostduin-
kerke maakte van de geschiedschrijving van de IJslandvaart zijn levenswerk! Resultaat: twee dikke boeken 
van elk 600 bladzijden die het vissersleven van 975 Vlaamse IJslandvaarders beschrijven…

Ruim 25 jaar heeft Johan Depot-
ter (54), beroepshalve onderwijzer 
in de basisschool De Ark in Koksijde, 
zich verdiept in het wedervaren van 
mannen van de Westkust die vanuit 
de Frans-Vlaamse havens Duinkerke 
en Grevelingen inscheepten op 
goélettes (galetten) om van maart 
tot september zes maanden visserij 
op kabeljauw te bedrijven rond het 
verre IJsland.
Johan, die IJslandvaarders in de 
familieboom telt, begon in 1985 
namen van dito Vlaamse vissers te 
verzamelen. Eerst in de gemeentelijke 
archieven en oude kranten, daarna 
in archieven in Oostende, Brugge, 
Brussel en Beveren-Waas. Vervolgens 
de grens over naar Frankrijk, tot in 
Cherbourg en Brest. Hij contac-
teerde nakomelingen wat hem weer 
nieuwe namen opbracht, vergeelde 
foto’s, verhalen. Hoe meer namen 
hij vond, hoe meer vragen hij had… 
Uiteindelijk stopte de teller aan 975 
namen van Vlaamse IJslandvaarders 
die tussen 1815 en 1938 aan boord 
waren van zeilschepen uit Duinkerke 
of Grevelingen.
Het levenswerk van Johan Depotter is 
veel meer dan enkel een naslagwerk 
met namen van vissers en schepen. 
Hij probeert bij elke visser de mens 
achter de naam te vinden.
Johan: “Wat bezielde die jonge man-
nen van de Westhoek om zo lang 
van huis weg te zijn om in gevaarlijke 
omstandigheden de kost voor vrouw 
en kinderen te verdienen? Zo wordt 
bij elke persoon een tipje van de 
IJslandmythe opgelicht.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche 
schrijft in zijn voorwoord: “Deze verza-
meling is een indrukwekkend sociaal 
document over arme maar dappere 
voorvaderen die onze IJslandvaar-
ders waren… Een eenvoudige titel 
die tegelijk heroïek en tragedie op-
roept. Want onze voorouders van de 
Westkust hebben veel IJslandvaar-
ders uit handen moeten geven.”
Uitgever is Academia Press, Gent, in 

samenwerking met NAVIGO- Natio-
naal Visserijmuseum Oostduinkerke. 
De uitgave kadert in het Europees 
grensoverschrijdend project Interreg 
IVa “2 Mers Seas Zeeën”. De twee 
boeken zijn gedrukt op A4-formaat 
onder softcover. Ze zijn rijkelijk geïllus-
treerd.
Het werk is te koop in het NAVIGO-
museum en bij de toeristische dien-
sten van Koksijde. Elk deel (deel 1 van 
A tot K, deel 2 van L tot Z) telt 600 blz. 
en kost 35 euro. Samen dus 1.200 blz. 
voor 70 euro.
Opgelet! Tot en met 8 januari 2012 
genieten lezers van Tij-dingen aan de 
hand van bijgaande bon op deze 
bladzijde een korting van 20% op de 
verkoopprijs. Bij afgifte van de origi-
nele bon betaalt u m.a.w. 28 euro per 
deel of 56 euro voor beide delen.
De officiële voorstelling vindt plaats 
op vrijdag 16 december, om 18 u. 
in het NAVIGO-museum. Iedereen 
welkom, maar wel aanmelden 
vóór 9 december via 
onthaal@navigomuseum.be!

Reductiebon boek
Onze IJslandvaarders
Bij afgifte van deze bon betaalt 
u slechts 28 euro per deel
of 56 euro voor beide delen.

Geldig tot 8 januari 2012

✃

Johan Depotter, 
terecht fiere auteur van 

“Onze IJslandvaarders”…



50.000ste bezoeker 
in NAVIGO-museum
Op vrijdag 28 oktober 
mochten schepen van 
Cultuur Jan Loones, 
gemeenteraadsleden 
Rita Gantois en Albert 
Serpieters, en directeur 
Maja Wolny de 50.000ste 
bezoeker van 2011 in 
NAVIGO-Nationaal Vis-
serijmuseum van Oost-
duinkerke verwelkomen. 
De 50.000ste bezoeker is 
een leerling van de ge-
meentelijke basisschool ’t 
Kompas uit Duffel! De kin-
deren kregen zeevruch-
ten-pralines en meester 
Bruno Van Kamp kreeg 
bovendien een cheque 
van 50 euro goed voor 
een lekker etentje in Esta-
minet De Peerdevisscher.

2de cursus visnetten breien en herstellen
Wegens groot succes breit het NAVIGO-museum een derde editie aan de cursus “Visnetten breien en 
herstellen voor beginners”. Onder begeleiding van deskundige Danny Vanthournout leren de cursisten in 
enkele lessen alle belangrijke technieken aan.
De cursus vindt plaats in het scheepsjongensatelier Gaston Desnerck van het NAVIGO-museum op 7, 9, 10, 
14, 16, 17, 21, 23 en 24 februari, telkens van 10 tot 12 u.
Deelname: 50 euro (volledige lessenreeks, syllabus en materiaal inbegrepen)
Doelgroep: strandvissers, gidsen, leerkrachten en andere geïnteresseerden (max. 14 deelnemers)
Inschrijven: info@navigomuseum.be, T 058 51 24 68 of aan de balie tijdens openingsuren van het museum.

Senioren zitten dikwijls met heel wat vragen omtrent de 
opname in een rust- en verzorgingstehuis. Wie kan daar 
terecht? Hoe kan ik me inschrijven? Om op deze vragen 
een antwoord te vinden organiseert de seniorenadvies-
raad in samenwerking met het nieuwe woonzorgcen-
trum Dunecluze een infonamiddag op donderdag 8 
december om 14 u. in de gemeenschapszaal De Brug 
van het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32.
Het programma van deze namiddag ziet er als volgt uit:
-  In een eerste deel info over het ontstaan en de prakti-

sche werking van Dunecluze
-  Tweede deel: rondleiding in het woonzorgcentrum zelf
-  Derde deel: koffie en taart in het Sociaal Huis
Gratis toegang, maar wel vooraf inschrijven, 
uiterlijk op dinsdag 6 december bij seniorenconsulent 
Dorine Van Steertegem, Zeelaan 303, T 058 53 30 72, 
dorine.vansteertegem@koksijde.be

Infonamiddag voor senioren

Uiteraard wordt in het rust- en verzorgingstehuis Dunecluze elke dag 
animatie aangeboden. Vb. samen zingen houdt de harten jong!



Project “Samen Sterk” voor senioren
die contact en hulp nodig hebben…
Onze gemeente kent een sterk 
vergrijzende bevolking. Senioren 
komen vaak in een sociaal isole-
ment terecht door het wegvallen 
van de partner, ziekte of het ont-
breken van mantelzorg. Het gevaar 
is reëel dat senioren door het gemis 
aan contacten maatschappelijk 
vereenzamen, wat hen extra kwets-
baar maakt.
Via het project “Samen sterk” wil 
het Sociaal Huis Koksijde op deze 
behoeften inspelen, door senioren 
korte bezoekjes te brengen, hen te 
ondersteunen bij dringende bood-
schappen of via een leuke babbel.
Op die manier hoopt het Sociaal 
Huis problemen te detecteren en 
de gevolgen van vereenzaming te 
verminderen. Het woord “Samen 
sterk” verwijst naar de inzet van 
geëngageerde hulpverleners en 
vrijwilligers die het project mogelijk 
maken.
Kent u mensen in uw buurt die hulp 
nodig hebben of wenst u zich in 
te zetten als vrijwilliger, contacteer 
Natasha Dewaele, T 058 53 43 10, 
natasha.dewaele@sociaalhuis-
koksijde.be

Acute winterhulp
Tijdens de koude winterdagen 
staat het Sociaal Huis Koksijde op-
nieuw paraat om hulpbehoevende 
Koksijdse inwoners uit de nood te 
helpen. Elke alleenstaande vanaf 
70 jaar of mensen met een fysische 
beperking kunnen een beroep 
doen op het Sociaal Huis om hen 

tijdens de barre winterperiode te 
helpen met boodschappen en/of 
sneeuwruimen. Deze dienstverle-
ning kost 5 euro per uur. 
De hulplijn 0472 20 42 80 is 
bereikbaar tijdens de kantooruren 
en op zaterdag van 9 tot 11 u.

Tijdens de winter staat het Sociaal Huis paraat om 
mindervalide senioren of alleenstaanden te helpen 

bij het sneeuwruimen of om boodschappen te doen.

Op en rond het Marktplein in 
Koksijde hebben nu al 3 gebouwen 
met sociale voorzieningen hun stek 
gevonden: het serviceflatgebouw 
Maarten Oom, het nieuwe Sociaal 
Huis en RVT Dunecluze en. In de 
toekomst is die onmiddellijke omge-
ving ook het nieuwe politiebureau 
voorzien. Het Marktplein is echter 
niet bereikbaar met het openbaar 
vervoer.
Vanuit verschillende hoeken werd 
bij de directie van De Lijn een aan-
vraag ingediend voor een bijko-
mende bushalte in de Ter Duinen-
laan. Deze aanvraag werd door de 
Lijn negatief beantwoord.
De gemeentelijke seniorenadvies-
raad en de andersvalidenraad 
willen het hier niet bij laten en 
plannen een manifestatie om hun 
vraag kracht bij te zetten. Daarom 

wordt op vrijdag 9 december een 
protestoptocht georganiseerd. Start 
aan het Sociaal Huis om 14 u. Er 
wordt in optocht naar De Zeelaan 
gestapt. Burgemeester Marc Van-
den Bussche heeft zijn steun aan 
deze manifestatie al toegezegd.

Er wordt geprobeerd om  zoveel 
mogelijk mensen te mobiliseren om 
aan de actie deel te nemen.
Info: 
Dorine Van Steertegem, 
Zeelaan 303, T 058 53 30 72, 
dorine.vansteertegem@koksijde.be

Op het Marktplein staan nu al drie gebouwen met sociale voorzieningen, maar ze zijn 
niet met het openbaar vervoer bereikbaar. De seniorenraad organiseert op 9 december 
een actie om de vraag naar een bushalte kracht bij te zetten.

Senioren manifesteren op 9 december voor
bijkomende bushalte in Ter Duinenlaan



Nieuw systeem bij brandweer:
uitrukken 2 minuten sneller!
Sinds half september is de software in de meldkamer van de brandweer aangepast. Hierdoor wordt de tijd 
tussen de oproep van de burger bij het noodnummer 112 en het uitrukken van de brandweer/ambulance tot 
twee minuten verminderd! Het hoeft niet gezegd dat bij een ongeval, beroerte, brand enz. deze minuten veel 
verschil kunnen maken. Een investering van 11.000 euro. Korpschef Kristof Dorné geeft duiding.

Interesse in de brandweer?
Zin om brandweerman of –
vrouw te worden en de posten 
van Koksijde-Oostduinkerke te 
vervoegen? Stuur een mailtje  
met al uw gegevens naar 
brandweer@koksijde.be.

Kristof Dorné: “Als je vroeger belde 
naar de 112, stopte de operator alle 
info (wat is er gebeurd, waar, hoe 
is het gegaan) in zijn computer en 
belde hij dat vervolgens door naar 
de centralist in de meldkamer van de 
brandweer Koksijde. De centralist gaf 
dit in de computer in en startte de 
alarmering. De pagers van de brand-
weermannen gingen vervolgens af 
en ook de ambulance kon starten. In 
totaal duurde dit zo’n 9-tal minuten.”

T-d: “Hoe is de procedure dan 
gewijzigd?”
Kristof Dorné: “Vanaf nu is het zo dat 
op het moment dat de 112-operator 
alle info in de computer stopt, hij ook 
meteen een code stuurt naar de 
meldkamer in Koksijde. De computer 
in Koksijde pikt dit op en ziet meteen 
het adres van het ongeval, het type 
interventie, en weet hoeveel mensen 
er gealarmeerd moeten worden. 
Kortom, de computer pikt het signaal 
op en stuurt dit onmiddellijk door 
naar de pagers van de brandweer-
mannen. Het grote verschil is dus dat 
er niet meer gebeld dient te worden 
van de operator naar de meld-
kamer en de pagers automatisch 
worden geactiveerd. Natuurlijk belt 
de operator voor de zekerheid naar 
de meldkamer om te zien of alles is 
doorgegaan, maar ondertussen is 
de alarmering al gebeurd. En wat 
stellen we nu vast: onze pagers gaan 
al af op het moment (of soms voor!) 
dat de operator de controletelefoon 
pleegt naar onze meldkamer! In de 
meldkamer staat ook een pager ter 
controle. Zo winnen we twee belang-
rijke minuten uit! Tijdens de controle-
telefoon van de operator krijgen we 
ook nog wat meer info binnen over 
de omstandigheden, maar ondertus-
sen zijn de manschappen al vertrok-
ken. Tussen het afgaan van de pager 
en het vertrekken uit de kazerne zit 
maximum 5 minuten.”

T-d: “Alle interventies dragen dus 

een code?”
Kristof Dorné: “Ja, er zitten ruw 
geschat een 100-tal codes in het sys-
teem: een brand, brand in gebouw, 
brand in een voertuig, verkeerson-
geval, persoon gekneld in voertuig, 
enz. Alles krijgt zijn eigen code die bij 
ons in de meldkamer vertaald wordt. 
Als code X binnenkomt zijn er zoveel 
manschappen nodig, bij code Y is er 
een ladderwagen nodig, bij code Z 
moet ook de ambulance uitrukken... 
Daarenboven weet het systeem ook 
welke manschappen er ter beschik-
king zijn. Aangezien we werken met 
vrijwilligers is dat overdag soms an-
ders dan ’s avonds.”

T-d: “Ook in de organisatie zijn een 
aantal zaken gewijzigd?”
Kristof Dorné: “Inderdaad! Bij grotere 
oproepen, branden en verkeers-
ongevallen komt de brandweer nu 
geïntegreerd naar buiten (Koksijde 
en Oostduinkerke samen). Vroeger bij 
een brand in Koksijde ging de brand-
weer van Koksijde met 2 wagens, 
was de brand in Oostduinkerke dan 
ging Oostduinkerke met 2 wagens. 
Nu is het zo dat we bij een brand 
altijd eenzelfde uitruk bij de bevolking 
willen garanderen. D.w.z. bij brand 

vertrekken er altijd 22 manschappen 
met 2 bluswagens, een ladderwagen 
en een tankwagen. Deze capaciteit 
24 uur rond uit één post halen, is on-
mogelijk. Vandaar dat materiaal en 
middelen werden verspreid zodanig 
dat de uitrukken tegelijk gebeuren. 
Concreet: bij een brand in een ge-
bouw vertrekt er nu een bluswagen 
met ladderwagen uit Koksijde en 
een bluswagen met tankwagen uit 
Oostduinkerke. Op die manier zetten 
we onmiddellijk een goeie bluskracht 
neer en hebben we weinig verster-
king van andere korpsen nodig. Bij 
een ongeval hanteren we dezelfde 
werkwijze. Twee posten in onze uitge-
strekte gemeente is bovendien een 
voordeel. Wie dicht bij de brand-
weerpost woont kan snel vertrekken. 
Ook naar teamsfeer en samenwer-
king binnen het totale korps zorgt dit 
voor een goeie nieuwe wind.”

Korpschef 
Kristof Dorné: 

“Dankzij nieuwe 
software in de 

meldkamer, kunnen 
brandweer en 

ambulance twee 
minuten sneller 

uitrukken dan vroeger.”



Werfleider Pierre Dalle neemt
afscheid met feeëriek kerstlicht…
Het gemeentebestuur van Koksijde neemt weldra afscheid van Pierre Dalle, hoofd van de dienst Technieken, 
zeg maar de technici op de Werf Oostduinkerke. Na 23 jaar dienst gaat Pierre met pensioen, vrijdag 9 decem-
ber is zijn laatste werkdag. Met Pierre vertrekt niet alleen een diensthoofd, maar ook een creatieveling, een 
artiest. We blikken even terug op enkele hoogtepunten uit zijn mooie carrière.

LED-lampjes in cijfers…
*  Tijdens de kerstperiode worden 

op Koksijds grondgebied 250 
kerstbomen geplaatst.

*  De twee WK-creaties samen wor-
den met 17.020 LED’s versierd.

*  In de clowns zitten er 4.000  
LED-lichtjes.

*  De golfer in Oostduinkerke  
telt 2.550 LED’s, de trein in  
Sint-Idesbald 2.850.

*  Het oud gemeentehuis in  
Oostduinkerke: 27.288 LED’s of 
omgerekend 750m lichttube..! 

Kerstversiering in Koksijde
Koksijde zal in de kerst- en nieuwjaarsperiode weer in een zee van kerst-
lichtjes baden. Onze technici halen keer op keer het beste uit de kan om 
de gemeente om te toveren in een echt lichtparadijs. Werfleider Pierre 
Dalle geeft voor de laatste keer een overzichtje van de pronkstukken.
“De slee met herten krijgt een nieuw plaatsje aan het Sociaal Huis in 
Koksijde. De golfer staat nu al centraal rondpunt in Oostduinkerke-dorp. 
De kerstclowns zullen het Fabiolaplein versieren. Op de rotonde aan Ster 
der Zee in Sint-Idesbald komen er hertjes en op het Konzplein een verlichte 
trein. In Wulpen zullen er op het Kerkplein kamelen staan. Dit jaar hebben 
we ons ook laten inspireren door het WK cyclocross. Zo komt er een gloed-
nieuwe creatie met flitsende lichtjes aan de rotonde de Poort. En ook de 
WK-fiets die nu in de Toekomstlaan staat, zal volledig verlicht worden.”

Pierre Dalle zal niet alleen in onze ei-
gen gemeente, maar ook daarbui-
ten bekend blijven als de persoon 
die reusachtige objecten, personen, 
dieren, figuren, constructies, instal-
laties, enz. ontwierp en liet uitvoeren, 
om het straat-, plein- en stoetbeeld 
in heel Koksijde een bijzondere 
meerwaarde te geven.
Pierre: “Een van de dingen die 
mij altijd zal bijblijven, is Flor Kos, de 
paardenvisser naar aanleiding van 
de Gentse Floraliën. Dit parade-
paardje, dat ’s zomers nu al jaren in 
Oostduinkerke-dorp staat, is van kop 
tot teen beplant. Flor Kos werd zelfs 
nagemaakt in Shanghai.”
Ook de realisatie van de Werf 
2000, is voor Pierre iets om niet snel 
te vergeten: “Ik heb hiervoor veel 
inspraak gekregen en ben trots op 
het eindresultaat. Maar de meeste 
voldoening kreeg ik wel van ‘t 
reuzinnetje Amadien. Zij is immers 
gemaakt naar het evenbeeld van 
mijn kleindochter Amy.”

T-d: “Waar haalde je al die jaren 
je inspiratie?”
Pierre: “Ik maak graag iets wat nog 
niet gezien is, iets unieks. Ik trek naar 
beurzen om mijn licht op te steken 
of verzamel foto’s uit tijdschriften… 
De meeste creaties zitten al lang in 
mijn hoofd eer ze uitgevoerd wor-
den. Wanneer ik vastzit met al mijn 

ideeën, ga ik naar de kerk van Wul-
pen. De stilte en afzondering zorgen 
voor de nodige inspiratie.”

T-d: “Hoe moeilijk zal het zijn om 
alles achter je te laten?”
Pierre: “In het begin niet gemakke-
lijk. Als ik ga fietsen zal ik wel stiekem 
rondkijken of er nieuwe creaties 
bijgekomen zijn. Toch heb ik mezelf 
voorgenomen om echt volledig 
te stoppen. Het wordt voor mij een 
andere manier van leven. Nu kom 
ik bij heel veel mensen, ik krijg veel 
telefoontjes en ik heb een ontzet-

tend sterk team. Binnenkort geen 
telefoontjes meer, minder contac-
ten… Ik vrees dat ik dat allemaal zal 
missen.”

T-d: “Welke toekomstplannen heb 
je al gemaakt?”
Pierre: “Zoveel mogelijk proberen 
van het leven te genieten. Men zegt 
wel dat wanneer je met pensioen 
gaat, je tijd te kort hebt. Dat zou 
ik toch eerst wel eens willen zien. 
Hoewel… mijn vrouw heeft me werk 
gegeven voor 2 jaar ver, ik weet dus 
wat gedaan. Ha!”

Afscheidnemend werfleider Pierre Dalle (links) en zijn collega’s 
Patrick Delanghe, Kim x en Peter Dalle bij de reuzenkerstman die 

wereldkampioen cyclocross wordt aan De Poort!



Luchtfoto golf Ter Hille

Luchtfoto rond punt Wulpen



Kinderfilm: Rio
In de kerstvakantie kunnen de kinderen op donder-
dag 29 december om 14.30 u. in zaal JOC de PIT 
genieten van de film Rio. Blu is een tamme Macaw 
papegaai die nooit geleerd heeft om te vliegen. 
Hij denkt dat hij de laatste van zijn soort is. Maar in Rio 
woont Jewel. Zij is ook een Macaw-papegaai. 
Blu besluit naar Rio te gaan om haar te ontmoeten. 
Daar beleeft hij het grootste avontuur van zijn leven.
Tickets 2,50 euro. 
Reserveren kan via: 
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Taxicheques
Dit is een ander initiatief van het gemeentebestuur 
om jongeren veilig te laten uitgaan. Elk jaar verdeelt 
het gemeentebestuur 80 gratis pakketten taxicheques 
van 25. Er zijn nog enkele gratis taxicheques beschik-
baar. Maar op de jeugddienst kunnen taxicheques 
ook aangekocht worden.
Een cheque kost 5 euro. Misschien een tip voor een 
origineel eindejaarscadeau?
De cheques zijn geldig tot 31 januari 2012.
Info: www.jeugd.koksijde.be

In concert: local night
Op zaterdag 3 december krijgen plaatselijke groe-
pen de kans om het jeugdhuis te doen daveren.
The Burning Gallows -  Een rasechte West-Vlaamse 
rockband uit Veurne. In drie jaar hebben ze een 
stevige live-reputatie opgebouwd. Luister ‘ns op 
www.facebook.com/The-Burning-Gallows
G.O.D. -  Halfgoden uit de repetitieruimtes van de 
Muze. Grindcore om duimen en vingers bij af te 
likken. Een voorproefje: 
www.facebook.com/godgrinds
Fixxxer -  In een ver verleden 
waren ze de bad boys van de 
Muze. Ze hebben het nest al een 
tijdje verlaten. Maar ze blijven 
trouw aan hun concept: covers, 
maar dan wel van het genre 
metalrock. Hoor www.face-
book.com/frockband
Vanaf 21 u. worden alle aan-
wezigen van hun sokken ge-
blazen. Toegang: 3 euro voor 
leden, 4 euro voor niet-leden.
Meer info: www.depit.be

Petanquetornooi Wisselbeker van de schepen van Sport
Aan het jaarlijkse petanquetornooi De wisselbeker van 
de schepen van Sport namen op 13 oktober liefst 90 
liefhebbers deel: 20 tripletten van de Vlops en 9 van 
de Vlaamse Seniorenclub. De Vlops konden de wissel-
beker definitief in de wacht slepen, maar de dagzege 
en de beker waren Donat Soete, Marc Depaepe en 
Willy Petry van de Vlaamse Seniorenclub. Elke deelne-
mer ontving een prachtig aandenken. Er werden ook 
6 flessen wijn verloot, geschonken door de schepen 
van Sport Dirk Dawyndt.

Donat Soete, 
Marc Depaepe 

en Willy Petry 
wonnen het 

jaarlijkse 
petanque-

tornooi.

Feesten in Koksijde op oudejaar?
De pendelbus pikt je op en zet je af
In Koksijde wordt op oudejaarsavond voor de feestgangers gezorgd. De gemeente legt tussen 23 en 6 u. 
een bus in om iedereen veilig thuis te krijgen. Bijgaand plaatje toont de uurregeling, ook te raadplegen via 
www.jeugd.koksijde.
In de Zeelaan is er een tijdelijke halte met c.c. CasinoKoksijde als doel. In Koksijde-dorp kan je opstappen 
aan de bushalte bij het politiebureau.
Elk uur rijden er ook trams richting De Panne en Knokke. Om de trein te halen neem je best de tram richting 
De Panne (station). De eerste trein vertrekt om 06.55 u. (station De Panne).



Westkust-foot
Westkust-foot is het samenwerkingsverband voor 
het jeugdvoetbal van Koksijde, Oostduinkerke en 
De Panne. Op maandag 26 december organiseert 
Westkust-foot van 11 tot 17 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke-dorp zijn 2de kersthappening, nl. doorlo-
pend minivoetbalwedstrijden tussen jeugdspelers van 
K, O en DP. Op het terras van de cafetaria is er een 
leuke kerstmarkt ten voordele van de jeugdploegen.

Sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie 
van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 18 
mei 2012. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolva-
kanties), kunnen dames en heren terecht in de 
sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief 
programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 
11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., 
badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbe-
grepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

Jeugdsportacademie
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het 
dertiende jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het eer-
ste tot het zesde leerjaar.
Op woensdag 7, 14 en 21 december staat badminton 
op het programma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste 
tot 3de leerjaar, en van 15.15 u tot 16.30 u voor het 
4de tot 6de leerjaar. De deelnameprijs voor de drie 
lessen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) 
bedraagt 4,50 euro. 
Vooraf inschrijven op de sportdienst, T 058 53 20 01, 
Hazebeekstraat 11 of via www.sport.koksijde.be.

Veurne Sportief wint  
16de sportquiz
De sportraad organiseerde op 21 oktober voor de 
16de maal zijn jaarlijkse sportquiz. Twaalf ploegen 
schreven zich in en kregen van quizmaster Johan 
Provost 10 rondes van 8 vragen voorgeschoteld. De 
volgende onderwerpen kwamen aan bod: voetbal, 
wielrennen, tennis, motorsporten, atletiek, zaalsporten, 
wintersporten, coaches in de sport, sport in West-
Vlaanderen en varia. Veurne Sportief toonde zich ook 
dit jaar heer en meester en mocht de wisselbeker 
meenemen naar huis. Voor de andere podiumplaat-
sen was het spannend tot en met de laatste vraag. 

Top 5: 
1. Veurne Sportief (170 p.)  
2. De Olifant Ieper (154 p.)  
3. MACW Koksijde (152,5 p.)  
4. White cloth and the gang (150 p.)  
5. White star (147 p.)

Succesvol herfstsportkamp

Veurne Sportief mocht de wisselbeker naar de Boetestad 
meenemen.

In samenwerking 
met de sportraad 
organiseerde de 
sportdienst op 3 
en 4 november 
het herfstsport-
kamp in de 
sporthal Haze-
beek. Er namen 
29 enthousiaste 
kinderen aan 
deel. Ze beoe-
fenden diverse 
sporten zoals 
circustechnieken, 
korfbal, oriëntatie-
loop, badminton 
enz. Alle kinderen 
kregen t-shirt als 
aandenken.



Laatste kans voor uw 
speciale tickets!
Nog tot 6 januari 2012 zijn de speciale WK-tickets voor inwo-
ners en tweederesidenten van Koksijde beschikbaar. Op ver-
toon van uw identiteitskaart kan u in het gemeentehuis bij de 
dienst Burgerzaken (gelijkvloerse verdieping) een toegangs-
kaart aan de prijs van 5 euro per wedstrijddag bekomen.
Tweederesidenten dienen zich te begeven naar de financi-
ele dienst (1ste verdieping). Maximum 1 ticket per dag per 
persoon. Er zijn dus aparte tickets voor de zaterdag en voor 
de zondag. Kinderen tot en met 11 jaar kopen geen ticket 
want ze kunnen sowieso gratis binnen. 
Tickets zijn af te halen tijdens de openingsuren van het ge-
meentehuis: van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u., en 
op maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.

Uw tickets nog niet gaan halen?

inwonersslechts 5 EUR/wedstrijddag

Beleef het WK 
als vip!
Zin in een gastronomische en sportieve verwenbeurt? 
Reserveer uw vipplaatsje via 
viparrangementen@koksijde.be. 
Er zijn twee formules.

Paul Herygers-businesstafel
•	U	heeft	een	eigen	tafel	in	de	businessclub	voor	12	

personen (per dag)
•	Uw	naam	en	logo	worden	op	de	businesstafel	vermeld
•	Er	worden	6	VIP-parkingkaarten	voorzien	(per	dag)
•	Er	liggen	12	programmaboeken	klaar	(per	dag)
•	Enkele	oude	bekenden	komen	bij	u	langs	om	hun	 

opinie over de wedstrijd met u te delen
•	Verfijnde	gerechten	met	aandacht	voor	streek-

producten – showcooking
•	Terras	om	de	wedstrijd	te	volgen	in	de	aankomstzone
Openingsuren:
•	zaterdag	28	jan.:	10.30	tot	18	u.
•	zondag	29	jan.:	10.30	tot	19	u.
Prijs voor 1 dag: 3.300 euro (excl. btw)  
voor een tafel met 12 personen
Prijs voor 2 dagen: 4.500 euro (excl. btw)  
voor een tafel met 12 personen

Marcel Houvenaeghel hospitality-unit
•	U	geniet	van	een	buffet	met	Vlaamse	volksgerechten
•	Er	ligt	een	officieel	programmaboek	klaar	(per	dag)
Openingsuren:
•	zaterdag	28	jan.:	10.30	tot	18	u.
•	zondag	29	jan.:	10.30	tot	tot	19	u.
Prijzen:
149 euro (excl. BTW) per persoon per dag
Hoeveelheidskorting
– vanaf 25 personen 139 euro (excl btw)  

per persoon/per dag
– vanaf 100 personen 129 euro (excl btw)  

per persoon/per dag

(Foto Dirk uit VIP-flyer?)

Unieke WK-cadeaubox met tickets en gadgets
U kan tickets en WK-gadgets kopen in de WK-shop, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303. Maar speciaal voor 
de eindejaarsfeesten, verjaardagen…, is er ook een 
unieke WK-cadeaubox met daarin een combiticket, 
enkele WK-gagdets en een bon naar keuze (voor een 
wielerboek, voor een WK-outfit…). Een fijn geschenk 
voor familie en vrienden. Prijs is afhankelijk van de 
invulling. Boxen zijn er vanaf 70 euro. 
Meer info: T 058 51 29 10 of toerisme@koksijde.be

Hét kerst cadeau voor uw geliefde!



Koksijde en cyclocross, 
al jaren een perfect huwelijk!
We interviewden de schepen van Sport Dirk Dawyndt. Hij is zelf een fervent fietser en wielerliefhebber. Is hij al 
helemaal klaar voor de wereldkampioenschappen? U leest waarom hij Koksijde de ideale gastheer vindt 
voor het WK-cyclocross en hij waagt zich zelfs aan een pronostiekje…

T-d: “Waarom wil Koksij-
de een WK cyclocross 
organiseren?”
Dirk Dawyndt: “Deze be-
slissing van het college van 
burgemeester en schepe-
nen was weloverwogen. 
Allereerst is Koksijde is een 
echte sportgemeente. Er 
is de liefde voor het veldrij-
den, want we ondersteu-
nen al jaren de organisatie 
van de Vlaamse Duinen-
cross van de veloclub eind 
november. Maar het gaat 
om meer, onze sportin-
frastructuur mag gezien 
worden! Jaar na jaar wordt 
daarin geïnvesteerd en 
daarbij hebben we oog 
voor alle sporttakken, wa-
tersporten, tennis, voetbal, 
basket, golf, petanque, dui-
vensport, om er maar en-
kele te noemen. Daarnaast 
is Koksijde uiteraard ook 
een toeristische gemeente. 
Met dit WK cyclocross 
plaatsen we onszelf op 
de wereldkaart en lokken 
we dat weekend heel wat 
binnen- en buitenlandse 
bezoekers. Zo ontdekken 
ze de kust ook eens in een 
kalmere winterperiode. 
We hopen dat de talrijke 
bezoekers ook na het WK 
vaak terugkeren.”

T-d: “De media-aandacht 
voor dit evenement is 
gigantisch!”
Dirk Dawyndt: “Klopt. Zo 
komen er meer dan 300 
journalisten! Maar die aan-
dacht is er niet enkel de 
week van het evenement. 
We merken nu al dat sinds 
de opstart van het veldrit-
seizoen (half september) 
Koksijde wekelijks wordt 
vermeld in de kranten en 
tijdens de verslaggeving 

van de crossen op de tv. 
Het is moeilijk om er een 
exact waardecijfer op te 
plakken, maar iedereen 
weet dat dit onbetaalbare 
reclame is voor Koksijde. 
Daarnaast participeerden 
we ook in het programma 
Flandriens van het veld, 
dat vanaf tweede kerst-
dag op Canvas wordt 
getoond. Onze duinen 
en het Duinenhuis komen 
daar prominent in beeld. 
Ze spelen er de hoofdrol, 
net als Michel Wuyts en de 
talrijke veldritvedetten.”

T-d: “Wat is de taak van 
de schepen van Sport in 
deze organisatie?”
Dirk Dawyndt: “De poli-
tieke verantwoordelijkheid 
voor dit evenement ligt 
uiteraard bij mij en bij het 
volledige college van bur-
gemeester en schepenen. 
Zo tracht ik namens het 
college de vergaderingen 
van het organisatiecomité 
zo veel als mogelijk bij te 
wonen. Het WK cyclocross 
is ook een organisatie 

van alle diensten van de 
gemeente. Er is nauw over-
leg met coördinator Jan 
Deramoudt, de technische 
diensten logistiek en lasten-
boeken, communicatie, de 
financiële dienst en dienst 
Milieu en Duurzame Ont-
wikkeling, de afdeling Cul-
tuur en Vrije Tijd, jeugd en 
sport. Heikele punten neem 
ik mee naar het college 
waar de knopen worden 
doorgehakt. Samen met 
de burgemeester voerde 
ik ook enkele gespreken 
met belangrijke sponsors. 
Want zonder deze laatste 
zou een WK organiseren 
onmogelijk zijn! Nu blijkt dat 
het bedrag dat we van 
onze sponsors ontvangen 
overeenkomt met het 
bedrag dat wij betaalden 
aan de UCI om het WK 
te mogen organiseren! 
Dan moet de rest van de 
kosten opgevangen wor-
den door de verkoop van 
tickets, vip-pakketten, WK-
shop, catering,...En ik zeg 
het nogmaals, we mogen 
ook het belang van de 

reclame niet vergeten!”

T-d: “Ons VIP-arrange-
ment zal ook bijzonder 
zijn… een aanrader 
dus?”
Dirk Dawyndt: “Zeker! Via 
een aanbestedingsproce-
dure hebben wij de firma 
Gourmet Invent aangeno-
men om de VIP te organi-
seren. Deze firma heeft een 
goeie reputatie en heel 
wat op haar CV, onder 
meer het WK in Hooger-
heide, Waregem Koerse en 
veel andere.” (Nvdr: zie ook 
bl. xx)

T-d: “Tot slot, als wieler-
liefhebber dan… een 
pronostiekje?”
Dirk Dawyndt: “Ik zou 
het persoonlijk fantastisch 
vinden als Sven Nys zou-
kunnen winnen voor eigen 
volk, maar we mogen 
Zdenek Stybar niet onder-
schatten, als hij outstanding 
is… Het moet vooral een 
spannende strijd worden. 
Onze duinen lenen zich 
daar perfect toe!”

Schepen van Sport 
Dirk Dawyndt en 
burgemeester Marc 
Vanden Bussche.



Het WK in een cultureel tintje!
Koksijde wil het WK cyclocross ook laten leven bij niet-sportliefhebbers. Zo staan er een aantal fijne neven-
activiteiten op de agenda. Hieronder een overzicht.

Expo Van Edelare tot Koksijde…
Ter gelegenheid van het WK cyclocross eind januari loopt op de mezza-
nine van c.c. CasinoKoksijde van vrijdag 6 tot en met dinsdag 31 januari 
de tentoonstelling Van Edelare tot Koksijde. Deze expo is een realisatie 
van het Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde). In Koksijde krijgt 
de expo een extra toets. De twee Koksijdse WK’s (1994 en 2012) komen er 
uiteraard uitgebreid aan bod.
Van Edelare tot Koksijde grasduint in 60 jaar wereldkampioenschappen 
uit de veldritgeschiedenis en focust op de elf Belgen die ooit een gouden 
medaille veroverden. Een eerbetoon aan de slijkduivels en aan de orga-
nisatoren die het de wielerhelden telkens weer knap lastig maken met 
modder, zand en hemelwater. 
Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u. Tijdens het WK-weekend doorlopend van 9 tot 18 u.
Org. en info: dienst Cultuur Koksijde, Zeelaan 303, T 058 53 34 40, F 058 53 30 94, cultuur@koksijde.be

Foto’s en sculpturen: 
wielrennen en cyclocross
In een unieke fototentoonstelling brengt fotograaf Jelle Vermeersch prach-
tige sfeerfoto’s van de cyclocross in ons land. De foto’s komen uit het boek 
Cyclocross, een uitgave van Uitgeverij Kannibaal en met teksten van Michel 
Wuyts.
Fred Bellefroid (Leuven), Jan De Groef (Leuven) en Marc Vanhecke (Kools-
kamp) brengen dan weer in hun eigen specifieke stijl sculpturen rond het 
thema “fiets”.
De expo loopt van 9 januari t.e.m. 15 februari in YesArtGallery, Strandlaan 
239c, Koksijde (Sint-Idesbald). Op weekdagen gratis toegankelijk van 9 tot 
12.30 u. en 14 tot 17 u., tijdens het weekend gratis toegankelijk van 11 tot 13 u.

Info: 
www.yesartgallery.com

Ook niet te missen:
-  Donderdag 20 jan. om 20 u., voorstelling muziektheater Helden in de 

sport met Karl Vannieuwkerke & Les Supappes, c.c. CasinoKoksijde, 
tickets 16 / 13,5 / 12 euro

-  Woensdag 25 jan. om 20., animatiefilm Les Triplettes de Belleville 
van Sylvain Chomet (2003), c.c. CasinoKoksijde, 5 / 4,50 euro of met 
filmpas

-  Uitzonderlijke opening van het abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
NAVIGO (Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke) tijdens het WK-
weekend, van 10 tot 18 u., op 27, 28 en 29 januari

-  Zaterdag 28 jan., vanaf 21 u., mega-party WK 2012 Theme Night, 
JOC De Pit, Kursaallaan 28, gratis toegang.

-  Zaterdag en zondag 28 & 29 jan.: tentoonstelling Foto’s van het 
Belgische team in het Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker, ruimte 
bij de kleedkamers, Pylyserlaan, beide dagen uitzonderlijk open van 
8 tot 11.45 u. en van 13 tot 19 u. Enkel toegankelijk voor zwemmers!

Fiets zelf het 
WK op
de gratis 
fietssimulator!

Van maandag 26 tot vrijdag 
30 december, van 10 tot 12 en 
van 14 tot 16.30 u., kan u in het 
toerismekantoor (gemeente-
huis, Zeelaan 303) het parcours 
zelf ontdekken. Voel net zoals 
de renners in de duinen zelf de 
weerstand in de benen, en ge-
niet van de vibe die de renners 
voelen als ze door de suppor-
ters worden aangemoedigd!



Kunstige kids in de cross!
In de scholen van Koksijde loopt momenteel een project om ook de jeugd onder 
te dompelen in het veldritmilieu! Maar liefst veertig klassen uit zes verschillende 
Koksijdse scholen zijn een speciale vlag aan het ontwerpen om de renners een ex-
tra duwtje in de rug te geven. Ze krijgen tijdens deze workshop ook meer info over 
cyclocross. Deze vlaggen krijgen op het WK een plekje in een speciaal voorzien 
vlaggenpark op de X-duin! Dus niet alleen de renners geven het parcours kleur!
De vlaggen zullen op donderdag 26 januari om 13 u. onthuld worden. Net voor 
de officiële training van de renners. Zo krijgen de kinderen ook de kans om hun 
favoriete renners te ontmoeten. De deelnemende scholen zijn: gemeenteschool 
Koksijde, gemeenteschool Oostduinkerke, vrije basisschool Oostduinkerke, leef-
school De Letterzee, MPI Westhoek en vrije basisschool De Ark Koksijde.

Koksijdenaren maken iedereen helemaal cyclo!

Kom naar het WK met trein, tram en bus!
Voor bezoekers buiten Koksijde, maar ook voor in-
woners. Er zijn gratis pendelbussen voorzien voor de 
treinreizigers aan het station van Koksijde (let ook 
op de speciale B-dagtrip WK cyclocross) en voor de 
tramgebruikers aan de tramhalte Ster der Zee. Deze 
pendelbussen brengen de reizigers gratis tot op het 
parcours en terug!

Project Koksijde in beweging
Het WK cyclocross is de gangmaker om heel Koksijde 
in beweging te zetten: iedereen kijkt uit naar dit eve-
nement en er wordt van alles in gang gezet. Ook de 
gemeentelijke basisschool van Koksijde merkte dat 
op en besliste om deze beweging als uitgangspunt 
te nemen voor haar jaarlijkse schoolproject.
Tijdens het project Koksijde in beweging, zal actie 
centraal staan. Aan de hand van allerlei workshops 
en doe-activiteiten zullen de leerlingen ontdekken 
dat beweging veel meer omhelst dan enkel sport en 
spel. Alles is immers in beweging: alles evolueert en 
verandert. Beweging zal dan ook vanuit de verschil-

lende leergebieden en invalshoeken be-
naderd worden. Hierbij zullen de leerlin-
gen regelmatig de schoolpoort verlaten 
of mensen uitnodigen op de school om 
echt te ervaren dat Koksijde beweegt.

De 
familie 

Raman-
Deleye 

trok naar 
Durbuy 
om het 

WK in de 
kijker te 
zetten!

tekst van Jan van vorige keer

De Sociale Dienst en Vriendenkring van het Koksijdse gemeente- 

en OCMW-personeel dompelde Parijs 
onder in de WK-sfeer.

Onze Surinaamse stagairs, 

Grace Watamaleo en 

Heini Langaman, op 

bezoek in het kader van 

de stedenband met de 

gemeenten Galibi en 

Albina, waren na hun ritje 

in de WK-mobiel weg van 

“cyclocross”, en zorgen 

nu voor verspreiding 

van affiches en flyers in 

Suriname!

De VOSK voetbalploeg promootte het WK in de streek 
van Dinant en Namen en deed dit in ware 

James Bondstijl…!



Groepsaankoop groene stroom: 
samen naar goedkopere en groene energie
De provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100% groene 
stroom. De provincie wil daarmee meer mensen de stap laten zetten naar milieuvriendelijke en uiteraard ook 
goedkopere energie. Wie geïnteresseerd is, kan zich nog tot 5 februari 2012 online inschrijven op www.samen-
gaanwegroener.be. Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt.

Ecologisch tuinieren: 
een geschenk voor je tuin, de natuur én jezelf…

Het derde Koksijdse ecoteam onder leiding van Claude Willaert 
tijdens een leerrijk aan de tuin van een collega!

Eind augustus startte de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling een derde ecotuinteam in Koksijde. 
Na een introductieavond waar de principes van het 
ecologisch tuinieren aan bod kwamen, verzamelde 
het team in september en oktober wekelijks in de tuin 
van één van de deelnemers. Teambegeleider Claude 
Willaert nam elke tuin onder de loupe en verstrekte de 
tuiniers heel wat ecologische tuinadviezen. Ook onder-
ling werden heel wat tips en weetjes (en af en toe wat 
plantgoed) uitgewisseld. De reeks werd afgesloten met 
een boeiend bezoek aan een ecologische planten- en 
bomenkwekerij.
Volgend jaar wordt een vierde ecotuinteam samen-
gesteld! Kan je ook wel wat advies gebruiken voor 
jouw tuin, of wil je je tuin op een ecologische wijze (her)
aanleggen, contacteer de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling (T 058 53 34 65 of milieu@koksijde.be). 
Deelname is gratis en vrijblijvend.

De groepsaankoop 
wordt stap voor stap 
begeleid door de firma 
iChoosr die een online 
veiling organiseert voor 
energieleveranciers op 
6 februari 2012. Nadien 
krijgt elke deelnemer 
een persoonlijk aanbod 
en kan er ook effectief 
worden overgestapt naar 
een energiecontract van 
100 % groene stroom. De 
voordeelprijzen die wor-
den aangeboden, zullen 
geldig zijn voor één jaar. 
Deelnemers kunnen ook 
kiezen voor een gecom-
bineerd leveringscontract 
voor groene elektriciteit 
én aardgas.

Belangrijke data:
-  nog tot 5 februari 2012: inschrijven via de website www.samengaanwegroener.be
-  6 februari 2012: online te volgen veiling
-  vanaf 13 februari: wie zich inschreef, ontvangt een persoonlijk voorstel
-  vóór 12 maart 2012: elke deelnemer beslist al dan niet in te gaan op het voorstel. 

De datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september
Meer info:
-  www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen)
-  iChoosr: 0800 18 711 of samengaanwegroener@ichoosr.com
-  Hebt u geen toegang tot het internet, maak dan een afspraak bij de dienst Mi-

lieu en Duurzame Ontwikkeling met Heidi Vollon (T 058 53 34 64) of in het Sociaal 
Huis met Sandy Jansseune (T 058 53 43 10). Breng uw laatste jaarafrekening van 
elektriciteit en aardgas mee.



Tips voor duurzame groene kerst!
De feestdagen staan voor de meesten mensen gelijk aan geschenken uitdelen, lekker eten en drinken, met 
familie en vrienden onder een vrolijk verlichte kerstboom. Een gezellige periode waarbij we niet op een cent 
kijken en het milieu even een ver-van-ons-bedshow wordt. Al dat feestgedruis vormt dan ook een aanzienlijke 
extra belasting op het milieu. Maar milieuvriendelijk feesten kan! Enkele tips:

1. Het assortiment duurzaam speelgoed is tegenwoor-
dig zo groot dat je ermee scoort bij iedereen van 0 
tot 99 jaar! Ook in kringwinkels kan je allerlei originele 
cadeautjes vinden.

2. Koop geschenken zonder afval zoals cadeaubon-
nen of tickets voor een optreden.

3. Kies voor een originele of herbruikbare verpakking: 
een leuk doosje, een restje behangpapier of stof, 
gerecupereerd geschenkpapier…

4. Doe bio-Bourgondisch! Verwen je gasten en het 
milieu met smaakvolle bioproducten en seizoenspro-
ducten uit eigen streek. Ze bevatten minder chemi-
sche bewaarmiddelen en moeten geen lange weg 
afleggen, zoals pakweg boontjes uit Kenia.

5. Probeer individueel verpakte groenten, vlees of vis 
zoveel mogelijk te vermijden.

6. Haal het geborduurde tafellaken en de stoffen ser-
vetten boven i.p.v. papieren tafellakens en servetten. 
7. Zonder kerstboom geen kerst! Kies voor een boom 
met wortel, dan kan je hem nog in je tuin planten 
en het jaar daarna opnieuw gebruiken. Een plastic 
boom lijkt duurzaam, maar is toch niet zo milieu-
vriendelijk omwille van het schadelijke productie- en 
afvalverwerkingsproces.

8. Lichtjes brengen sfeer. Kies voor LED-verlichting, wat 
een pak minder verbruikt dan de klassieke kerstver-
lichting. Check of je kapotte lampjes kunt vervan-
gen om te vermijden dat je bij één kapot lampje 
meteen de hele boel moet weggooien.

Compost-
meesters 
In oktober organiseerde 
de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikke-
ling een compostcursus 
voor wie de knepen 
van het thuiscompos-
teren onder de knie 
wou krijgen. Na een 
luik theorie en een 
inspirerend bezoek aan 
een afvalarm domein, 
gingen de cursisten, 
onder begeleiding van 
Vlaco-compostmeester 
André Verheecke, zelf 
aan de slag op de 
compostweide van ons 
containerpark.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Ook al op zaterdag 15 
oktober waren er dia-
manten palmen voor 
de echtgenoten Ge-
rard Pollet (°Merkem) 
en Simonne Desmadryl 
(°Nieuwkapelle) die 
huwden op 13 oktober 
1951 in Nieuwkapelle. 
Gerard was werkte 
eerst in de landbouw 
en was daarna tegel-
legger. Simonne werkte 
in een Diksmuidse was-
serij. Ze hebben een 
dochter, vier kleinkin-
deren en twee achter-
kleinkinderen.

Een tweede briljanten feest op dezelfde dag 15 oktober was weggelegd voor de familie en vrienden van het 
echtpaar Marcel Meersseman (°Steenkerke) en Maria Desmet (°La Gorgue, F). Marcel en Maria huwden 65 jaar 
geleden op 2 oktober 1946 in Waregem. Marcel was leraar in de Hotelschool ter Duinen en Horeca-projectont-
wikkelaar in Rwanda. Maria was de hardwerkende huisvrouw voor man en kroost. Ze hebben 6 kinderen, 18  
kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.

Briljanten palmen waren er op zater-
dag 15 oktober voor het echtpaar 
Achille Rys (°Pavilly Seine, F) en Juliette 
Dewitte (°Presle, F) ter gelegenheid 
van de 65ste huwelijksverjaardag (11 
oktober 1946, Koksijde). Waarachtig 
een zeldzame familiale verjaardag 
om “u” tegen te zeggen! Achille 
leidde in Koksijde-dorp het gekende 
timmerbedrijf Rys, Juliette hielp in de 
zaak van haar man. Een delegatie 
van het gemeentebestuur bracht 
hen een bezoek aan huis. De jubilaris-
sen hebben vier kinderen, zes kleinkin-
deren en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Pollet-Desmadryl

Echtpaar Rys-Dewitte

Echtpaar 
Meersseman-Desmet



Proficiat aan onze jubilarissen!

Zaterdag 22 oktober was 
ook een mooie feestdag 
voor het echtpaar Walter 
Gerry (°Veurne) en Marie-
Louise Pyliser (°Koksijde) 
ter gelegenheid van de 
viering van het diamanten 
huwelijksfeest (Koksijde, 
20 oktober 1951). Walter 
en Marie-Louise waren 
de bekende uitbaters 
van restaurant Furnoise in 
Koksijde-bad. Ze hebben 
een dochter, een zoon en 
vijf kleinkinderen.

Nog op zaterdag 15 oktober vierden Jean-Pierre 
Keups (°Herseaux) en Dina Saelens (°Zonnebeke) 
hun gouden bruiloft. Ze huwden op 6 oktober 1961 
in Moeskroen. Jean-Pierre was ploegbaas in een 
textieldecoratiebedrijf, Dina in een confectie-atelier. 
Het echtpaar heeft een zoon en vier kleinkinderen. 

Op zaterdag 22 oktober was het de beurt aan het 
echtpaar Albert Legein (°Oostduinkerke) en Jenny 
Christiaens (°Veurne) om de gouden bruiloft te vieren. 
Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 9 septem-
ber 1961 in Koksijde. Albert werkte eerst in de bouw, 
en was daarna onderhoudsman aan het gemeente-
bestuur. Jenny werkte tien jaar in de gemeenteschool. 
Ze hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Gerry-Pyliser

Echtpaar Keups-Saelens

Echtpaar Legein-Christiaens

Julien De Craene (°Aalter) en 
Elza De Lange (°Gent) beleef-
den het geluk de 65ste huwelijks-
verjaardag (Aalter, 6 november 
1946) te kunnen vieren! Julien 
werkte een volledige loopbaan 
bij de RTT. Het college van burge-
meester en schepenen feliciteer-
de de kranige briljanten jubilaris-
sen op zaterdag 12 november 
in het gemeentehuis.van burge-
meester en schepenen feliciteer-
de de kranige briljanten jubilaris-
sen op zaterdag 12 november in 
het gemeentehuis.

Echtpaar De Craene-De Lange



Proficiat aan onze jubilarissen!

Dag op dag zestig jaar 
geleden, in Sint-Joris 
Nieuwpoort op 5 no-
vember 1951, stapten 
Gilbert Vansteenland 
(°Sint-Joris) en Alina 
Maes (°Sint-Joris) in het 
huwelijksbootje. Gilbert 
en Alina hielden een 
kruidenierszaak en café 
in Sint-Joris. Het echt-
paar heeft drie zonen, 
vier kleinkinderen en 
een achterkleinkind.

Het echtpaar Eduard Vandenplassche (°Adinkerke) en Albertine Vermeulen (°Oostduinkerke) smaakte het 
geluk op zaterdag 29 oktober het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren. Ze huwden in Oostduinkerke 
op 26 oktober 1951. Eduard werkte zijn volledige loopbaan in de sleutelfabriek Litto in Nieuwpoort, Albertine 
zorgde voor het huishouden. Ze hebben zes dochters en een zoon, elf kleinkinderen en een achterkleinkind.
houden. Ze hebben zes dochters en een zoon, elf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Nog een jubileum op zaterdag 29 oktober betrof de gouden echtgenoten Hervé Catrysse (°Klemskerke) 
en Christiane Vergauwe (°Oostende) die huwden in Middelkerke op 28 oktober 1961. Hervé was technisch 
adviseur aan de Hotelschool ter Duinen, Christiane verrichtte seizoenswerk in de horeca.

Echtpaar Vansteenland- Maes

Echtpaar Catrysse-Vergauwe

Echtpaar Vandenplassche-Vermeulen



De voorbije maand in woord en beeld
Naar jaarlijkse traditie werd 
de Orde van de Paardevis-
ser op maandag 24 oktober 
uitgenodigd voor een recep-
tie op het koninklijk paleis. 
Samen met enkele paarden-
vissers werd de Orde ontvan-
gen door kolonel Georges 
Roman, Commandant van 
de Paleizen. De paarden-
vissers overhandigden de 
koninklijke familie 3 kg zelf 
gevangen garnalen. De Orde 
van de Paardevisser is één 
van de acht Belgische vereni-
gingen die elk jaar voor een 
receptie naar het paleis mag.

Gilbert Thybaut is 30 jaar voorzitter 
van de hondenafrichtingsschool Fidelia (gesticht 1948) 
en werd daarom op zaterdag 29 oktober een ontvangst in het gemeentehuis 
aangeboden. Toen Gilbert in 1981 de fakkel van zijn overleden vader Arthur overnam, slaagde hij erin de club op 
veel vlakken te vernieuwen. De club bloeit voorbeeldig, en beschikt over een uitstekende accommodatie. Op de 
foto voorzitter Gilbert, bestuursleden, burgemeester en schepenen.

In c.c. CasinoKoksijde vond op zaterdag 5 en zondag 6 november voor de 22ste keer het jaarlijkse hobbyfestival 
Gouden Handen plaats, ooit het geesteskind van Willem Vandenberghe. Het hobbyfestival wordt georganiseerd 
door het feestcomité van Koksijde-dorp, waarvan u de bestuursleden op de foto ziet ter gelegenheid van de ope-
ning, in gezelschap van 1ste schepen Jan Loones, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, de raadsleden Chris-
tophe Bakeroot, Albert Serpieters en Rik Stekelorum. Marc-met-de-bel ontbrak evenmin op het appel..!

MEER
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM



De voorbije maand in woord en beeld

Onze gemeente is een wereldkampioen rijker, nl. gewezen Seakingpiloot Philip Avonds die ruim een maand gele-
den in Dayton (Ohio, USA) wereldkampioen Jet World Master 2011 in de klasse 13,5 kg modelvliegtuigen werd. Phi-
lip is gespecialiseerd in vliegtuigtechniek, aërodynamica, straalmotoren en afstandsbesturing. Hij runt ook een zaak 
modelvliegtuigen die hij zelf ontwerpt en bouwt. Burgemeester en schepenen wensten hem hartelijk proficiat!

MEER
FOTO’S OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

FOTOALBUM

Naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht 
schreef educatieve uitgeverij VAN IN een wedstrijd uit 
waarbij alle leerkrachten van het basisonderwijs een 
heel bijzondere collega konden nomineren. De reac-
ties stroomden binnen. Sofie Verhelst, juf van het 2de 
leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Oost-
duinkerke werd winnares! Op maandag 14 november 
werd ze in de bloemetjes gezet. 
Juf Sofie wint een workshop 
hoekenwerk en Hoekenboxen 
die ze meteen in de klas kan 
inzetten. 
Een leuke prijs ter waarde 
van 800 euro.

Ter gelegenheid van 25 jaar Ziekenzorg werd de CM-Koksijde op zaterdag 29 oktober een ontvangst in het 
gemeentehuis aangeboden om de vrijwilligers te huldigen die langdurig en chronisch zieke mensen af en 
toe bezoeken, helpen of meenemen naar een boeiende activiteit. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
prees de vrijwilligers als kostbare parels die zich inzetten voor de zwakkere medeburgers.



BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Miel en Juul Van Belle
Veurne, 4 oktober
zonen van Jelle en van Emmie 
Cockheyt uit Koksijde

Mateo Morales Medina
Brugge, 11 oktober
zoon van Miguel en van 
Anne-Aymone Monsieur uit 
Oostduinkerke

Jarno Elebaut
Hasselt, 19 oktober
zoon van Patriek en van Sandy 
Verdeyen uit Oostduinkerke

Mary Lammens
Torhout, 24 oktober
dochter van Filip en van Els 
Desmyttere uit Koksijde

Shelsey Herman
Veurne, 30 oktober
dochter van Sam en van Virginie 
Deswarte uit Koksijde

HUWELIJKEN

Ward Vandewalle en Charlotte 
Deltombe, beiden uit Koksijde 
(15 oktober)

Christiaan De Ridder en Ellen 
Rabaey, beiden uit Koksijde 
(22 september, Zanzibar)

OVERLIJDENS

Johnny Mahieu - 68 jaar
echtgenoot van Jeanne Staelens

Maurice Leroy - 86 jaar
weduwnaar van Nelly Dauchot

Robert Caus - 79 jaar
echtgenoot van  
Lydia Van Sompel

Raoul Rabaut - 90 jaar
weduwnaar van  
Jeanne Gooskens

Jacques Danckers - 79 jaar
echtgenoot van  
Micheline Vanfleteren

Roger Becarren - 81 jaar
echtgenoot van  
Madeleine Lebbe

Bart Van der Stoelen - 36 jaar
echtgenote van  
Wendy Van Bastelaere

Rose Massart - 79 jaar
weduwe van Pierre Lontie

Eveline Bigaillon - 67 jaar
weduwe van Lucien Berche

Jean Meert - 82 jaar
weduwnaar van Louise Lauwers

Serge Rinskopf - 67 jaar

Carine Van Eeckhout - 47 jaar

Marcel Vanbillemont - 82 jaar
echtgenoot van  
Margaretha Lemaire

Rachel Herreman - 92 jaar
weduwe van Emile Cavyn

Georges Mortier - 86 jaar
weduwnaar van  
Yvonne Vermeersch

Michel Putmans - 84 jaar
echtgenoot van  
Jeanne Louwage

Roger Lips - 81 jaar

Jan Trypsteen - 82 jaar
echtgenoot van Florentine 
Engelen

Maria Platteeuw - 92 jaar
weduwe van Rogier Vandekeere

Maria Huyghe - 85 jaar
weduwe van Louis Van Houwe

Oscar Mahieu - 81 jaar
echtgenoot van Jacqueline 
Degrave

Susanna Maes - 88 jaar
weduwe van Robert De Ruysscher

Marie Van Mulder - 84 jaar

Cecile Popieul - 89 jaar
weduwe van Albert Boonefaes

Julia Sys - 85 jaar
weduwe van  
Daniel Debeuckelaere

Stomende liveconcerten, vier albums, rauwe stem,…

Admiral Freebee, sober en intens..!
“Mensen die me te persoonlijk vinden tijdens een show, mogen een hotdog gaan eten.” Hij meent het, Tom 
van Laere, maar hij zegt het zonder een greintje verongelijktheid. De 37-jarige Van Laere, beter bekend als 
Admiral Freebee, legt zijn ziel bloot in zijn muziek en zijn optredens. Hou je van doodeerlijke songs, noteer dan 
alvast 9 december in de agenda.

Admiral Freebee heeft intussen 4 albums op z’n conto 
staan. Nummers als Einstein Brain, Rags ’n Run, Oh 
Darkness, … worden tijdens live concerten vol over-
gave meegezongen. Op het podium voelt Van Laere 
zich thuis. Hij ontpopte zich de laatste jaren meer en 
meer als een geboren verteller die de nummers laat 
voorafgaan door verhalen vol absurde humor, op-
rechte ontroering en intens verdriet.
Zijn laatste album The Honey & The Knife uit 2010, 
wordt als z’n beste beschouwd. De plaat kwam “wan-
delend” tot stand. “Normaal schrijf ik terwijl ik gitaar 
of piano speel, maar ik heb een nieuwe hobby: elke 
dag veel wandelen. Het is rustgevend en ik geloof in 
het onderbewustzijn, dingen die je niet tegen anderen 
zegt, maar die juist naar boven komen als je wandelt 
en die wel goed in een liedje passen. Tijdens het lopen 
begon ik teksten op te roepen die ik later opschreef 
en dan had ik een soort gedicht waar alleen nog 
muziek op gezet moest worden. Het wandelen zorgde 
dat er een bepaald tempo in de nummers zit.”
Tijdens zijn solo-tour zal de Admiraal zijn nummers 
vertolken zoals hij ze ooit schreef: naakt en zeer door-
leefd. In het verleden kreeg hij op zijn eentje al meer-
dere festivalsites muisstil, maar in een theateromge-
ving zal het lijken alsof je Admiral Freebee in zijn atelier 

aan het werk ziet. Naast zorgvuldig gekozen covers, 
herwerkte hits en obscure eigen parels zal hij ook een 
aantal nieuwe nummers brengen. 
Admiral Freebee op vrijdag 9 december in 
c.c. CasinoKoksijde. Tickets 24 / 20,50/ 18,50 euro. 
Reserveren op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Tom Van Laere, alias Admiral Freebee speelt op vrijdag 9 december 
in c.c. CasinoKoksijde. (foto © Ed Templeton)



Drie weken schaatspret op ijsbaan
Met de eindejaarsperiode wordt van zaterdag 17 december tot en met zondag 8 januari op het Theaterplein 
voor het gemeentehuis opnieuw een ijsbaan van 600 m² aangelegd. Je kan er uiteraard naar hartenlust 
schaatsen, maar ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.

ODK gaat opnieuw “for life”…
Na het grote succes van ODK for Life in 2008, komt er nog in 2012 een tweede editie, meer bepaald op zon-
dag 18 december! De handelaarsvereniging Rond ’t Anker van Oostduinkerke-dorp schaart zich achter het 
initiatief van Studio Brussel om diarree , de grootste doodsoorzaak ter wereld bij kinderen, de wereld uit te 
helpen. Oostduinkerke zegt massaal: we do give it a shit!

De organisatie wil deze keer de kaap van 10.000 euro 
nemen na vorige keer 6.000 euro te hebben behaald.
Met de steun van de plaatselijke handelaars en via gel-
delijke inbreng of sponsoring moet dit zeker lukken.
Henk Vanhee: “We roepen iedereen op, in het bijzonder 
de plaatselijke verenigingen om massaal deel te nemen 
en deze sportieve of ludieke dag te koppelen aan onze 
moderne manier van kerstbeleving.”
Tussen 10 en 12 u. kan iedereen starten in de wandel-
smoefeltocht. Een gemakkelijk met af en toe een drankje 
en een hapje zal weer veel gezinnen met kinderen aan-
spreken. Startplaats: het nieuwe “Wave”, Hazebeekstraat.
Wave neemt overigens massaal deel aan de actie, zie 
www.thewave.be. Een indoor cycling marathon is één 
van de activiteiten waar het Wave-team zijn enthousi-
aste medewerking aan verleent.
De nieuwe petanque club Koksijde neemt ook deel. 
Iedereen kan kennismaken met de petanque-sport in de 
Bolledroom op het sportpark Hazebeek.
Mountainbikers kunnen daar ook tussen 12.30 en 14 u. 
een recreatieve rit in kleine groepjes starten onder bege-
leiding. De sportdienst stelt de douches in de sportzaal ter 
beschikking.

Openingsuren:
- van zaterdag 17 tot vrijdag 23 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 24 tot zaterdag 31 december van 14 tot 17.30 u.
- van zondag 25 december tot zondag 8 januari van 10 tot 21.30 u.
- op woensdag 28 december van 10 tot 17.30 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!

Het slotevenement begint om 17 u. in cafetaria Haze-
beek. De bijdrage wordt de navolgende week aan het 
glazen huis in Gent overgemaakt.
Voorverkoop smoefeltocht (10 euro, gezinskaart 25 euro) 
in de dienst voor Toerisme Koksijde en Oostduinkerke, bij lin-
gerie Bodice en Axa-kantoor Oostduinkerke, alsook bij de 
organisator Henk Vanhee Fezantestraat 5 in Oostduinkerke, 
T 058 51 02 76. De dag zelf: 15 euro, gezinskaart 30 euro.

De vele deelnemers hielden 
in 2008 ook even halt op 
Wulpendijk voor een hapje 
of een drankje.



De troon van 
Sinterklaas
Sinterklaas brengt op zaterdag 3 december een bezoek aan Koksijde. 
Tussen 14 en 16 u. staat zijn troon opgesteld in het toerismekantoor, 
gemeentehuis, Zeelaan 303. Elk kindje mag bij de Sint op de schoot en 
ontvangt uit zijn heilige handen een geschenkje.  De Sint en zijn Zwarte 
Pieten hopen er alvast vele kinderen te mogen verwelkomen.

Carl Orffs meesterwerk in OLV-ter-Duinenkerk

Magistrale Carmina Burana
Op maandag 26 december om 17 u. brengt het Beauvarletkoor Koksijde de Carmina Burana van Carl Orff in 
het mooie kader van de OLV-ter-Duinenkerk. Dit opus hoeft aan het brede publiek nog nauwelijks voorgesteld 
te worden. Vooral het openingskoor O Fortuna klinkt iedereen zeer herkenbaar in de oren klinken.

De Carmina Burana (1937) is een 
uitermate boeiend werk met 
invloeden van de middeleeuwen 
tot vandaag en een thematiek die 
tot de verbeelding spreekt: liefde, 
verleiding, braspartijen en heel wat 
humor, satire en zelfs sarcasme. Voor 
deze grootse productie werkt het 
Beauvarletkoor Koksijde samen met 
de Koninklijke Gentse Oratoriumver-
eniging, Chorale Caecilia en Orkest 
La Passione. De algemene leiding is 
in handen van Paul Dinneweth.
De Carmina Burana beschrijft drie 
grote thema’s: lente/zomer, de 
herberg en de liefde. Deze en-
scenering wordt omlijst door de 
hymne aan Fortuna, de godin van 
het (nood)lot. Voor Carl Orff is het 
lot een soort rad van avontuur 
waaraan de mens is onderworpen. 
Intens genieten van momenten van 
geluk is belangrijk, want wie van-
daag bovenaan het draaiende rad 
verkeert, kan morgen alweer onder-
aan terechtkomen… 
Opmerkelijk is ook dat Orff dit als zijn 
opus 1 bestempelde en alle vooraf-
gaande composities vernietigde!
Orff (°München 1895 + Aldaar 1982) 
was een Duits componist, peda-
goog en theaterman. Vanaf zijn 
vijfde jaar studeerde hij piano, cello 
en orgel. Al op jonge leeftijd schreef 
hij zijn eerste compositie. Na zijn stu-
dies schreef hij vooral muziek voor 
piano en zang. Daarrnaast was hij 
werkzaam als muziekpedagoog.

Het Koksijde Beauvarletkoor vierde 
in 2010 z’n 35-jarig bestaan. Mo-
menteel bestaat de vaste kern 
van het gemengde koor uit zo’n 
veertigtal zangers, afkomstig van 
de Westkust en het hinterland. Sinds 
1996 ondersteunt ons gemeente-
bestuur het koor.

Carmina Burana in de Onze-Lieve-
Vrouw-Ter Duinenkerk op maandag 
26 december. Tickets kosten 20 euro 
in voorverkoop, 25 euro aan de 
deur, 10 euro voor jonger dan 26. 
Reservatie: 
www.casinokoksijde.be 
of T 058 53 29 99.



“The Parade” 
komt weer naar Koksijde!
Koksijde verwelkomt op woensdagavond 28 december voor de tweede maal “The Parade”, een grote lichtpa-
rade met schitterend vuurwerk in een regie van Symfonie der Stenen. “The Parade” is een avondoptocht van 
ongeveer 1 kilometer, volledig verlicht, bestaande uit 250 artiesten en figuranten.

Alle kostuums zijn speciaal 
ontworpen door lichtde-
signers. Uitgerust met de 
nieuwste LED-technologie 
zijn ze briljanter en ener-
giezuiniger dan ooit. Door 
hun sprookjesachtige 
verschijning scheppen ze 
een betoverende kerst- en 
nieuwjaarssfeer. Mooi ver-
deeld over de stoet geven 
de professionele artiesten 
een extra dimensie aan 
deze parade. Volgens 
de beste traditie van het 
staattheater, presenteren 
deze top-performers een 
verbluffend staaltje van 
hun kunnen. Even specta-

Bubbelkes Poppentheater brengt
Een kerstvertelling van Dickens
Bubbelkes Poppentheater uit Wulpen speelt op zondag 18 december om 14 en om 16 u. in de Sint- Willibrordus-
kerk in Wulpen het verhaal Een kerstvertelling. Dat is een West-Vlaamse bewerking van het beroemde verhaal A 
Christmas Carol van Charles Dickens. De voorstelling wordt opgeluisterd door het Wulpense Sint-Willibrorduskoor.
Niet genummerde kaarten zijn te verkrijgen aan de balie van de dienst Toerisme in Koksijde: 5 euro voor volwasse-
nen en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. De opbrengst gaat integraal naar Villa Rozenrood in De Panne.
Info: Emmanuel Fabel, T 058 31 38 43, GSM 0475 72 20 46

culair als indrukwekkend 
zijn de vuurspuwers, steltlo-
pers, ruiters, jongleurs, enz.
Acht grote praalwagens 
versterken het feestelijk ka-
rakter van de optocht. Met 
duizenden lichtjes belich-
ten zij telkens een ander 
aspect van de kerstbele-
ving. De laatste wagen is 
dan ook niets minder dan 
de echte slee van de kerst-
man die in eigen persoon 
aanwezig is. Langs het hele 
parcours worden verschil-
lende klankinstallaties op-
gebouwd en de optocht 
wordt afgesloten met een 
vuurwerkspektakel. Kerst 

en eindejaar vormen het 
centrale thema.
De lichtparade vertrekt 
om 19 u. in de Zeelaan 
t.h.v. de Coosemanslaan 
en trekt door de Zeelaan 
tot op de Zeedijk aan het 
Terlinckplein. Daar wordt de 
parade om 20 u. met een 
spetterend vuurwerk afge-
sloten. De volledige parade 
is gratis toegankelijk.

Info: 
dienst Toerisme, 
T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, 
toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be, www.
symfoniederstenen.be

Aan de bewoners en 
de handelaars die 
langs het partcours 
wonen, nl. in de Zeel-
aan vanaf de Coose-
manslaan richting zee, 
wordt vriendelijk ge-
vraagd de verlichting 
tijdens The Parade, van 
19 tot 20 u., te willen 
doven zodat de ver-
lichte stoet maximaal 
tot zijn recht komt!

Oproep:
Licht 

doven..!



39ste Winterwandeldag
Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil halen, is er op maandag 26 december de 39ste  
winterwandeldag.

Traditionele kerstmarkt 
in Koksijde-dorp
De jaarlijkse kerstmarkt in onze gemeente vindt deze keer plaats in Koksijde-dorp op zaterdag 17 en zondag 
18 december. De feestcomités van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen werken weer samen om 
de bezoekers mee te nemen naar de tijd van Charles Dickens.

Christmas Carolsingers, 
muziekgroepjes, roofvo-
gelshow, oude ambach-
ten, goochelaar, jongleurs, 
huifkartochten, gepofte 
kastanjes, warme wafels, 
de geur van warme wijn 
en nog zo veel meer.., 
dat zijn de ingrediënten 
van de sinds vorig jaar 
herdachte gemeentelijke 
kerstmarkt in de sfeer van 
Charles Dickens’ A Christ-
mas Carol. In de feestzaal 
’t Oud Schooltje bieden 
verenigingen hun kerst-
waar aan de bezoekers 
aan. Hier kan zeker inspi-
ratie gevonden worden 
voor de kerstaankopen.
Op zaterdag 17 decem-
ber is de kerstmarkt open 
van 13.30 tot 20 u., en op 
zondag 18 december 
van 11 tot 18 u.
Op zaterdag 17 decem-

ber vertrekt om 14 u. 
aan het zwembad in de 
Pylyserlaan een optocht 
door de Zeelaan naar 
het Sint Pietersplein, waar 
de kerstmarkt officieel 

geopend wordt.
Op zaterdag en zondag-
namiddag brengt een 
huifkar iedereen die dit 
wenst gratis van Koksijde-
bad naar de kerstmarkt in 

Koksijde-dorp. 
Opstappen op de huifkar 
bij de dienst Toerisme, 
Zeelaan 303. 
Eerste rit om 13.30 u.

Voor de minder erva-
ren wandelaars is er de 
wandeling van 8 km. 
Ze krijgen een parcours 
voorgeschoteld, dat zich 
hoofdzakelijk in de villa-
wijken van Sint-Idesbald 
uitstrekt, het kunstenaars-
oord bij uitstek.
Steviger is de wandeling 
langs de Hoge Blekker, 
met zijn 33 meter de 
hoogste duin van onze 
kust, en het natuurgebied 
Doornpanne. Over 16 kilo-
meter ontdekt de wan-
delaar de mooiste plekjes 
van Koksijde.
De wandelaars die nog 

een stukje willen door-
stappen kiezen voor de 
24 km. Voor de gerouti-
neerde stappers werd 
een flinke tocht van 30 
kilometer uitgestippeld. Zij 
betreden de natuurge-
bieden Oostvoorduinen, 
Spelleplekke, Karthuizer-
duinen en Plaatsduinen.
Voor alle deelnemers 
ligt aan de eindmeet 
een geschenkje klaar. 
De mooiste beloning is 
ongetwijfeld het gezonde 
gevoel na een dag wan-
delen in de openlucht.
Vertrek aan feestzaal 
Kerkepanne, Strandlaan 

128 in Sint-Idesbald. 
Inschrijving en vertrek 
tussen 9 en 14 uur. Gratis 
deelname. Er is een gratis 
busdienst van en naar het 
station van Koksijde.

Info: 
dienst Toerisme, 
T 058 51 29 10, 
F 058 53 21 22, 
toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be



Met 9de Stella de Dunis terug naar
middeleeuwen in het abdijmuseum!
Op woensdag 28 december organiseert het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 voor de 9e maal het middeleeuws 
winterevenement Stella de Dunis. Tussen 14 en 18 u. kunnen jong en oud doorlopend genieten van middel-
eeuwse muziek, sketches en ludieke animatie in het museum en op de site. Kinderen kunnen zich laten grime-
ren en krijgen hun voornaam in sierlijke kalligrafie mee naar huis.

De riddershow Koning Arthur met 
Ridder Marc en Ridder Jan
Ridder Marc heeft toevallig een be-
richt onderschept van een postduif. 
Daarin staat dat Koning Arthur hen 
komt bezoeken! Totaal overstuur 
roept hij de hulp in van Ridder Jan 
Samen zullen ze deze klus wel kla-
ren. Tot de waarheid aan het licht 
komt... en het kasteel te klein is voor 
beide ridders: de zwaarden zullen 
weer spreken…

Troubadours d‘Aliénor
Met hun zang, dans en muziek 
doen de Troubadours d’Aliénor de 
middeleeuwen herleven. De feeste-
lijk muziek van troubadours, minstre-
len en jongleurs uit ver vervlogen 
tijden weerklinkt op de authentieke 
instrumenten zoals o.a. vedel, doe-
delzak, luit, fluit en schalmei…

Maître Gonin
Laat je betoveren door Maître 
Gonin! Hij neemt je mee naar zijn 
fabelachtige wereld met magie, 
vuureffecten, illusies en jonglage..!

Tartes et bastons
Beleef “Het leven zoals het is: de 
middeleeuwen”. Op het ruïneveld 
slaan de mensen van Tartes et 
Bastons hun kampen op. Ze tonen 
ons de middeleeuwse keuken en de 
wapenkamer. We zien hoe er werd 
gesmeed, gevochten en gegeten…

De betoverde elfenprinses!
De elfenprinses Mirabelladonna 
van Sterregruis-Distelpluis zit opge-
sloten in het poppenkasteel. De 
poppenkastheks heeft haar beto-
verd met een appeltje. Gelukkig 
komt Philippio, de middeleeuwse 
verhalenverteller en muzikant langs. 
Zonder de hulp van de kinderen 
loopt dit vast niet goed af! Een 
ontwapenende voorstelling met 

Vlaamse doedelzak- en mondharp-
spel, mooie poppen, een levensgro-
te trol en als afsluiting een vreugde-
dansje met de elfenprinses…

Bubo Africanus
Ontdek samen met Bubo Africanus 
de fascinerende wereld van de 
roofvogels..!

Cirq Diabolique
Bij valavond wordt de site ingepalmd 
door twee pittige duivels op stelten. 
Griezel mee en laat je verwonderen 
door hun kunstige vuurspel..!

Kinderen VIP
Gratis toegang voor kinderen tot 12 
jaar!
Waan je de koning te rijk, laat je 
schminken en neem als onvergete-
lijk aandenken je eigen voornaam 
in sierlijke kalligrafische letters mee 
naar huis!

Toegang
Kinderen tot 12 jaar: gratis / jon-
geren van 13 tot 18 jaar: 3 euro / 
volwassenen: 5 euro
Gratis voor wie in middeleeuwse 
klederdracht komt!



Laaiende Sylvestervuren met
lekkere sprotjes en patatjes…
De Orde van de Paardenvisser organiseert op vrijdag 30 december in samenwerking met de VVV/dienst Toe-
risme en het gemeentebestuur zoals elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylvestervuren op het strand 
van Oostduinkerke.

Driekoningenstoet
Op woensdag 4 januari zijn de kinderen koning. Dan 
trekt de driekoningenstoet om 13.30 u. van ’t Oud 
Schooltje in Koksijde-dorp door de Zeelaan naar c.c. 
CasinoKoksijde. Daar vindt om 15 u. een Driekonin-
genfeest plaats met taart, driekoningenverkiezing, 
driekoningentaart en de voorstelling van Clown 
Rocky’s Oosterse show. De kleurtekeningen, waar-
mee prijzen kunnen gewonnen worden, worden via 
de scholen en de toerismekantoren verspreid. 
Gratis toegang.

In januari opnieuw concert door
de Muziekkapel van de Gidsen
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen speelt op vrijdag 20 januari om 19.30 u. in de OLV-ter-Duinenkerk 
weer een nieuwjaarsconcert, deze keer ter gelegenheid van zijn 180-jarig bestaan. Er is gekozen voor een 
lichtvoetig programma met bekende aria’s uit opera’s.

Het programma vermeldt elf imposante stukken met o.m. 
de Radetzkymars van Strauss, Les Toréadors uit Carmen 
van Bizet en het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi.
Daarvoor wordt de muziekkapel uitgebreid met het koor 
van de Europese Unie en twee solisten: sopraan Lies 
Vandewege en bariton Sébastien Parotte, finalist van de 
Koningin Elisabethwedstrijd. De artistieke leiding is in han-
den van luitenant-kapelmeester Yves Segers.
Toegang 20 euro. De opbrengst van het concert gaat 
naar het project “Streepje Zon” van serviceclub Soropti-
misten Veurne-West. Dit project helpt minder begoede 
vrouwen en kinderen in onze streek die de bril van kin-
deren of een communiefeest niet kunnen betalen. Om 
deze nood te kunnen lenigen wordt ook samengewerkt 
met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Meer info in het januarinummer.

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzi-
kale begeleiding wenst de Orde van de Paardenvissers 
het jaar 2010 een goed einde toe. Om 17.30 u. vertrekt 
een fakkeltocht. De fakkels kunnen ter plaatse aange-
schaft worden. Inmiddels zijn de aardappelen en sprotjes 
etensklaar geroosterd boven een vreugdevuur en wor-
den ze aan de toeschouwers te koop aangeboden. Wie 
nog koude handen en voeten heeft, kan zich verwar-
men met een kop warme rode wijn. Een portie sprot met 
een aardappel of een kop Glühwein kunnen bekomen 
worden tegen een democratische prijs.
Tot slot wordt om 18 u. een hoge stapel kerstbomen op 
het strand verbrand, waarna een spetterend vuurwerk 
volgt!

Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, 
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be



Agenda DECEMBER

Donderdag 1 
Bloedafname Rode Kruis 17-20 u 
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje

Info: Maureen vanbelleghem, T 0473 17 41 27,  
vanbelleghemmaureen@hotmail.com 

Lezing door prof. Dr. Herman Mat-
thijs van de VUB 20 u Oostduinkerke, 
feestzaal Witte Burg

Toegang: €4 voor leden: €5 voor niet-leden, 
gevolgd door receptie

Info: M. Mortier T 0475 97 21 98,  
mmortier@base.be 

Stef Bos 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde 

Vrijdag 2 
Ben Sluijs – Erik Vermeulen –  
“LABtrio” 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 3 
Gratis geleide wandeling “hartje 
(voor de) winter’, genieten van 
winterse natuur” 14 u Oostduinkerke, 
bezoekerscentrum Doornpanne

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 

Lezing door Damien Deceuninck 
over ‘Jean Brusselmans: het zelf-
portret, het huis en de seizoen’  14 u 
Sint-Idesbald, WAK, Gaanderij, Veurnelaan 109 
Gratis toegang

Info: Westhoek Academie Koksijde,  
westhoekacademie@koksijde.be,  
www.wak.koksijde.be 

De Troon van Sinterklaas 14-16 u. 
Koksijde-aan-Zee, Toerismekantoor 
Alle kindjes krijgen uit de hand van  
Sinterklaas een gratis geschenkje.

Info: dienst Toerisme

Open museumdag:  
musea gratis toegankelijk 14-18 u 
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan en 
NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum,  
P. Schmitzstraat 5

Info: NAVIGO

Concert Johan Verminnen 20 u 
Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk,  
Kerkplein 2

Organisatie: Fifty-One Club Nieuwpoort-
Westkust

Kaarten: VVK: €25; ADD: €30 
Dienst toerisme Koksijde, Verriest, 
Celerier&Partners, T 058 51 58 32 of via over-
schrijving op 280-0531600-77 Fifty-One Club 
met vermelding Concert 2011.

Zondag 4 
Barbara  
Oostduinkerke-dorp

Verzamelen aan het Erfgoedhuis ,  
Leopold II-laan 

Showing van het korps +  
optocht naar de kerk 9.30u.

Eucharistieviering opgeluisterd door de 
harmonie Vrienden van de Brandweer van 
Oostduinkerke 10u

Plechtigheid met bloemenhulde + defilé

Info: dienst Toerisme

Bubbelkenspoppentheater 14.30 u 
Oostduinkerke, Parochiezaal 
Nadien koffie en taart en rond 16 uur komt 
de Sint

Info en organisatie:  
gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen

Woensdag 7 
Het zonnetje, Sterrenlicht en ster-
renpracht, 14-17 u.  
We maken een reis naar de sterren en we 
vliegen terug naar beneden met een mand 
vol wensen

Info en organisatie: Het Zonneklasje, Basis-
school De letterzee, A. Fastenaekelslaan 24

Prijs: leden: €7, niet-leden: €9

Inschrijvingen: monnycoppens@hotmail.com,  
T 058 41 43 24, T 0478 56 72 42 Of  
patricia.libens@hotmail.com, T 0485 10 29 52

Bloedafname Rode Kruis 16.30-20 u 
Oostduinkerke, zaal Witte Burg

Info: Maureen Vanbelleghem, T 0473 17 41 27,  
vanbelleghemmaureen@hotmail.com 

Vlaams-Nederlands  
Dichtersgenootschap

De 50 meester-dichter van de Lage 
Landen bij de Zee Vanaf 16.30 u 
Koksijde-aan-Zee, Gemeentehuis, Zeelaan 303

Verwelkoming door de burgemeester  
Marc Vanden Bussche 

Voordracht gedichten Ilse Chamon

Kort referaat over ‘gelijkwaardigheid en 
discriminatie in de wereld van de literatuur, 
door Thierry Deleu, auteur

Overhandiging eerste exemplaar  
burgemeester

Overhandiging jaarboeken + receptie aan-
geboden door gemeentebestuur Koksijde.

Banket in hotelschool Ter Duinen Koksijde 
18.30 u. 

Meer info:  
Thierry Deleu, thierry.deleu2@telenet.be 

Vrijdag 9 
Kerstwinkel “De Toverdoos” 14.30-
18.30 u Oostduinkerke-dorp, Witte Burg 
Originele kerstgeschenkjes, handgemaakte 
kaarsen, kerststukjes, wenskaarten, …

Info en organisatie: Huize Rozewingerd, 
Clauwaert Vanessa, T 058 53 38 56

Elke vrijdag, 8-13 u

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan

Wekelijkse markt

Info: dienst Toerisme

Luchtdoop of initiatievlucht
Elk weekend 9 u. tot zonsondergang - 
Koksijde, WAC, West Aviation Club,  
Ten Bogaerdelaan 15

Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Meditatiegroep 
Oostduinkerke, Duinparklaan 33
 
Dinsdagnamiddag:  
6/12, 10/01, 7/02, 6/03, 17/04, 8/05, 14-16 u 
Donderdagavond:  
8/12, 12/01, 9/02, 8/03, 19/04, 10/05, 20-22 u 

Info en inschrijvingen:  
Reinhilde Verheyen,  
T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22,  
verheyenreini@hotmail.com 

IJsbaan
17/12/2011-08/01/2012 
zie Tij-Dingen blz 31 

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein

Zaterdag 17/12 tot vrijdag 23/12: 
14 tot 21.30 uur
Zaterdag 24/12 en 31/12: 14 tot 17.30 uur
Zondag 25/12 tot zondag 08/01: 
10 tot 21.30 uur
Woensdag 28/12: van 10 tot 17.30 uur



Café Foyer 19.30 u 
Gratis optreden van Unlock Dialo-
gue (geselecteerd voor de voorronde van 
Westtalent 2011) 21 u.  
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a

Admiral Freebee – “Solo Tour” 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 10  
Groot Kinderfeest 13-18 u.  
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128

Info: Magda Denys, T 058 51 41 47

Organisatie: Viva-SVV  
(Socialistische Vooruitziende Vrouwen)

Vertrek naar concertgebouw Brugge 
18 u Koksijde-aan-Zee, Casinoplein 
Akram Khan & Nittin Sawhney – 
‘confluence’

Info: c.c. CasinoKoksijde

Zondag 11 
Gratis geleide kerstwandeling: op 
zoek naar kerstsymbolen in het 
Kerkepannebosje en de Houtsae-
gerduinen 14.30 u  
Sint-Idesbald, infobord Kerkepannebos,  
Jan Van Looylaan 

Info: dienst Toerisme 

Maandag 12 
Causerie ‘de Vloek van Osama’ 
door Rudi Vrankcx 14.30 u  
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat

Organisatie: Neos Koksijde,

info: Judith ranson, T 058 51 40 60

Dinsdag 13 
Kerstfeest leden Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen 14 u  
Oostduinkerke, Witte Burg 
€5 pp, inschrijven bij Nelly Mahieu,  
Schepenstraat 8.

Info: Roger Billier: T 058 51 65 00

Kookavond 18.30 u  
Prijs leden Markant : €55; niet leden: €65

Meer info en inschrijvingen bij Lena Proot,  
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be 

Woensdag 14 
Bloedafname Rode Kruis 17-19.30 u 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128

Info: Maureen Vanbelleghem, T 0473 17 41 27,  
vanbelleghemmaureen@hotmail.com 

Vrijdag 16 
Kerstmarkt 15.45-19 u Oostduinkerke, 
De Strandloper, Albert I-Laan 54

Info & organisatie: De Strandloper,  
T 058 53 20 83

Joost Vandecasteele – “Otaku” 20 u 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info: c.c. CasinoKoksijde

Concert met het trio Cassiman 20 u 
Oostduinkerke-aan-Zee, Zomerkapel 
Info en organisatie: 

Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen

Zaterdag 17 
Kerstmarkt – zie tij-dingen blz 34 
Koksijde-dorp

Info: dienst Toerisme

Concert ten voordele van kind en 
justitie, met optredens van Festeyn, 
Geena Lisa en idoolwinnaar 2011 
Kevin 20 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Tickets: €12 -18 + studenten; €24 volwasse-
nen; €39 VIP-arrangement

Organisatie: Kiwanis Veurne Polder en Duin,  
T 0475 23 36 74

Africapella – ‘South Africa Goes 
Christmas’ 20 u  
Wulpen, Sint-Willibrorduskerk

Info: c.c. CasinoKoksijde

Peter De Graef, De kolonie MT & 
Hermesensemble / Stanley 20.30 u 
Oostduinkerke-dorp, Het bedrijf,  
Leopold II-Laan 9a

Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Zondag 18 
Music for Life (Studio Brussel) 
zie Tij-dingen blz 31  
Smoefel-wandeltocht 10-12 u. 
Recreatieve mountainbiketocht 12.30-14 u 
Petanque 14-16 u 
Slotevenement 17 u  
Oostduinkerke-dorp, sportpark Hazebeek

Info en organisatie: Rond ’t Anker, Henk  
Vanhee, T 058 51 02 76, henk@abovan.be 

Kerstmarkt – zie tij-dingen blz 34 
Koksijde-dorp

Info: dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling ‘een win-
terse avondwandeling in de Noord-
duinen’ 16 u Koksijde-aan-Zee,  
Zuid-Abdijmolen, J. van Buggenhoutlaan

Info: dienst Toerisme

Woensdag 21 
Bloemschikken  
door Els Vanryckeghem 13.30 u  
Vertrek Kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk

Organisatie: Neos Koksijde 
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60

Maandag 26 
Inschrijvingen en vertrek Winter-
wandeldag 8 – 16 – 24 – 32 km 8.30-
14 u Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128

Info: dienst Toerisme – zie tij-dingen blz 347

Kerstconcert Carmina Burana Carl 
Orff 17 u  
Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Uitvoerders Beauvarletkoor Koksijde – Kin-
derkoor SAMWD Veurne – Chorale Caecilia 
Antwerpen – Koninklijke Gentse Oratorium-
vereniging – Martine Reyners, sopraan – Phi-
lip Defrancq, tenor – Joris Derder, bas-bariton 
– orkest La Passione – Paul Dinneweth, 
algemene leiding

Info & tickets: €25 ADD - €20 VVK, bij c.c.  
CasinoKoksijde, dienst Toerisme Koksijde of 
via beauvarlet@gmail.com , T 0476 59 42 99

Dinsdag 27 
Soetemarkt 14 u  
Oostduinkerke-aan-Zee, centrum

Info: feesctomité Oostduinkerke-aan-Zee

Clown Rocky’s Kerstshow + Kerst-
man 15-16.30 u  
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info: dienst Toerisme



Sint-Idesbald, ingang infoluifel Houtsaegerbos,  
einde Veurnelaan

Info: dienst Toerisme

Lichtparade 2011 
zie Tij-dingen blz 33 19 u 
Koksijde-aan-Zee

Info: dienst Toerisme

Donderdag 29 
Film ‘Rio’ 14.30 u  Koksijde-aan-Zee,  
Joc de Pit, Kursaallaan 28 
Reservatie jocdepit@koksijde.be  
of T 058 53 34 44 
€ 2,50 (frisdrankje inbegrepen)

Vrijdag 30 
Sylvestervuren met verkoop van 
gerookte en geroosterde sprot, 
gevolgd door vuurwerk 16 u 

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138 

T 058 53 39 50 

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. CasinoKoksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be 

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53 

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme 

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf 

T 058 51 18 37 

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be

Info: 

Jeugddienst 

T 058 53 34 44 

jocdepit@koksijde.be

Info: 
NAVIGO,  

Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke,  
T 058 51 24 68,  

info@navigomuseum.be 
www.navigomuseum.be

CONTACT

Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk centrum

Organisatie: orde van de Paardevissers

Zaterdag 31  
Gala Silvesterparty 
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Xbeach gala 22-06 u.  
Oostduinkerke, Witte Burg 
Groot feest voor jong en oud, van oud naar 
nieuw 
Info en kaarten: dienst Toerisme

Van oud naar nieuw gevolgd door 
spetterend vuurwerk 23 u. Sint-Idesbald

Info: dienst Toerisme

09/09-08/01/2012
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Tentoonstelling ‘dierensporen’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,  
T 058 53 38 33, 
info@iwva.be, 
www.iwva.be 

December en januari
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling keramiek en brons, 
Valkies
Info: 
Lievino, T 058 51 18 05

09/09-08/01/2012
Open elke dag: 15-18 u 
Sint-Idesbald, 
Keunekapel, 
H. Christiaenlaan 40
Tentoonstelling Richard Thyssens,  
schilderkunst (surrealisme)
Info: 
dienst Toerisme

09/09-08/01/2012
Open: 01/04-30/10: di – vrij: 10-18 u;  
weekends- en feestdagen: 14-18 u,  
gesloten op maandag
01/11-31/03: enkel open in de namiddag: 
14-18 u
Oostduinkerke, NAVIGO,  
Nationaal Visserijmuseum
Tentoonstelling Zeerotica
Info: 
Nationaal Visserijmuseum ,  
T 058 51 24 68, 
info@navigomuseum.be, 
www.navigomuseum.be 

10/12 – 15/01/2012
Open: weekends en kerstvakantie:  
10-12 & 14 – 16.45 u 
Oostduinkerke-aan-Zee, 
Toerismekantoor, Galerie Welnis, Astridplein 6
Steven Goovaerts, fotografie
Info: 
dienst Toerisme

Tentoonstellingen

ALLE 
ACTIVITEITEN 

OP
WWW.KOKSIJDE.BE/

KALENDER

Woensdag 28 
Uittocht van de Kerstman met 
begeleiding van de sambaband 
Mo-chito. Vanaf 16 uur gratis pan-
nenkoeken en warme chocolade 
(zolang de voorraad strekt). Alle 
aanwezige kindjes (tot 12 jaar) 
krijgen een geschenkje van de 
Kerstman. 15 u Sint-Idesbald, centrum

Info: dienst Toerisme

9de Winterevenement Stella de 
Dunis 14-18 u  
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Tickets: €5 (volw) / €3 (13-18j) / gratis voor 
kinderen tot 12 jaar en voor wie in middel-
eeuwse klederdracht komt

Info: Abdijmuseum 

Gratis geleide wandeling “een 
frisse winterneus ophalen in de 
Houtsaegerduinen-Kerkepanne-
bos” 14.30 u  

10/12-24/12
Sint-Idesbald, WAK, Gaanderij,  
Veurnelaan 109
Tentoonstelling Koen Westerduin
info: Westhoek Academie Koksijde,  
T 058 53 27 00,  
westhoekacademie@koksijde.be,  
www.wak.koksijde.be   

17/09-11/12/
Koksijde-aan-Zee,  
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Tentoonstelling  
“Grisailles van de Duinenabdij”
Deze tentoonstelling presenteert op ware 
grootte één van de belangrijkste reeksen 
kunstwerken van deze belangrijke abdij. 
De schilderijen beelden alle graven van 
Vlaanderen en de abten af. 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen

05/11/2011-15/02/2012  
Oostduinkerke-dorp, binnenplein NAVIGO, 
Nationaal Visserijmuseum
Fototentoonstelling: Vissersvrouwen van 
Wouter Rawoens
Info: NAVIGO



Koksijde - Oostduinkerke
Altijd fascinerend, ook in de winter!
17/12 -08/01 IJsbaan, Koksijde

17 & 18/12 Kerstmarkt, Koksijde

26/12 Grote Winterwandeldag, Sint-Idesbald 

28/12 Middeleeuws winterevenement, site Abdijmuseum Ten Duinen 1138

28/12 Grote Lichtparade en vuurwerk, Zeelaan Koksijde

30/12 Sylvestervuren, Oostduinkerke

31/12 Oudejaarshappening & grandioos muzikaal vuurwerk, 
  strand Sint-Idesbald

28 & 29/01 WK Cylcocross Koksijde, www.koksijde2012.be

11/02 Knuffelduik in zee, Oostduinkerke

Vraag de gratis brochure ‘Winter 2011-2012’ bij de dienst Toerisme!

 Dienst Toerisme
Zeelaan 303  l  B-8670 Koksijde

T. +32(0)58 51 29 10  l  F. +32(0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be  l  www.koksijde.be


