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Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: 
telefonische wachtdienst 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 algemene 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.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

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 (ab. tot 
eind 2015) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen –tot eind 2015”

Getijden december

dag hoogwater laagwater
ma 1 08.02 en 20.41 02.01 en 14.40
di 2 09.08 eb 21.47 03.12 en 15.56
wo 3 10.11 en 22.48 04.37 en 17.08
do 4 11.07 en 23.40 05.39 en 18.02
vr 5 11.56 06.28 en 18.48
za 6 00.25 en 12.40 07.11 en 19.31
zo 7 01.07 en 13.23 07.52 en 20.11
ma 8 01.47 en 14.04 08.32 en 20.50
di 9 02.27 en 14.45 09.12 en 21.29
wo 10 03.06 en 15.26 09.52 en 22.05
do 11 03.45 en 16.06 10.31 en 22.41
vr 12 04.24 en 16.48 11.11 en 23.19
za 13 05.06 en 17.35 11.56
zo 14 05.57 en 18.31 00.06 en 12.48
ma 15 06.57 en 19.33 01.04 en 13.44
di 16 07.59 en 20.34 02.05 en 14.41
wo 17 08.59 en 21.32 03.05 en 15.39
do 18 09.55 en 22.27 04.07 en 16.38
vr 19 10.46 en 23.15 05.09 en 17.32
za 20 11.22 en 23.58 06.01 en 18.21
zo 21 12.14 06.47 en 19.05
ma 22 00.38 en 12.55 07.31 en 19.49
di 23 01.18 en 13.37 08.14 en 20.33
wo 24 01.59 en 14.20 08.59 en 21.17
do 25 02.42 en 15.06 09.44 en 22.03
vr 26 03.28 en 15.55 10.31 en 22.50
za 27 04.18 en 16.50 11.20 en 23.40
zo 28 05.16 en 17.57 12.12
ma 29 06.25 en 19.06 00.34 en 13.09
di 30 07.33 en 20.13 01.33 en 14.11
wo 31 08.40 en 21.23 02.41 en 15.24

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in winteruur.r.

Ken je dit beeld?
De aflevering november van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen 
door Daniël Legein uit Koksijde. 
De foto toont een fragment uit een 
gedicht van Luc Van Brabant in de 
marmeren steen in de beeldentuin 
van de Keunekapel in Sint-Idesbald.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel 
juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 7. Daniël gokte 9 en 
is er het dichtst bij, goed voor de prijs!

Nieuwe opgave: Waar hangt de 
plaat/tekst waaruit bijgaand detail 
op de foto? (Precies omschrijven: 
straat, plein, enz.). Antwoorden 
uiterlijk 15 december via 
kenjeditbeeld@koksijde.be, of  
via post naar Gemeentehuis,  
Ken je dit beeld, Zeelaan 303,  
8670 Koksijde. Slechts één inzending 
per persoon. Schiftingsvraag: 
hoeveel correcte antwoorden zal de 
redactie ontvangen? Vermeld bij uw 
antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. Veel 
succes! Mooie prijs voor wie wint!

DOE MEE
EN WIN

Nieuwe opgave



12Valentijn
Enkele botten van de 
legendarische potvis Valentijn van 
Sint-André blijken na onderzoek 
zeker geschikt om heel het skelet 
te reconstrueren en op te zetten 
als educatief-toeristische troef. Het 
gemeentebestuur plant dan ook 
de volledige opgraving van zijn 
stoffelijk overschot in 2015.

Viervals kapelletje…
Een eindje bezijden de Kerkstraat in 
Koksijde-Dorp staat een mooie kapel 
uit 1883: de kapel Vierval. Dit uniek 
stukje religieus erfgoed, waar vroeger 
veel IJslandvaarders een gebed 
prevelden voor behouden vaart, 
werd onlangs netjes opgesmukt.

Boek over de golf
Over het nieuwe golfterrein Koksijde 
Golf ter Hille kon een boek natuurlijk 
niet uitblijven. Dit werk is klaar. Het 
beschrijft de rijke geschiedenis van 
de vroegere landbouwgronden 
en de gedaanteverwisseling tot 
golfparadijs van de Westkust.

Kerst en Nieuwjaar…
De eindejaarsperiode staat voor 
de deur. Gemeentediensten en 
verenigingen presenteren inwoners, 
tweederesidenten en bezoekers 
zoals het hoort een waaier kerst- en 
nieuwjaarsactiviteiten. Van ijsbaan, 
middeleeuws vertier, highlandgames 
en Sylvestervuren tot het Bos van 
Commerce…
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Snippers uit de raad van 20 oktober
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder 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.

Huisvuilwagen –  Twee huisvuilwagens (uit 1992 en 1995) zijn aan vervanging 
toe. Ze vertonen veel sleet en voldoen ook niet meer aan de recentste 
veiligheidsnormen. Ze worden vervangen door een nieuwe voorzien van een 
speciale automatische containerbelading. Hij zal ook voorzien zijn van een 
beveiligingssysteem dode hoek via licht- en geluidssignalen. Raming 230.000 euro. 
Unaniem.
Bestelwagens – Voor de groendienst moeten vier bestelwagens vervangen worden. Ze zijn 
16 en 15 jaar oud, vertonen ernstige roestvorming, staan vaak in de garage voor herstel en zijn niet conform 
de vigerende veiligheidsnormen. Ze worden vervangen door vier identieke nieuwe met openlaadbak en 
kipfunctie. Raming 140.000 euro. Unaniem.
Brandweer – Bij de post Koksijde is Carlos Beele bevorderd tot sergeant. Bij de post Oostduinkerke is Filip De 
Vos bevorderd 1ste sergeant.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Wat betreft de terminologie gaat het voor het eerste jaar (2015) eigenlijk over de operationele prezone 
Westhoek (West-Vlaanderen 4). Na 2015 zullen de budgettaire cijfers en de werking immers geëvalueerd 
worden.
De bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten van de hulpverleningszone zijn vastgelegd op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de 18 betrokken gemeenteraden. Daarbij werd rekening gehouden met de 
financiële draagkracht van de leden-gemeenten.

De zone zal daarnaast ook federale middelen genieten: een basisdotatie en een bijkomende 
dotatie (in functie van operationele werking, harmonisering statuut, mandaat zonecommandant en 
eindeloopbaanmaatregelen).

Werking
Alle posten (toestand 1 januari 2015) blijven 
behouden tot eind 2018, voor zover ze voldoen 
aan de vereisten van de SAH (snelste adequate 
hulp), volgens de organisatie ervan op 31 
december 2014. Slechts na overleg met en 
goedkeuring van de betrokken gemeente kan 
het netwerk van posten vòòr 31 december 2018 
gereorganiseerd worden. Elke wijziging moet de 
dienstverlening aan de bevolking garanderen in 
het kader van een efficiënte SAH in een netwerk 
van posten.

Onze gemeente betaalt 16,27%  
in financiering brandweer Westhoek
In zitting van 22 oktober heeft de gemeenteraad zijn unaniem akkoord gehecht aan de instap in de 
brandweer- hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en ook aan de 
financiële verdeelsleutel. Voor 2015 bedraagt het aandeel van onze gemeente in deze nieuwe structuur 
16,27%. De administratieve zetel van de zone is in 2015 in de kazerne van Koksijde gevestigd, maar het is 
wel de bedoeling dat de zetel daarna in Koksijde blijft.

De brandweerkazerne van onze gemeente is 
in 2015 de administratieve zetel van de nieuwe 
hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4).



De burgemeester aan het woord
Het nummer dat u in handen hebt is de laatste editie van het jaar 2014, waarmee meteen ook de 
19de jaargang van Tij-dingen voltooid is. Aan onze abonnees (niet-inwoners): vergeet niet uw abonnement 
voor 2015 te vernieuwen. Zo blijft u ook volgend jaar goed op de hoogte van wat reilt en zeilt in Koksijde 
(zie blz. 6). In zijn maandelijks woordje wil burgemeester Marc Vanden Bussche reageren op mediaberichten 
half november over een mogelijke sluiting van de militaire kazerne in Koksijde.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Onder leiding van 
het provinciebestuur zijn over de toekomst van de basis 
Koksijde gesprekken aan de gang.”

De burgemeester wil eerst en vooral duidelijk stellen 
dat hij over deze aangelegenheid niet officieel op de 
hoogte is gebracht en alles ook via de media vernam. 
Ook wil hij in deze aanhef benadrukken dat ons 
gemeentebestuur een afspraak met minister Steven 
Vandeput van Landsverdediging heeft aangevraagd, 
om over de toekomst van Basis Koksijde te spreken.

T-d: “Burgemeester, voor u komen de berichten niet 
als een verrassing?”
Burgemeester: “Kijk, de basis is al ingekrompen van 
luchtmachtbasis tot helikopterbasis. Ten tijde van 
de verplichte legerdienst omvatte de basis ook een 
opleidingscentrum voor recruten, het zogezegde CMV, 
Centrum voor Militaire Vorming. Heel wat mensen 
hebben daar mooie herinneringen aan en zijn later 
inwoner of tweederesident in Koksijde geworden. We 
zagen de F-16 toestellen vertrekken, er zijn al een paar 
jaar geen airshows meer, het personeelsbestand is 
ingekrompen en veel gebouwen in de kazerne staan 
troosteloos leeg. Ondertussen zijn al een 6-tal jaar 
gesprekken over een mogelijke reconversie van de 
basis aan de gang.”

T-d: “Uiteraard is er aandacht voor de sociale 
gevolgen?”
Burgemeester: “Ik zou het enorm spijtig vinden voor 
de mensen van de kazerne. Voor de werkgelegenheid 
in deze streek is het opnieuw een nieuwe klap. Een 
kleine nuance toch, die ik als burgemeester van 
Koksijde maak, er zijn niet meer zoveel mensen uit 
eigen gemeente die nog op de basis werken. Maar 
dat neemt niet weg dat het op sociaal vlak een 
pijnlijke beslissing zou zijn.”

T-d: “Anderzijds ziet u als burgemeester ook nieuwe 
kansen ontstaan?”
Burgemeester: “Stel dat de rescue-activiteiten naar 
privéhanden overgaan, dan zal het voortbestaan 
van de basis van Koksijde inderdaad geen zin meer 
hebben. En dan zie ik ook enkele opportuniteiten 
voor de vrijgekomen gronden. Onder leiding van het 
provinciebestuur, dat de stedenbouwkundige invulling 
van dit domein moet realiseren, zijn gesprekken en 

brainstormsessies aan de gang. Gedeputeerde De 
Block en vooral eerste gedeputeerde Guido Decorte 
doen belangrijke inspanningen om het domein, 
indien vrijgemaakt, zo zinvol mogelijk voor alle 
inwoners in te vullen.”

T-d: “Welke concrete mogelijkheden zijn er?”
Burgemeester: “We denken bijvoorbeeld aan een 
nieuwe plaats voor het politiekantoor (de nieuwbouw 
was nu voorzien op het Marktplein), de centralisatie 
van de gemeentelijke technische diensten 
technisch onderhoud, technieken, groendienst en 
containerpark. We zouden daar ook betaalbare 
woonzones kunnen creëren. Een ander idee is 
een strategisch toekomstproject in het kader van 
luchtvaarttoerisme zoals in Le Touquet. Daar komen 
sportvliegtuigen de vrijdagavond toe en vliegen 
op zondagavond weer naar huis. Het zijn toestellen 
zonder lawaaihinder. De startbanen en pistes 
zouden dan door onze bloeiende West Aviation Club 
beheerd kunnen worden. Maar het is uiteraard veel te 
voorbarig om in detail te gaan. In februari 2015 volgt 
over dat dossier in overleg met het provinciebestuur 
een persconferentie waarin we alles kunnen duiden. 
Ondertussen is het zoals gezegd wachten op de 
afspraak met de minister van Defensie.”

“Er zullen zeker mooie kansen zijn voor 
vrijgekomen gronden.”



Provincie erkent opnieuw
de gemeentelijke musea

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad 
Tij-dingen dat over een maand zijn 20ste (!) jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van 
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam 
de gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten 
organiseren de vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest 
en ziet het allemaal in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten 
en huldigingen in het gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks 
overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u 
tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 
2015 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 
10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 
0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 
8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke maand 
stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus 

ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven 
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Daarnaast krijgt het Abdijmuseum Ten Duinen ook nog elk jaar 15.000 
euro voor het opnemen van een labofunctie i.v.m. de opmaak van 
een integraal beleidsplan dat ook de archeologische site omvat. Het 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum krijgt dan weer jaarlijks 15.000 euro 
extra voor het stimuleren van kennisdeling, het verder uitwerken van het 
collectieplan en het opnemen van een labofunctie op het vlak van 
publiekswerking. Dit betekent dat de provincie jaarlijks niet minder dan 
180.000 euro steun aan de Koksijdse gemeentelijke musea toekent.
De provincie West-Vlaanderen wil met het reglement voor subsidiëring 
van erfgoedinitiatieven musea en culturele archiefinstellingen 
ondersteunen. Hierbij focust het op de ontwikkeling van een regionale 
werking en opbouw van expertise, relevant voor de streek. In totaal 
verdeelt de provincie jaarlijks 610.000 euro. Een overzicht van de musea 
en archiefinstelling die subsidies ontvangen: Wielermuseum Roeselare, 
Bakkerijmuseum Veurne, Memorial Museum Passchendaele 1917, Stadsarchief Ieper, Stedelijke Izegemse 
Musea, Texture in Kortrijk.

Tij-dingen

infoblad voor

de inwoners van

Koksijde
Oostduinkerke

Sint-Idesbald

Wulpen
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BTW-controledienst
De BTW-controledienst Veurne (waartoe ook de BTW-plichtigen van Koksijde behoren) verlaat per 
1 december Veurne, en is vanaf dan ondergebracht in het kantoor Juul Filliaertweg 41 in Nieuwpoort.
Voor meer info kunt u steeds terecht op de nieuwe locatie of op de ongewijzigde telecomnummers: 
T 0257 44 110 / F 0257 95 188 / email contr.btw.veurne@minfin.fed.be.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen besliste in zitting van 
23 oktober zowel het Abdijmuseum Ten Duinen als NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum opnieuw regionaal te erkennen voor hun kwalitatieve 
werking. Die erkenning betekent voor elk museum jaarlijks, van 2015 tot 
2019, 75.000 euro subsidie voor ondersteuning van de werking.

www.koksijde.be

musea KoKsijde
 Twee werelden. Eén & al beleving.

navigomuseum.be
nationaal visserijmuseum
T. +32(0)58 51 24 68

M. info@navigomuseum.be

tenduinen.be
abdijmuseum ten duinen 1138 

T. +32(0)58 53 39 50

M. info@tenduinen.be

Vind ons
leuk op

facebook!

met de steun van



Skelet van potvis Valentijn wordt
opgegraven en opgezet in NAVIGO
De resultaten van het onderzoek over de enkele opgegraven botten (september 2013) van potvis Valentijn 
van Sint-André, die op 12 februari 1989 aan ’t Schipgat aanspoelde, zijn binnen. De resultaten zijn positief: 
de opgegraven botten zijn in goede staat. De gemeente is nu vast van plan om Valentijn helemaal op te 
graven, het skelet te bewaren en permanent tentoon te stellen.

Februari 1989: 
potvis Valentijn van 
Sint-André op het 
Schipgatstrand. 
Binnen afzienbare 
tijd zal zijn skelet 
een plaats krijgen in 
NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum.

De proefsleufopgraving in mei vorig jaar werd 
toegewezen aan de firma Vanlerberghe uit Diksmuide 
onder toezicht van gemeentelijk archeoloog 
Alexander Lehouck. Het onderzoek van de beenderen 
gebeurde door de firma Zephyr in samenwerking met 
de Gentse universiteit.
Dit zijn hun bevindingen: “De botten die naar de 
faculteit Diergeneeskunde overgebracht werden 
bleken in goede staat en zijn te verwerken tot een 
te exposeren mooi skelet. Of het skelet al dan niet 
reconstructie zal nodig hebben, kan uiteraard slechts 
vastgesteld worden als het volledig is opgegraven.”

Opgraving en behandeling
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik ben uiteraard 
heel erg tevreden met het resultaat van dit onderzoek. 
We danken de firma Zephyr en de universiteit van 
Gent voor hun mooie werk. Het is de bedoeling om 
Valentijns skelet in de loop van 2015 volledig op te 
graven. Dan wordt hij naar de UG gebracht voor 
verdere behandeling en eventuele reconstructie. Het 
is onze bedoeling om het skelet daarna tentoon te 
stellen in ons NAVIGO Nationaal Visserijmuseum.”

Bijzondere band
Valentijn heeft een bijzondere band met Koksijde. 
Het bestuur en de bevolking maakten de volledige 
geschiedenis van nabij mee. Hoe hij in 1989 
aanspoelde op het strand en door zoveel mensen 
in eer en glorie bewonderd werd. Hij lokte op het 
strand meer dan honderdduizend bezoekers en 
internationale pers.
Burgemeester: “Hij werd onder grote geurhinder 
maar niettemin massale belangstelling begraven 

naast de Abdijhoeve Ten Bogaerde. Later kwam er 
ook een mooie grafsteen op z’n rustplaats. Nu zal hij 
opnieuw in eer hersteld worden en in ons Nationaal 
Visserijmuseum te bewonderen zijn. Hij was een 
enorme toeristische trekpleister in 1989 en zal dat 
vanaf 2015 hopelijk weer zijn. We weten dat er een 
publiek bestaat voor dergelijke materie, denk maar 
aan de skeletten van dinosaurussen, en ik denk dat 
ook heel veel inwoners en bewonderaars uit 1989 
naar het skelet benieuwd zullen zijn!“

Precisiewerk
Het is momenteel nog te vroeg om een kostenraming 
te geven. De vermoedelijke duur van de opgraving 
zal tussen de vijf en de tien dagen liggen. Nu al is 
duidelijk dat vooral de kraanman een cruciale rol zal 
spelen bij het graafwerk. Voor het transport richting 
universitaire campus zal een lekvrije container nodig 
zijn. Een exacte datum voor deze opgraving is er nog 
niet.

Geschiedenis
Koksijde en potvissen, ze hebben altijd iets met elkaar 
gehad. Er spoelden verscheidene potvissen op de 
stranden van Koksijde en Oostduinkerke aan sinds 
het begin van de vorige eeuw. Valentijn van Sint-
André was wel de beroemdste: liefst 17 meter lang en 
meer dan 40 ton zwaar. Hij stierf op 12 februari 1989 
in het strandwater van Sint-André, bij ‘t Schipgat. Op 
de eerste gemeenteraadszitting na zijn dood (amper 
een paar dagen later) werd hij toepasselijk Valentijn 
van Sint-André gedoopt. Hij is de enige gestrande 
potvis die niet in het vilbeluik eindigde, maar een 
waardig graf kreeg.



Verhalen over het Kleine Volkje:
alvermannetjes en hun helpende handjes

Initiatie veilig werken op pc

Daisy-boeken in de jeugdafdeling

Op maandag 22 december is rasvertelster Veerle Ernalsteen om 10.30 u. in de boekafdeling van de bib te 
gast. Kleine en grote oortjes kunnen genieten van verhalen over het Kleine Volkje, de alvermannetjes en 
hun helpende handen. De wezens van het Kleine Volkje zijn niet veel groter dan een duim en zijn rap op de 
tenen getrapt. Kabouters? Wist u dat iedereen die hard werkt nog steeds tien kabouters heeft, al dan niet 
onzichtbaar? Voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Info: Postbus_bibactiviteiten@koksijde.be of T 058 53 29 53

Leer omgaan met computerbeveiliging, privacy- en 
veiligheidsinstellingen enz. op donderdag 22 januari van 13.30 
tot 16 u. Prijs 5 euro. Breng uw eigen laptop met Windows 8 mee.
Voor de andere cursussen in januari in de bib zie  
www.bibliotheek.koksijde.be of 058 53 29 53. Voor alle cursussen 
geldt persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 4 december 
aan de bib-balie. U moet lid zijn om te kunnen inschrijven, 
breng dus uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met een 
betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro).

Een Daisy-boek is een luisterboek op cd-rom. Men kan met zo’n 
boek werken zoals met een gewoon boek: in één ruk uitlezen, 
erin bladeren, stukken opnieuw beluisteren, een bladwijzer 
plaatsen. Een Daisy-boek is te beluisteren met een Daisy-speler, 
via de computer (met aangepaste software gratis te bekomen 
via Luisterpunt) en via een MP3-speler.
Nieuw is dat de Daisy-boeken voor de jeugd nu tussen de 
boeken in het rek geplaatst zijn. Zo kan men het luisterboek en 
het papieren boek meenemen zonder lang te moeten zoeken!

Met eindejaar is de bib enkele dagen dicht: woensdag 24 december 
vanaf 12 u. / donderdag 25 en vrijdag 26 december / woensdag 31 
december vanaf 12 u. / donderdag 1 en vrijdag 2 januari.

Sluitingsdagen

Boterhammen in de bib
“De Grooten Oorlog tussen de patatten” met Lien & Bart

Kerstbestand in het Bos van Commerce
op het strand van Oostduinkerke

Op zaterdag 20 december spelen Lien & Bart van 12 tot 14 u. in de bib hun programma De 
Grooten Oorlog tussen de patatten, een overwegend Nederlandstalig liedjesprogramma over 
WO I. Lien speelt piano, accordeon, fluiten en 5-string banjo, Bart gitaar en mondharmonica. Hun 
samenzang is ongedwongen en heel mooi. Breng uw boterhammen mee, een drankje (koffie, 
thee en water) is ter plaatse verkrijgbaar. Vooraf inschrijven nodig via Postbus_bibactiviteiten@
koksijde.be of in de bib, toegang 2 euro (betalen de dag zelf).

Het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke ontvangt op maandag 22 december van 14.30 
tot 17 u. Veerle Ernalsteen die al jaren verhalen voor volwassenen en kinderen brengt. In het bos zal ze 
vertellen over het kerstbestand 1914. Toen stond er een heldere maanverlichte vriesnacht. En het werd nog 
helderder toen de Duitsers op de boord van hun loopgracht kerstbomen plaatsten… Voor oudere kinderen 
en volwassenen (bij regenweer in de dienst Toerisme, Astridplein 6, T 058 51 13 89.
Info: Postbus_bibactiviteiten@koksijde.be of T 058 53 29 53

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Bibliotheek aan huis



Kapel Vierval in de Kerkstraat ziet
er na facelift er weer uit als nieuw
De kapel Vierval, ietwat weggedoken tussen de Kerkstraat en het gebouw De Mijn van de hotelschool in 
Koksijde-Dorp, heeft na vele jaren een efficiënte onderhoudsbeurt achter de rug. Het bidhuisje werd grondig 
gekuist, de beelden werden gepoetst, de muren kregen een nieuwe laag verf.

De dreef van de Kerkstraat naar de kapel werd met 
fijne kiezel bestrooid. Er komt ook een aanwijsbord. 
De ingreep werd uitgevoerd door de groendienst 
en de dienst Technieken. Een en ander gebeurde 
na een suggestie door Willy Plaetevoet aan het 
gemeentebestuur.

Geschiedenis
In het boekje Kapelletjesroute Koksijde samengesteld 
door Eric Colpaert en in september 2002 door 
de gemeente uitgegeven, lezen we volgende 
wetenswaardigheden over de zogeheten kapel 
Vierval.

Leopold-Louis Vierval en zijn echtgenote Sophia-
Amelia Lammerant stichtten deze kapel in 1883, ter 
ere van Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost. Ze hadden 
een bakkerij en kruidenierswinkel vlakbij. De woning 
brandde uit tijdens WO II.
Tijdens zijn broodronde kwam de bakker in aanraking 
met de nood van vele armen, getroffen door de 
zware landbouwcrisis uit de jaren 1845-1850 en 
de achtergebleven weduwen en wezen van op 
zee vergane schippers. Het echtpaar toonde zich 
bijzonder deugdzaam, mild en vrijgevig.
Op de gemeentelijke begraafplaats, dicht bij het 
ingangsportaal van de kerk, staat hun vierzijdig 
grafzerk.

De grote kapel, langs een voormalige kerkwegel bij 
de Kerkstraat, werd tijdens de eerste decennia na 
het bouwen, vooral door IJslandvaarders bezocht. De 
onverschrokken zeelui brandden er een kaarsje voor 
hun afvaart en prevelden een weesgegroet.
In 1975 was de kapel vervallen. Elisabeth Vanleke en 
broer Gérard namen de zorg van de kapel van hun 
familie op zich. Ze herstelden het dak. Er kwam een 
gemetseld altaar en een nieuwe vloer. Het metalen 
hekwerk en de dwarsstang voor twaalf kaarsen zijn 
origineel. Omdat belhamels uit de omgeving het 
offerblok hadden geforceerd, werd deze vervangen 
door een steviger exemplaar. Rondom plantten ze 
een haag van sparren. De Lieve Vrouw met op haar 
schoot het lichaam van haar teerbeminde Zoon, van 
het kruis afgenomen, is het oorspronkelijke beeld. 
Charles Hollevoet uit Veurne herschilderde de Piëta in 
1977.
Broer en zus Vanleke bleven heel hun leven samen tot 
Gérard stierf in oktober 2000, 95 jaar oud.
Zus Elisabeth, een zeer levendige dame van 87 jaar, 
wil de kapel voor verval behoeden en wenst het 
mooie bouwwerk af te staan aan de gemeente. (Tot 
zover de toelichting in de brochure.)
De kapel werd op 17 juni 2005, door Elisabeth Vanleke 
inderdaad kosteloos aan de gemeente Koksijde 
afgestaan. Mevrouw Vanleke was toen 89 jaar. Ze is nu 
99. Kandidaat-eeuwelinge op 15 december 2015!

De prachtige kapel Vierval aan de 
Kerkstraat in Koksijde-Dorp werd 
grondig gereinigd en herschilderd.

Aan de rechterbinnenmuur hangt 
een mooie gedenkplaat ter ere 
van Leopold-Louis Vierval en 
zijn echtgenote Sophia-Amelia 
Lammerant die de kapel in 1883 
oprichtten.

De pieta is nog steeds het oorspronkelijke 
beeld uit 1883.



Momenteel lopen in Nederland twee schitterende tentoonstellingen: 
enerzijds Marlene Dumas: The Image as Burden in Amsterdam, anderzijds 
Mark Rothko in Den Haag. De gemeentelijke Westhoekacademie laat deze 
kans niet aan zich voorbijgaan en reist er op zondag 7 december met een 
bus naartoe.

Op zaterdag 20 december houdt de Albert I-bus van 10 tot 18 u. halt in de Zeelaan ter hoogte van het 
gemeentehuis. De Albert I-bus is een gelede autobus, die buiten bekleed is met beelden van de veldtocht 
1914 en met herinneringen aan Koning Albert I. In de bus loopt een mooie tentoonstelling met unieke foto’s 
over de slagvelden en de rol van Koning Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Daguitstap Amsterdam en Den Haag
naar twee toptentoonstellingen

Bezoek de Koning Albert I-bus

1. Amsterdam, Stedelijk Museum, Marlene Dumas: The Image as Burden – 
Voor het eerst in 20 jaar tijd krijgt Dumas een grote solotentoonstelling. Het 
is ook haar eerste grote tentoonstelling in Nederland. Bijna tweehonderd 
van haar belangrijkste werken vanaf de late jaren ‘70 tot nu zijn er 
samengebracht. Dumas behoort tot de belangrijkste en invloedrijkste 
schilders van dit moment. Haar werk geeft nieuwe inhoud aan de betekenis 
die schilderkunst nu, in een tijdperk gedomineerd door beeldcultuur, nog 
kan hebben.
2. Den Haag, Gemeentemuseum, Mark Rothko - Hier kan men nagaan 
of men als kijker dezelfde spirituele ervaring kan hebben die de intense 
kunstenaar Mark Rothko had tijdens het schilderen van zijn immense 
doeken. De uit verschillende verflagen opgebouwde kleurvelden zijn van 
een ongekende intensiteit en verbeelden universele gevoelens.
3. Organisatie
-  6 u., vertrek aan het hoofdgebouw Westhoek Academie, Veurnelaan 109 

in Sint-Idesbald
-  10-12 u., vrij bezoek tentoonstelling Amsterdam
-  12-14 u., vrije lunch in de omgeving van het museum
-  15-17 u., vrij bezoek tentoonstelling Den Haag
-  17 u., terugreis, aankomst omstreeks 20.15 u.
-  Kostprijs 50 euro voor busreis en toegang musea (37 euro voor cursisten  

mét studentenkaart WAK)
Info en inschrijvingen: Westhoek Academie, 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be

De Koning Albert I-bus is een initiatief van de Private Stichting Stille Getuigen (PSSG) met als doelstelling het 
aanwakkeren van het historisch, geografisch en cultuurhistorisch besef bij de bevolking.
De PSSG gebruikt een bus omdat deze de route kan overdoen die de Belgische soldaten een eeuw 
geleden volgden, toen zij het Duitse leger probeerden te stoppen: van Gemmenich waar op 4 augustus de 

eerste Belg sneuvelde, tot de IJzer 
waar het front zich begin november 
stabiliseerde en “de koers naar de 
zee” tot een einde kwam.
Vijf maanden lang doorkruist de bus 
zowat het hele land, en houdt halt in 
steden en gemeenten die honderd 
jaar geleden van belang waren in 
WO I, maar ook op andere plaatsen.
Een bezoekje (gratis) aan de bus 
duurt een half uurtje, de ideale 
manier om op een luchtige en snelle 
manier dit gat in uw geheugen te 
dichten.
info op www.albertibus.be

The Painter (1994) van Marlene 
Dumas (foto Peter Cox)



Orde van de Paardenvisser in het paleis

Volksgeloof en bedevaart bij onze vissers

Erediensten Kerstmis en Nieuwjaar

Naar jaarlijkse traditie werd de Orde van de 
Paardenvisser op vrijdag 10 oktober officieel 
uitgenodigd voor een receptie in het koninklijk 
Paleis in Brussel. Luitenant-kolonel Alain Gerardy, 
adjunct protocolchef, nam in naam van Koning Filip 
de honneurs waar. De ordeleden overhandigden 
hem enkele geschenken, terwijl de paardenvissers 
de koninklijke familie 4 kg zelf gevangen garnalen 
aanboden.
Slechts acht Belgische verenigingen ontvangen 
jaarlijks een officiële uitnodiging van de koninklijke 
familie. De Orde van de Paardenvisser mag dus 
fier zijn. De orde sprak de wens uit om in 2017, ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan, de oorkonde 
met de koninklijke titel te mogen ontvangen uit 
handen van Koning Filip in het paleis.

In al hun eenvoud hadden onze voorouders voor heel wat zaken geen verklaring. Vroeger was er weinig te 
doen tegen onheil en ziekten. Vanuit deze benauwende situatie, zochten de mensen hulp in hun geloof.

Dat was bij de vissers niet anders. Op hun zeilschepen waren ze 
helemaal van de buitenwereld afgesneden. Geen radioverbinding, 
geen telefoon, laat staan internet. Bij een ramp op volle zee was 
er weinig kans op redding. In zo’n situatie werden vaak beloftes 
gedaan. Men beloofde op bedevaart te gaan om toch maar veilig 
thuis te komen. Willem verrijkt zijn verhaal met een powerpoint 
presentatie. Toegang gratis.
Na de lezing kan men bij een natje, een droogje en een gebakken 
visje gezellig napraten op het binnenplein van het museum. 
Inschrijven aan de balie van NAVIGO, of op 058 51 24 68 of via 
info@navigomuseum.be.

Woensdag 24 december - 
Kerstavond
- 17 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, 

gezinsviering en kerstspel met en 
voor kinderen en jongeren

- 18 u., Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinen, gezinsviering

- 23 u., Sint-Idesbald, 
middernachtviering

Donderdag 25 december - 
Kerstmis
- 9.30 u., Wulpen, Sint-Willibrord, 

viering met het Sint-
Willibrorduskoor o.l.v. Trees Coulier

- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, 
viering met het Sint-Niklaaskoor 
o.l.v. Paul Depondt

- 10 u., Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinen, viering met het O.L.V. 
ter Duinenkoor o.l.v. Jan Vermeire

- 11 u., Koksijde, Sint-Pieter, 
kerstviering

- 11.30 u., Oostduinkerke, 
Mariakapel, kerstviering

- 11.30 u., Sint-Idesbald, kerstviering

Dinsdag 31 december - Oudejaar
- 18 u., Sint-Idesbald

Woensdag 1 januari – Nieuwjaar
- 10 u., Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw 

ter Duinen
- 11 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas

Op uitnodiging van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum zal gewezen conservator Willem 
Lanszweert op vrijdag 12 december om 19.30 u. in de Honoré Looneszaal van Navigo een voordracht 
houden over Volksgeloof en bedevaartplaatsen van de Vlaamse vissers.



Afschakelplan en 
brandveiligheid: tips

Nationale actiedag tegen
woninginbraken: – 1 dag niet!

Als u niet thuis bent
- Schakel elektrische toestellen zoveel 
mogelijk uit.
- Schakel geen huishoudtoestellen in met 
programma’s die bij aanvang van de 
afschakeling niet beëindigd zouden zijn 
(vb. was- of afwasmachine, droogkast, 
oven of broodoven).

Als u thuis bent
- Bereid u voor op het donker en op het 
geleidelijk kouder worden in huis.
- Hou een of meer zaklampen klaar, 
oplaadbaar of met LED-lampen. Zorg voor 
reservebatterijen.
- Leg enkele warme truien, dekens en of 
kussens klaar.
- Laat brandende kaarsen niet onbewaakt 
achter. Gebruik enkel kaarsen die geschikt 
zijn voor binnen. Zet de kaars stabiel en ver 
genoeg van brandbare materialen zoals 
gordijnen.
- Zorg dat de open haard of kachel op een 
schoorsteen aangesloten is. Gebruik de haard/
kachel enkel als de schoorsteen geveegd is. Plaats 
een vonkenscherm voor de open haard. Zorg voor 
een goede ventilatie in deze ruimte.
- Schakel alle elektrische toestellen zoveel mogelijk 
uit, maar laat zeker enkele lichten branden zodat u 
merkt wanneer er weer stroom is.

Waar u vooraf ook aan kan denken
- Zorg voor een of meer rookmelders in uw woning. 

Controleer ook de batterij van uw rookmelders.
- Zorg voor opgeladen zaklampen.
- Gebruik uw open haard of kachel al eens vooraf 
om te kijken of de schouw nog goed trekt. Laat 
tijdig uw schoorsteen vegen.
- Houd een radio op batterijen bij de hand.
- Informeer u vooraf als uw alarm- of branddetectie-
installatie nog blijft werken tijdens een afschakeling.
- Gebruik een stroomgenerator enkel door 
toestellen rechtstreeks aan de stroomgroep te 
koppelen. Sluit uw stroomgroep niet aan op 
uw elektrische installatie. Sla ook geen grote 
hoeveelheden benzine op.

In ons land wordt er meer dan 200 keer per dag in een woning 
ingebroken…
De maatschappelijke kost is torenhoog: jaarlijks betalen we met z’n 
allen meer dan 350 miljoen euro. Hoog tijd dat hier samen iets aan 
gedaan wordt.
Zo vindt op donderdag 11 december de actiedag plaats ‘1 dag 
niet’ om de strijd aan te binden tegen diefstallen in woningen. 1 dag 
geen woninginbraken in België en Nederland.
De dienst Veiligheid & Preventie werkt hieraan mee in samenwerking 
met de politiezone Westkust. Via de website van 1 dag niet! kunt u al 
vele tips vinden.
Info: website van de dienst Veiligheid & Preventie en op de website 
van de politie Westkust



Nieuwe accenten in kerstverlichting

In Trefpunt op Focus:

Kerstsfeer en kerstshopping

Duidelijke accenten
De huidige voorzieningen van alle 
kerstbomen en armaturen werden 
kritisch geanalyseerd op basis 
van hun fysieke toestand en hun 
rol in het geheel. In het nieuwe 
plan wordt afgestapt van het her 
en der verlichten, maar worden in 
drie kernen duidelijke accenten 
gelegd: de ijsbaan in Koksijde-Bad, 
het Astridplein in Oostduinkerke-
Bad en het Grardplein in Sint-
Idesbald. Hieraan is een budgettair 
meerjarenplan gekoppeld om het 
nieuwe concept stukje bij beetje in 
zijn geheel te ontplooien.

Vernieuwingen
Concreet komt er enkel decoratie 
in de omgeving van dorpskernen, 
handelszones, accentpunten en 
kerken. Er wordt thans nieuwe 
kerstverlichting geplaatst aan de nieuwe palen in de Strandlaan en ook al deels in de Zeelaan. De 
sfeerverlichting aan de Koninklijke Baan in Sint-Idesbald wordt ook vernieuwd.
Eind 2015 worden de armaturen in de Albert I-laan in Oostduinkerke vernieuwd, alsook de nog bestaande 
armaturen in de Zeelaan. Tegen die tijd worden immers ook de resterende verlichtingspalen vervangen.
Door de centralisatie van de sfeer in enkele kernen kunnen er zo een 200-tal armaturen worden uitgespaard, 
zonder aan sfeer in te boeten. Dit nieuw concept kadert ook in het energieplan EnergieK 2020, waarmee ons 
bestuur een voorbeeldfunctie wil uitdragen op het vlak van energiebesparing, milieu en duurzaamheid.

Blikvangers deze winter
-  Vernieuwde verlichting in de Strandlaan (nieuwe palen + kerstverlichting!)
-  Astridplein in Oostduinkerke-Bad met het Bos van Commerce
-  Grardplein in Sint-Idesbald
-  IJspiste bij het gemeentehuis in Koksijde-bad + draaiende koker in het gemeentehuis
-  Schaatsende ijsberen in de Zeelaan
-  Kerstman met slede bij de O.L.V. ter Duinenkerk
-  Golfende kerstman in Oostduinkerke-Dorp
-  De ijsbaan van 13 december tot 4 januari

Ons gemeentebestuur en Focus/WTV hebben al jaren een 
samenwerkingsverband voor een maandelijkse TV-reportage over een 
bepaald bestuursitem van onze gemeente. De eerstvolgende uitzending 
komt op TV op woensdag 17 december na het nieuws van 18 u. In die 
aflevering gaat het over kerstsfeer en kerstshopping in onze gemeente. 
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://
inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Vanaf deze winterperiode gaat het nieuwe plan inzake de kerst- en nieuwjaarsverlichting in voege. 
Dit plan werd in het voorjaar 2014 vastgelegd. In onze gemeente zal de kerstverlichting branden van 
5 december tot 4 januari, elke dag van 16 tot 23 u. Op kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes 
uitzonderlijk langer, tot ‘s anderendaags 9 u.



Hoe beveiligen?
Dieven hebben niets aan een beveiligde telefoon. 
Of een telefoon beveiligd is, is helaas niet aan de 
buitenkant te zien. Maar als genoeg mensen dit doen zal 
dit zeker effect hebben op het aantal diefstallen.
* Laat uw GSM nergens onbewaakt achter. Doordat 
bijna iedereen regelmatig zijn telefoon checkt, is het voor 
een dief niet moeilijk om te achterhalen waar u hem 
steekt. Leg hem zeker niet even ergens, steek hem ook 
niet in een achterzak of een voorzakje van uw handtas, 
rugzak of broek.

* Hou uw aankoopbewijs bij, de beste manier om aan te tonen dat het toestel in kwestie uw eigendom is.
* Stel een wachtwoord in dat van toepassing is bij het inschakelen van uw toestel of om uw toestel uit stand-by 

modus te halen. Na enkele minuten inactiviteit of van zodra de batterij leeg is, wordt de code gevraagd, ook 
al zit er geen sim-kaart in.

* Registreer uw toestel en maak een account aan. De grote merken bieden dit aan via hun eigen cloud 
(online dienstverlening voor de opslag en het delen van files en data). Ga naar “instellingen” en maak uw 
toestel automatisch “veilig”. Hoe u dit doet vindt u via www.hier-waak-ik.nl/boefproof/smartphone-boefproof-
maken. U hoeft enkel op het logo van uw merk of besturingssysteem te klikken.

* U kunt ook een bijkomende antidiefstal-app installeren. Afhankelijk van uw wensen en smartphone doet 
u vooraf best wat vergelijkingswerk. Goede apps zijn o.a. Prey Anti-Theft, Where’s my Droid, Lookout, AVG 
Mobilation

* Schrijf uw IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) op, een unieke code die uw toestel 
identificeert. Dit nummer kunt u snel opvragen via de code *#06#. Als uw gsm effectief gestolen is, kan uw 
provider uw toestel via dit nummer volledig onbruikbaar maken.

* Programmeer ICE-nummers. ICE = In Case of Emergency. Zulke nummers zijn wereldwijd bekend als nummers 
om naartoe te bellen in noodgevallen. Programmeer uw belangrijke contactpersonen (echtgenoot, ouders, 
…) met de code ICE. Zo kunnen hulpverleners iemand contacteren als u iets overkomt of kan een eerlijke 
vinder u makkelijk opsporen.

* Maak regelmatig een back-up van uw gegevens. Bij elk besturingssysteem is dit anders. Dus eerst even 
googlen.

Mijn telefoon is toch “gestolen”…
* Bellen! Bel eerst uw eigen nummer. Misschien hoort u uw telefoon wel ergens rinkelen.
* Track-blokkeer-wis. Log via internet in op de account waaraan uw smartphone gekoppeld is. Zo kunt u uw 

toestel terugvinden, persoonlijke data wissen en/of uw toestel blokkeren. Dan kan de dief uw telefoon in ieder 
geval niet meer gebruiken. Hoe doet u dit nu exact?
- Android – www.google.com/android/devicemanager
- iPhone – www.apple.com/nl/support/icloud/find-my-device
- Samsung – findmymobile.samsung.com
- Sony – myxperia.sonymobile.com
- Windows phone – www.windowsphone.com/nl-nl/my/find 
- Doe aangifte bij de politie Westkust. Geef zoveel mogelijk info door. Breng uw aankoopfactuur, het IMEI-

nummer en alle andere info mee. Vermeld welke app of software op uw toestel geïnstalleerd is. De politie 
noteert uw verklaring in een PV en levert u een attest af. Om misbruik te voorkomen, seint de politie de 
gestolen gsm aan de hand van het IMEI-nummer.

* Laat uw sim-kaart blokkeren door uw provider, die uw toestel ook volledig onbruikbaar kan maken via uw 
IMEI-nummer. Vraag voor hetzelfde telefoonnummer zeker ook een nieuwe sim-kaart aan.

* Verander voor alle zekerheid de wachtwoorden die u ooit via uw smartphone hebt ingegeven. Denk vooral 
aan online bankieren, e-mail, provider accounts en sociale mediasites.

Smartphone verloren of gestolen?
Enkele tips die kunnen helpen…

In België worden gemiddeld 137 mobiele telefoons per 
dag gestolen. Uw smartphone bevat heel wat gevoelige 
info zoals telefoonnummers, toegang tot uw Facebook- 
en Twitteraccount, mailverkeer, sms’en, enz. Paniek dus 
als u denkt dat u hem verloor of dat hij gestolen is. 
Politie Westkust geeft beveiligingstips.



Het boek
Koksijde Golf ter Hille 
van abdijhoeve tot golf

Exclusief aanbod 
voor de Koksijdse bevolking 
en alle tweedeverblijvers*!

Prijs :  €25  i.p.v. €35 

Geldig bij voorinschrijving 
tot uiterlijk 31/01/2015!

Bestelbon
Naam:             ……………………………………………………………………………………………………………………………         tel.:  ……………………………………………

Straat:             ……………………………………………………………………………………………………………………………         nr.:  ……………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………        postcode:  ……………………………………

Bestelt hierbij …. exemplaren van het boek ‘Koksijde Golf ter Hille’ : van abdijhoeve tot golf’ tegen de bijzondere intekenprijs van € 25 (in plaats van € 35) en 
schrijft bij deze het correcte bedrag over op rek. nr. BE56 0910 0022 9088 van gemeentebestuur Koksijde met vermelding ‘Boek Koksijde Golf ter Hille xxx ex.’ 
of betaalt het correcte bedrag cash bij de dienst Toerisme (hoofdkantoor).

Vanaf maandag 29/12/2014 kunt u uw bestelling persoonlijk (**) afhalen aan de balie van de dienst Toerisme, gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde 
(tel. 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be – dagelijks open van 9-12 en 13.30-16.30 uur (gesloten op 31/12, namiddag, en op 01/01, de 
ganse dag).

Deze bestelbon kan zowel opgestuurd als afgegeven worden aan de balie van de dienst Toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

*Voor tweedeverblijvers kan dit uitsluitend op vertoon van de K-pas. 
Deze pas kan aan een zeer voordelige prijs vanaf 29/12/2014 bij de dienst Toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303, 8670 Koksijde, aangekocht worden.

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

In juni 2014 werd het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille officieel geopend. 
Een moment van fierheid voor de gemeente Koksijde die hiermee een lang 
verwacht antwoord bood op de wens van heel wat golfliefhebbers en kan-
didaat-golfers. Wat weinigen weten, is dat het terrein waarop de golf werd 
aangelegd een lange voorgeschiedenis kent van een heel andere invulling. 

Eeuwenlang was het Hof ter Hille, een vroegere domeinhoeve van de befaamde 
Duinenabdij, hier een baken in het landschap. In het huidige clubhuis werd dan 
ook het belangrijkste deel van de historische hoevegebouwen geïntegreerd.  
Bovendien brachten het archeologisch onderzoek en de studie van geschreven 
bronnen diverse unieke en nog nooit gepubliceerde gegevens aan het licht. 

Het boek Koksijde Golf ter Hille: van abdijhoeve tot golf (uitgave: gemeente 
Koksijde/Stichting Kunstboek, auteurs: Alexander Lehouck, Jan Van Acker, 
Siska Stockelynck, Jan Deramoudt e.a.) vertelt dan ook het boeiende verhaal 
van de vroegste sporen van bewoning tot aan de huidige invulling van een 
hedendaags golfcentrum. Of u nu een golfliefhebber bent of vooral geïn-
teresseerd bent in de geschiedenis van Koksijde en de ruimere regio, na 
het lezen van dit boek zult u het golfterrein van Koksijde Golf ter Hille 
ongetwijfeld met andere ogen bekijken.
Deze prachtige uitgave op groot formaat, met harde kaft en 192 bladzijden dik, 
is rijk geïllustreerd met een 150-tal schitterende kleurenfoto’s. 

Een must voor iedereen die van zijn gemeente houdt 
en al dan niet een liefhebber is van het golfspel.



Openbaar onderzoek poldergraslanden

Wat mag wel/niet in de riool?

Sterrenwacht 
De Sterrenjutter

Zet uw afval op juiste tijdstip buiten

Polders met bijhorende graslanden zijn er van de Vlaamse kust, over het 
noorden van Oost-Vlaanderen tot de Beneden Schelde. Poldergraslanden 
worden door de landbouw al eeuwen gebruikt om vee te laten grazen of 
als hooiland of wisselweide. Op 26 september keurde de Vlaamse regering 
de voorlopige vaststelling van de historisch permanente graslanden 
in de polders goed. Dit resulteerde in ontwerpkaarten waarop alle 
poldergraslanden worden aangeduid.
Tijdens het openbaar onderzoek -nog tot 12 december- kan men de 
kaarten inkijken bij de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling of via www.
natuurenbos.be. Vindt u dat er nog graslanden moeten bijgevoegd 
worden of een grasland nét niet? Laat uw motivatie via aangetekende brief 
vòòr 12 december weten aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Kliniekstraat 25 in 1070 Brussel.

Wat mag WEL geloosd worden in 
de riolering?
-  Huishoudelijk afvalwater zonder 

vaste stoffen (lavabo, bad, douche, 
vaatwas, wasmachine, afwaswater, 
dweilwater, reinigingswater enz.)

-  Huishoudelijk afvalwater van het 
toilet met stoelgang en toiletpapier

Wat mag NIET geloosd worden in 
de riolering?
-  Afvalwater met vaste stoffen zoals: 

vochtige doekjes (zelfs niet als het 

volgens de verpakking wel mag!), 
luiers, incontinentiemateriaal, 
maandverbanden, tampons, 
plastiek zakjes, stomazakjes, 
condooms

-  Oliën, vetten, verfverdunners, 
zoals white spirit, benzine, mazout, 
pesticiden, organische solventen, 
medicijnen

Meer info: dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling, 058 53 34 39 of milieu@
koksijde.be

Binnenkort valt de afvalkalender 2015 in uw 
bus. Daarin staan naast de ophaaldata ook de 
tijdstippen waarop u uw gescheiden afval en 
restafval dient aan te bieden. Nog al te vaak wordt 
vastgesteld dat deze data niet gerespecteerd 
worden. Er wordt dus ten onrechte afval 
aangeboden op een dag dat de huisvuilwagen 
niet langs komt. 
Overzicht basisregels:
Huishoudelijk restafval - Plaats uw gemeentelijke 
groene restafvalzak voor eigen gevel op de dag 

van ophaling tussen 6 en 8 u.
Gft (groente-, fruit- en tuinafval) - Plaats uw 
gft-container voor eigen gevel op de dag van 
ophaling tussen 6 en 8 u.
Papier en karton - Plaats uw papier en karton voor 
eigen gevel de avond vóór ophaling na 21 u.
PMD - Plaats uw PMD-zak voor eigen gevel de 
avond vóór ophaling na 21 u.
Hou u aan deze regels. Een propere buurt is een 
plezantere buurt.

Om de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te garanderen 
investeert de gemeente in een goed uitgebouwd rioleringsstelsel. Riolen 
moeten ook onderhouden worden. De technische dienst voert dus regelmatig 
herstellingen uit waarvan het kostenplaatje hoog kan oplopen. Verstoppingen 
kunnen nochtans gemakkelijk vermeden worden.

Containerpark met eindejaar
Het gemeentelijk containerpark ligt aan de Veurnestraat 11 in 
Koksijde-Dorp.
Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 11.45 u. en van 
13 tot 16.45 u.
Gesloten op woensdagen 24 en 31 december vanaf 12 u.
Heel de dag gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december, 
op donderdag 1 en vrijdag 2 januari.

Sterrenwacht de Sterrenjutter op het 
dak van het Duinenhuis is bij helder 
weer elke tweede donderdag van de 
maand open. De eerstvolgende keer 
dus op donderdag 11 december van 
20 tot 22 u.



De dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling presenteert in tien 
afleveringen eenvoudige recepten om afval te voorkomen. 
Deze recepten komen uit de provinciale Afval-kuur.

Recept 3: feestjes zonder afvalberg
Bij feestjes wordt helaas nog te weinig gedacht aan een 
milieuverantwoorde aanpak. Uit gemak kiezen we voor 
wegwerpbordjes, -bekertjes en -bestek. Het kan ook zonder 
gigantische afvalberg.
Hapje en tapjes
-  Kies voor afwasbare en herbruikbare kopjes, glazen, borden, 

bestek. Is mooier en het eten smaakt beter.
-  Vermijd blikjes. Gebruik liever statiegeldflesjes of serveer uw 

drankjes in herbruikbare bekers.
-  Zorg voor zo min mogelijk verpakkingsafval van voeding. 

Bied worst aan op een broodje en ijs in een kommetje.
-  Zorg voor zelfgemaakte gerechten en desserts.
-  Bied nootjes, fruit, chocola, snoepgoed los en onverpakt aan. Een groot feest? 

Kies dan voor een traiteur die aandacht schenkt aan het milieu  
(www.milieukoopwijzer.be).

Creatieve versiering - Koop per se niet alles nieuw. Veel verpakkingen kunt u 
hergebruiken als decoratiemateriaal. Maak met PMD, papier of karton leuke attributen voor tafels, 
kostuums enz. Het geeft je feest een extra cachet. Bewaar uw decoratie om later nog eens te gebruiken.
Duurzame geschenkideeën
-  Een geschenk hoeft niet altijd nieuw te zijn (met de verpakkingen). Denk aan iets tweedehands. Vaak vindt 

u hetzelfde zo goed als nieuw zonder verpakking (en goedkoper).
-  Pak een geschenk creatief in met krantenpapier of mooie prenten uit een tijdschrift. Of wikkel het in een 

lapje stof. Cadeaupapier kunt u bewaren en zelf hergebruiken.
-  Wilt u de klas van uw jarig kind trakteren? Kies een duurzaam klascadeau, dat in de klas blijft en waar 

iedereen mee kan spelen. Vermijd individuele zakjes met een wegwerpspeeltje voor elk kind.
Info – Provincie West Vlaanderen, 050 40 31 18, www.koopminderafval.be, www.facebook.com/
koopminderafval
Nog tips – “Broodje Boeverbos”, brochure van de trekkersgroep Fair Trade West-Vlaanderen.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…

Samen voor goedkopere groene energie

Neem uw laatste eindafrekening (12 maanden) van 
elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf u gratis en 
vrijblijvend in vanaf 1 december 2014 via de website www.
samengaanwegroener.be.
Geïnteresseerden die niet over een internetverbinding 
beschikken kunnen terecht bij Woonhuis NieKo (na afspraak 
in het kantoor aan de Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, 058 53 34 
90, wonen@koksijde.be) ofwel aan het Woonloket van het 
Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde-Bad, op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u.). Vergeet niet uw 
laatste eindafrekening mee te brengen.
Op 10 februari 2015 is er een veiling en kunnen de 
energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijgt u een 
voorstel op maat met een duidelijk zicht op uw mogelijke 
besparing. Pas dan beslist u om al dan niet te veranderen van 
energieleverancier.

Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Dit 
gebeurt niet automatisch.
Vragen: samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 0800 76 101

Wilt u besparen op uw energiefactuur en tegelijk uw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met 
de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt 
deze campagne georganiseerd.

Samen op weg naar
goedkopere groene energie
Schrijf je in voor de groepsaankoop tussen 1 december 2014 en 9 februari 2015

www.samengaanwegroener.be

samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

Gratis infolijn: 0800 76 101

4deeditie



Wees solidair met elkaar!

Help in de winter mensen 
die het moeilijk hebben!

Minimale levering aardgasbudgetmeter

Licht in het Duister brengt  
concert van Wak maar proper

De winter staat weer voor de deur. Voor mindervaliden, mindermobielen, 
zieken, bejaarden en eenzamen zijn de wintermaanden dikwijls geen 
aangename tijd. Het Sociaal Huis heeft alvast zijn voorzorgen genomen 
en biedt zoals elk jaar hulp aan mensen die het moeilijk hebben.

Verwarmt u uw woning met aardgas en betaalt u uw verbruik vooraf 
met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het Sociaal Huis u in de 
winter een minimale levering aardgas toekennen.
In de winter loopt het energieverbruik al gauw op. Soms wordt het zo 
koud dat u met wat u oplaadt op uw aardgasbudgetmeter uw woning 
onvoldoende kan verwarmen. Het is dan ook mogelijk dat u zonder 
aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet volledig op is en er 
geen geld is voor een volgende oplaadbeurt.
Om dit te voorkomen kan u bij het Sociaal Huis een tussenkomst 
vragen om uw aardgasbudgetmeter op te laden. Deze tussenkomst 
zorgt er voor dat u uw woning kan blijven verwarmen op koude 
winterdagen. 
Info en aanvragen: Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde 
(058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be)

De vzw Licht in het Duister-Rwanda organiseert op zaterdag 20 december om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde 
een optreden van het Westhoek-solidariteitskoor Wak maar proper dat liederen brengt over het onmisbare 
water. Het concert loopt dan ook onder het motto “H20-I, we slaan de brug tussen het verleden, de oorlog én 
de toekomst, het levensnoodzakelijke water”.
Toegang: 11 euro in vvk (www.casinokoksijde.be/tickets-reserveren of 058/53 29 99) of 13 euro add.

De vrijwilligers van het project Samen Sterk bieden hulp bij dringende 
boodschappen, brengen bezoekjes en kunnen eventueel ook helpen bij 
het ruimen van sneeuw. Zij signaleren bepaalde noden aan de diensten van het Sociaal Huis.
Vrijwilligers kunnen ook instaan voor het ruimen van sneeuw . Voor deze dienstverlening wordt 5 euro per uur 
aangerekend en een km-vergoeding van 0,34 euro per km.
Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Voor hen zijn Kerstmis en Nieuwjaar 
niet altijd een feest.
Elke inwoner van onze gemeente kan zijn steentje bijdragen door in zijn omgeving extra aandacht te 
besteden aan mensen die het moeilijk hebben. In uw eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam 
zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te komen. Een kleine attentie, een bezoekje, een 
boodschap enz. kan voor hen heel deugddoend zijn. Dus, wees solidair!
Vindt u het zelf moeilijk om stappen te ondernemen, meldt dan zeker mogelijke probleemsituaties aan 
het Sociaal Huis. De thuiszorgmedewerkers en de vrijwilligers zullen mee zoeken naar de best mogelijke 
oplossing.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34
Thuiszorgdiensten tijdens de kantooruren: 058 53 43 43
Seniorenloket en –consulent: Katleen Calcoen, T 058 53 43 42
Noodnummer Project Samen Sterk op zaterdag en zondag van 9 tot 14 u. enkel bij dringende gevallen: 
0472 20 42 80



Sociaal woonproject Kerkstraat
in Koksijde-Dorp is voltooid

Op missie naar het Surinaamse Galibi

Het gebouw telt 17 appartementen met twee 
slaapkamers voor gezinnen van twee tot vier 
personen. Drie appartementen hebben één 
slaapkamer voor een alleenstaande of een 
koppel.
Elk appartement omvat een mooie leefruimte 
met open keuken, berging, toilet en badkamer 
en een zongericht terras. De appartementen zijn 
via een lift en passerelle gemakkelijk bereikbaar. 
Deze passerelle maakt het mogelijk om het 
hele gebouw te bedienen met één lift, wat de 
huurlasten voor de huurders drukt.
Twaalf bewoners zullen hun auto kunnen 
parkeren onder de carport achter het gebouw. 
Er is ook voldoende fietsenstalling voorzien. 
Een garagepoort met afstandsbediening sluit 
om veiligheidsredenen de achterzijde van het 
gebouw af.
De ontwerper van het gebouw is architect 
Johan Bonquet uit Koksijde. De modern 
ogende architectuur sluit naadloos aan bij 
het straatbeeld van de Kerkstraat. De nieuwste 
isolatie- en ventilatietechnieken en condenserende 
verwarmingsketels houden het energieverbruik 
laag.
De 20 huurappartementen geraakten zeer vlot 
verhuurd, wat wijst op een grote vraag naar 
betaalbaar wonen in Koksijde.
Wie meer info wenst over sociale huur kan zich 
wenden tot de Woonmaatschappij IJzer & Zee.

-  Kantoor Veurne, Zuidstraat 17: maandag van  
16 tot 18 u., dinsdag, woensdag en donderdag 
van 9 tot 12 u.

-  Kantoor Nieuwpoort, Canadalaan 39: dinsdag van 
16 tot 18 u., woensdag en vrijdag van 9 tot 12 u.

IJzer & Zee verkoopt ook sociale koopwoningen en 
bemiddelt bij sociale leningen.
Directie: 058 31.22.40, directie@wijz.woonnet.be.

Half oktober was een Koksijdse delegatie een achttal 
dagen op studiereis in Suriname in het kader van de 
gesubsidieerde stedenband die onze gemeente heeft 
met het indianendorp Galibi. De delegatie bestond 
uit eerste schepen Jan Loones, schepen Dorine 
Geersens, raadslid Fré Devos, diensthoofd milieu Jan 
Vandromme, beleidsmedewerker Westhoekacademie 
Lode Demey, stedenbandcoördinator Cyriel Caudron, 
voorzitter vzw Marowijne Marc Van Thienen, Elie 
Depotter (IWVA) en persfotograaf Eric Delanghe.
Een aantal geslaagde projecten wordt verder 
uitgewerkt, zo o.m. de uitwisseling van expertise onder 
ambtenaren en projectwerking. Het Vrouwenhuis 
werd officieel in gebruik genomen, alsook de 
drinkwaterinstallatie gerealiseerd door de Vlaamse 
Watergroep, in aanwezigheid van ir. Frank De Poortere 
en senior proces technicus Jan Coemelck, adjunct-
directeur-generaal Sammy Wuyts, en de Surinaamse 
ministers Stanley Betterson en Jim Hok. De delegatie bracht een projectbezoek aan Frans-Guyana wat 
perspectieven oplevert voor een mogelijke samenwerking. Op de foto de groep op het strand van Galibi.

Eind oktober waren de 20 sociale huurflats in de Kerkstraat in Koksijde–Dorp volledig afgewerkt. De 
bouw van het project startte begin september 2013 en is vijf maanden vroeger klaar dan voorzien. 
Waar voorheen de onderpastorie en parochiezaal Sint-Pieter stonden, is nu een compleet nieuw sociaal 
huurcomplex voor 20 gezinnen verrezen . Op 1 november konden de huurders hun nieuwe flat betrekken.

Aan de voorgevel van het voltooide en bewoonde project in 
de Kerkstraat v.l.n.r. schepen Albert Serpieters van Huisvesting, 
voorzitter Frans Verhegge van de Woonmaatschappij IJzer & 
Zee, burgemeester Marc Vanden Bussche.



Onze gemeente heeft sinds 23 oktober een nieuwe kindergemeenteraad. De nieuwe kinderburgemeester 
voor 2014-2015 is Mattice Vermander (11) van de leefschool De Letterzee.

De leden van de kindergemeenteraad 
werden gekozen op school en maken 
deel uit de leerlingenraad. Elke 
Koksijdse school stuurt één leerling 
van het 5de en één van het 6de naar 
de kindergemeenteraad. Zes scholen 
namen aan het initiatief deel, er zijn 
dus twaalf kinderraadsleden. Ze zullen 
voorstellen formuleren over thema’s die 
de kinderen aanbelangen: over sport en 
spel, onderwijs, verkeer, veiligheid, milieu, 
enz. 
De kinderburgemeester werd op 23 
oktober voor één jaar gekozen uit de 
raadsleden van het zesde leerjaar. 
Elke lagere school mag bij beurtrol de 
burgemeester leveren die een lint krijgt. 
De raad komt vijf keer per jaar samen, 
telkens rond een bepaald thema.
De verkiezing vond plaats in 
aanwezigheid van schepen van Jeugd 
Lander Van Hove, van diensthoofd 
Jeugd Thierry Boonefaes en van 
persmedewerker Comop Isabelle 
Deshayes (die beiden ook secretaris van 
de kindergemeenteraad zijn).  
Zoals vorig jaar was de verkiezing op 
www.tv.koksijde.be live te volgen

Kinderburgemeester en -gemeenteraad

Les in leven en werken voor vrede…

Het doel van de bijzondere activiteit is evenwel niet 
gewijzigd: kinderen bewust maken voor het kostbare 
goed dat vrede heet.
Na filmfragmenten over de Eerste Wereldoorlog 
luisterden de kinderen geboeid naar de sprekers. 
Anekdotes en verhalen uit WO I werden verteld door 
burgemeester Marc Vanden Bussche, die hiervoor 
putte uit zijn boek in wording.
Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum verstrekte 
vervolgens uitleg bij straten, monumenten en pleinen 
in onze gemeente die met de oorlog een band 
hebben. De kinderen kunnen alles nalezen in het boek 
van de archiefcommissie dat ze cadeau kregen.
Oud-strijder WO II en ereschepen Laurent De Coninck 
beantwoordde vele vragen van de kinderen over 
het leven als soldaat. Tot slot ging het gezelschap een eeuw jaar terug in de tijd dankzij een evocatie van 
mevr. Lucienne Provoost, volksactrice. Ze kroop in de huid van een Oostduinkerkse vrouw die werkte voor een 
welgestelde familie, tot op 30 oktober 1914 vier Duitse granaten op Oostduinkerke vielen. Ze las op volkssappige 
wijze een brief aan haar zus over dat vreselijke gebeuren voor.

Op donderdag 6 november kregen de zesdejaars van alle Koksijdse scholen in c.c.CasinoKoksijde 
toelichting over beide wereldoorlogen. Vorige jaren bezochten burgemeester Marc Vanden Bussche, 
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en ereschepen/WO II-oudstrijder Laurent Deconinck de vijfde 
klassen van het gemeentelijk onderwijs, maar vanaf 2014 is voor een nieuwe formule gekozen.

Schepen Lander Van Hove met links kinderburgemeester Mattice 
Vermander, en de elf andere leden van de kindergemeenteraad 
2014-2015: onderaan v.l.n.r. Zino Terwé (Strandloper), Elias 
Vueghs (vrije basisschool Oostduinkerke) en Winston Glorie 
(gemeenteschool Koksijde). Bovenaan Marie Vanacker (vb Odk), 
Maya Vanhee (gs Odk) en Vania Arrieta-Alcantara (vb De Ark). 
Middenrij: Bradley Depelsmaeker (Strandl.), Karine Tovmasyan 
(De Letterzee), Fien Lecluyse (vb De Ark), Lisa Coene (gs Odk) en 
Alexandra Barbier (gs Kok).

Alle zesdejaars van de Koksijdse lagere scholen kregen 
aan de hand van oorlogsherinneringen les in leven en 
werken voor vrede.



Leer piano spelen in 
tien lessen

Twee kinderfilms 
in de kerstvakantie

Proef van techniek in de Techniekacademie

Silke Debandt  
wint Cult Fiction 2014

“Ze lachten toen ik aan 
de piano ging zitten. 
Maar toen ik begon te 
spelen... “
De Muze biedt 
laagdrempelige 
pianolessen aan voor 
alle leeftijden, vorming 
op maat, individuele 
lessen, gratis proefles. 
De prijs bedraagt 80 euro voor studenten, anders 

100 euro. Elke cursist spreekt met de lesgever zelf de 

lesmomenten af.
Info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44

1. Tinkerbell en de piraten - Zarina is een onbegrepen 

elfje en elfenstofbewaarder. Als ze de blauwe elfenstof 

uit Pixie Hollow steelt, vliegt ze er vandoor om samen te 

werken met de piraten van de Schedelrots. Tinkerbell 
en haar elfenvriendjes 
gaan een groot avontuur 
aan om de elfenstof terug 
te brengen. Maar als ze 
Zarina achtervolgen, staat 
Tinks wereld op zijn kop. 
Op dinsdag 23 december 
om 14.30 u in JOC de PIT, 
Kursaallaan 28 in Koksijde.

2. Het Regent 

Gehaktballen 2 - Uitvinder Flint komt erachter dat zijn 

meest beruchte machine nu wilde voedseldieren maakt 

zoals Flamango’s, Muskiettoast en Vispansees. Flint en zijn 

vrienden beginnen een gevaarlijke missie om de wereld 

te redden. Op dinsdag 30 december om 14.30 u. in JOC 

de PIT.
Tickets - 2,50 euro voor één film. Reserveren aanbevolen 

carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44 (beperkt aantal 

plaatsen).
Info: www.depit.be

Ben je creatief? Knutsel je graag zelf dingen ineen, maar mis je basiskennis? Zit je in het vijfde of 

zesde leerjaar? Dan is Techniekclub Koksijde zeker iets voor jou. In een technologielabo leer je met 

professionele begeleiders het gereedschap en diverse materialen kennen.

De techniekacademie begint op woensdag 7 januari en eindigt op woensdag 1 april. De volledige 

reeks bestaat uit 11 workshops en één bedrijfsbezoek, telkens op woensdagnamiddag. 

De workshops vinden plaats in zaal JOC de PIT in 2 groepen: groep1 van 13.30 tot 15.30 u. en 

groep 2 van 16 tot 18 u. Tijdens de laatste workshop is er diploma-uitreiking, ouders mogen dan ook 

langskomen.
Deelnemen kost maar 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Inschrijven mag vanaf 6 

december: www.techniekclub-koksijde.be. Snel zijn, er zijn maar 40 plaatsen.

Heeft u het financieel moeilijk en wenst u toch dat uw kinderen deelnemen aan de activiteit? 

Contacteer dan het Sociaal Huis waar men zal nagaan of een prijsreductie mogelijk is.

Silke Debandt is de winnares van de 

wedstrijd Cult Fiction 2014. Dat is een expo 

waar jong talent uit Koksijde en omstreken 

de kans krijgt om zijn of haar werk aan 

het publiek te tonen Dit jaar waren er tien 

kandidaten uit verschillende categorieën: 

fotografie, schilderkunst en beeldende 

kunst. Cult Fiction vindt jaarlijks tijdens de 

herfstvakantie plaats.
Silke Debandt maakte een prachtig kleed 

dat je kan dragen. Inderdaad, praktisch en 

mooi. Zo zien ze het graag in de PIT. Silke 

wint meteen een bedrag van 200 euro!

De tweede plaats ging naar Arnaud 

Schoolaert die een bedrag van 100 

euro wint. Het is een bekroning voor zijn 

intrigerende schilderijen.
Info: www.depit.be



1ste Halloweenmountainbiketoertocht: 
623 fietsers!
De gemeentelijke sportdienst 
organiseerde op vrijdag 31 
oktober voor de eerste keer een 
Halloweenmountainbiketoertocht. 
Een avondrit van 25 of 38 km in 
Koksijde en De Panne. De organisatie 
zorgde voor de gepaste Halloween-
aankleding bij de inschrijving 
en de bevoorradingsposten. De 
richtingspijlen werden voorzien van 
reflecterende klevers zodat de vele 
deelnemers met hun verstralers 
perfect het parcours konden volgen. 
Onder de 613 mountainbikers waren 
er veel vreemde Halloween-figuren, 
zelfs enkele met verlichte hoorntjes 
op hun helm, anderen geschminkt in 
spook of griezel.
Bij de deelnemers ook heel wat vakantiegangers die van de gelegenheid gebruik maakten om kennis te 
maken met de mountainbikesport of met een avondrit. Ook een 60-tal adolescenten verschenen aan de 
start. De uitbaters van de sporthalkantine trakteerden elke aangekomene met een dampende beker lekkere 
pompoensoep.

Kom naar de jeugdraad

Speelterrein in de kijker: 
Kerkstraat

In concert: 
foute party

De jeugdraad geeft kinderen en jongeren een plaats en een stem in Koksijde door op de barricades te staan, 

te luisteren, te fluisteren. De jeugdraad “vecht” voor alle kinderen en jongeren. Of het nu gaat over ruimte om 

te fuiven of te spelen. Wil je ook je stem laten horen? Kom dan naar de jeugdraad. Alle jongeren vanaf 14 jaar 

zijn welkom. De volgende jeugdraad vindt plaats op 12 december om 19.30 u. Locatie nog te bepalen. Geef 

een seintje als je erbij wilt zijn: thierry.boonefaes@koksijde.be, of like de pagina.

In de Kerkstraat in Koksijde-Dorp, vlakbij de 

polders langs de fietsroute Veurne-Ambacht 

ligt een speelplein voor de echte avonturiers. 

Het speelplein telt o.m. een kabelbaan, 

hindernissenparcours, heuvelglijbaan en een 

schommel. Ideaal ook om je fietstocht te starten of 

te beëindigen. 
Meer 
speelterreinen 
op www.jeugd.
koksijde.be

Op zaterdag 20 december vindt 

vanaf 21 u. in jeugdhuis de PIT 

de foute party plaats, een fuif 
waar alles fout loopt en zeker de 

muziek. Is er bij jou een hoekje 

af? Kom dan zeker naar de 
foute fuif. DJ’s van dienst zijn DJ 

Khazzel ft. DJ Kharell. Deze ouwe 

rotten in het vak weten nog hoe 

het niet moet. Nietszeggende 
commentaar tussen nummers, 

foute deuntjes en een outfit 
waar zelfs bompa niet in durft 
rondlopen. Om in de sfeer te 
komen, trakteert de voorzitter van 

het jeugdhuis om 23 u met een 

gratis vat. Gratis toegang. Info: 

www.depit.be.



Multimove en Jeugdsportacademie

1. Multimove: voor kinderen van het 2de kleuter 
tot het 3de leerjaar
Een gevarieerd bewegingsprogramma, met 
de focus op algemene ontwikkeling van 
bewegingsvaardigheden. Onder het motto “als je 
niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen, 
… kan je later niet voetballen, zwemmen, tennissen 
…”.
Van 5 januari tot 1 april (18 euro, maandag OF 
dinsdag OF woensdag). Geen activiteiten op  
11 februari en tijdens de krokusvakantie.
-  2de en 3de kleuter op maandag van 16.30 tot 

17.15 u., sporthal Koksijde-Dorp
-  2de en 3de kleuter op dinsdag van 16.30 tot 

17.15 u., sporthal Hazebeek Oostduinkerke
-  1ste tot 3de leerjaar op woensdag van 14.30 tot 

15.30 u., sporthal Hazebeek Oostduinkerke-Dorp

2. Jeugdsportacademie: voor kinderen van het 
4de tot en met 6de leerjaar
Kennismaking met tal van sporten op woensdag 
van 15.30 tot 16.30 u.
-  op 7, 14, 21 en 28 januari omnisport (kinbal, 

frisbee, hockey, baseball / 6 euro)
-  op 4 en 25 februari, en 4 maart tafeltennis (4,50 

euro)
-  op 11, 18 en 25 maart en 1 april atletiek (6 euro), 

sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
In de prijzen zijn verzekering en gebruik 
sportmateriaal inbegrepen.
Inschrijven vanaf dinsdag 9 december: 
sportdienst@koksijde.be, of aan de sportbalie, 
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 
01, alle info op www.sport.koksijde.be. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Inschrijving enkel geldig na 
betaling.
Inschrijven: sportdienst@koksijde.be, of aan de 
sportbalie, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke,  
T 058 53 20 01, alle info op www.sport.koksijde.be.  
Het aantal plaatsen is beperkt. U bent  pas 
ingeschreven nà betaling!

Sportelen voor 50-plussers
Zumba gold – Elke dinsdag, telkens van 9.30 tot 10.30 u., in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. Zumba Gold is een swingende workout speciaal voor actieve 
50-plussers. Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 
4 euro per les. Inschrijven is niet nodig.
Tai Chi -  Voor gevorderden: op maandag van 9 tot 
10 u. in de sportzaal in Koksijde-dorp (achter het 
politiecommissariaat).
Voor beginners: op donderdag van 9 u tot 
10 u. in de zaal voor vloersporten in Koksijde-
Dorp (naast de sporthal). I.s.m. het Sociaal Huis. 
Inschrijven bij seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, deelname 1,5 
euro per les (verzekering in).
Badminton - Elke woensdag tot eind januari (niet 
tijdens schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Beginners krijgen 
begeleiding, gevorderden kunnen vrij spelen. 1,50 euro 
per beurt, verzekering inbegrepen. Inschrijven bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 
20 01 of via www.sport.koksijde.be.
Zelfverdediging – Op woensdag 10 en 17 december van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Praktijkgerichte initiatiesessies om uw zelfvertrouwen te stimuleren, de eerste stappen om u te 
wapenen tegen agressie. Enkele simpele technieken leren dat kracht niet hetzelfde is als sterkte. 3 euro voor 
de twee lessen (verzekering in). Inschrijven bij de sportdienst (zie hoger).
Conditie- en krachttraining op fitnesstoestellen - Woensdag 7, 14, 21 en 28 januari van 9 tot 10 u. in de 
powerzaal Laurent De Coninck, Houtsaegerlaan 19 in Koksijde. Speciaal voor wie nog geen ervaring heeft 
met fitnesstoestellen, onder begeleiding. Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 6 euro voor de vier 
lessen. Inschrijven bij de sportdienst (zie hoger).

Voor jongens en meisjes uit het kleuter- en lager onderwijs organiseert de sportdienst Multimove en 
Jeugdsportacademie in Koksijde en Oostduinkerke.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Van Der Maelen-De Cock
Zestig jaar geleden, in Aalst op 30 oktober 1954, stapten Alfons Van Der Maelen (°Aalst) en Julienne De 
Cock (°Aalst) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 
25 oktober in het gemeentehuis ontvangen. Alfons was zijn loopbaan lang militair, o.a. paracommando 
en onderofficier. Julienne beredderde het huishouden en omringde de kinderen met de beste zorgen. Ze 
hebben twee dochters en vier kleinkinderen.

Echtpaar Tripodi-D’Angelo
Zaterdag 25 oktober was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Sigismundo 
Tripodi (°Nicosia, I) en Concetta D’Angelo (°Nicosia, I) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Nicosia, 26 oktober 1964). Sigismundo was staalarbeider bij Cockerill-Sambre, Concetta 
ontfermde zich over het huishouden. Ze hebben twee zonen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Vanneuville-Stevelinck
Een diamanten feest was op zaterdag 8 november weggelegd voor de echtelingen Julien Vanneuville 
(°Oostduinkerke) en Francine Stevelinck (°Nieuwpoort). Ze huwden op 9 oktober 1954 in Nieuwpoort. Julien 
was twaalf jaar visser, o.a. ook enkele reizen naar IJsland. Daarna werkte hij 26 jaar voor het Nieuwpoortse 
bedrijf Westdiep (onderhoud van yachten). Francine werkte o.a. in het Florishof, en ook in het tramrestaurant 
Zonnebloem in Nieuwpoort. Ze hebben twee dochters en twee kleinkinderen.



Echtpaar Ghyselen-Decroos
Op zaterdag 15 november was het de beurt aan het echtpaar Herman Ghyselen (°Koksijde) en Yvette 
Decroos (°Reninge) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 30 oktober 
1964 in Reninge. Ze waren bekende zelfstandige landbouwers in Koksijde. De jubilarissen hebben een 
dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Mierop-Famaey
Op zaterdag 8 november waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Hugo Mierop (°Antwerpen) 
en Claire Famaey (°Zele) die huwden op 31 oktober 1964 in Sint-Pieters-Woluwe. Hugo verdiende de kost als 
leraar scheikunde in Etterbeek, Claire was kleuteronderwijzeres in Oudergem. Ze hebben een zoon en twee 
kleinkinderen waarvan de jongste helaas overleden.

Echtpaar Vandendriessche-Cauwelier
Een tweede jubilerend echtpaar dat op zaterdag 15 november in het gemeentehuis werd ontvangen naar 
aanleiding van het gouden bruiloftsfeest was het koppel Johan Vandendriessche (°Koolskamp) en Andréa 
Cauwelier (°Zwevezele). Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Zwevezele (13 november 1964) eeuwige 
trouw! Johan en Andréa hadden een eigen elektrozaak in Koolskamp. De jubilarissen hebben een zoon en 
twee kleinkinderen.



De scouts Casa van Oostduinkerke bestaan 60 jaar, en dat werd gevierd met o.a. een ontvangst door het 
college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis op zaterdag 25 oktober. Stichteres was Sofie 
Gonissen, vanuit het home Joi et Santé. De eerste leden waren vaak kinderen van Spaans-Italiaanse afkomst 
uit de streek van de kolenmijnen, vandaar de zuiderse naam Casa. Later werden bekende Oostduinkerkse 
familie zoals Cornette, Hillewaere, Carpel en Masset de hoekstenen van de beweging die nu zo’n 30 leiders 
en 110 leden telt. Voorzitter is thans Tom Schramme en groepsleider Gert Taverne. Hoogtepunt van elk jaar is 
uiteraard het zomerkamp. De burgemeester wenste de groep verdere groei en bloei!

Het bestuur van de Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen (SOW) verzamelde op zaterdag 25 oktober in het 
gemeentehuis voor de ontvangst naar aanleiding van het 55-jarig bestaan. De vereniging draagt nu ook de 
titel “koninklijk”. Stichters in 1958 waren kapelaan Henri Huyghe, André Arnoudt en August Dewitte. Vandaag 
telt de vereniging ca. 300 leden die wekelijks samenkomen voor gezellige activiteiten. SOW straalt veel 
dynamisme uit, een club waar snee op zit in een sfeer van vriendschap en verbondenheid.

In de annalen van Oostduinkerke 
staat vrijdag 30 oktober 1914 als 
een zwarte dag geboekstaafd. 
Toen vielen vier Duitse obussen 
op het dorp met talrijke doden 
tot gevolg. Dit tragisch oorlogsfeit 
werd op zondag 2 november 
herdacht met een dienst in de 
Sint-Niklaaskerk die rechtstreeks 
op Radio 1 werd uitgezonden. Na 
de mis vond de onthulling van 
een herinneringsplaat en een 
bloemenhulde bij het monument 
van de gesneuvelden plaats. Op 
dinsdag 11 november waren er 
ook plechtigheden in de Sint-
Pieterskerk in Koksijde, aan het 
monument van de Koksijdse 
gesneuvelden op het Hegerplein 
en op de militaire begraafplaatsen.

De voorbije maand in woord en beeld



Jochen Merlier uit Koksijde werd in het academiejaar 2013-2014 door de Gentse universiteit uitgeroepen 
tot student van het jaar! Het gemeentebestuur deelde in die vreugde en bood hem daarom op zaterdag 8 
november een ontvangst in het gemeentehuis aan. Jochen behaalde twee masterdiploma’s: Oost-Europese 
talen en EU-studies. Enkele van Jochens verdiensten: hij verdedigde de belangen van de studenten, vroeg 
en bekwam meer bloklocaties en ijverde voor het studentendictee. Momenteel is hij coördinator van 200 
jaar universiteit Gent dat in 2017 plaatsvindt.

Op donderdag 13 november werd 
majoor Michel Delannoy, reservist 
bij het 1ste Régiment de chasseurs 
d’Afrique uit Canjuers met zijn 
volledig regiment door burgemeester 
Marc Vanden Bussche en schepenen 
Jan Loones en Dorine Geersens in 
het gemeentehuis ontvangen. Major 
Delannoy kwam speciaal naar 
Koksijde om in de voetsporen van zijn 
grootvader te treden. Kapitein Octave 
Longuet verbleef namelijk van maart 
tot oktober 1918 in Koksijde. Zijn 
spannende leven zette zijn kleinzoon 
ertoe aan een boek aan hem te 
wijden, namelijk Capitaine Longuet, 
officier artilleur de la Grande Guerre.

Ozark Henry in concert aan huis
Fifty-One Club Westkust presenteert op vrijdag 12 december zijn 
jaarlijks concert in de O.L V. ter Duinenkerk. Dan staat niemand 
minder dan Ozark Henry op het podium. Als Oostduinkerkenaar zal dit 
concert voor hem aanvoelen als thuis spelen.

Ozark Henry’s laatste album Stay Gold raakte meer dan ooit een 
universele snaar. In eigen land scoorde hij zijn grootste succes met de 
single I’m Your Sacrifice. Het album won platinum. De vonk sloeg over 
naar andere Europese landen, maar ook overzee in de USA en Australië. 
In zijn shows keert Piet Goddaer terug naar zijn roots: kleine bezetting, 
veel instrumenten, licht en donker…
Fifty-One Club Westkust telt 35 leden met als missie het steunen van 
sociale projecten.
Deuren om 19.30 u. Na het concert receptie in c.c. CasinoKoksijde. Vvk 
35 euro (www.51westkust.be / dienst Toerisme, 058 51 29 10 / Verriest, 
Célérier & Partners, 058 51 58 32 / bij de clubleden), add 45 euro.

Befaamde gemeentegenoot Ozark Henry 
concerteert op vrijdag 12 december in de 
O.L.V. ter Duinenkerk.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Léon Matsaert
Veurne, 3 oktober
zoon van Thierry en van Laura 
Cornet uit Koksijde

Lucas Creten
Veurne, 3 oktober
zoon van Johan en van Kim Pillen uit 
Oostduinkerke

Naomie Amoruso
Veurne, 8 oktober
dochter van Justin en van Gayane 
Aghvinyan uit Koksijde

Isaac Dierckx
Oostende, 8 oktober
zoon van Ernst en van Sarah 
Debruyne uit Oostduinkerke

Henri Depoortere
Brugge, 9 oktober
zoon van Pieter en van Valerie 
Vandenweghe uit Oostduinkerke

Julie Degroote
Veurne, 13 oktober
dochter van Wim en van Leen 
Moeyaert uit Wulpen

Emiel Roelens
Oostende, 20 oktober
zoon van Steve en van Siegline 
Driesse uit Wulpen

Hendrik De Brabandere
Veurne, 21 oktober
zoon van Pieter en van Michèle 
Belleflamme uit Oostduinkerke

Edwinna Madadi
Oostende, 21 oktober
dochter van Hamid en van Tannaz 
Zakizadeh Fallahabadi uit Koksijde

HUWELIJKEN

Joeri Pinson en Tine Pauwels, 
beiden uit Koksijde (11 oktober)

Peter De Waepenaere en D’haenen 
Nancy, beiden uit Koksijde  
(24 oktober)

Jean-Michel Dalle en Michelle 
Strumilo, beiden uit Koksijde  
(25 oktober)

OVERLIJDENS

Blanche Blondeel - 82 jaar
weduwe van Fernand Dedecker

Paula Barbier - 83 jaar
echtgenote van Firmin Legein

Ronny Roose - 48 jaar

Catharina Rys - 57 jaar
echtgenote van Willy Vercruysse

Willy Vercruysse - 55 jaar
echtgenoot van Catharina Rys

Maria Declercq - 90 jaar
weduwe van Leon Vandaele

Yvonne Engelbrecht - 88 jaar
weduwe van Marcel Vermoote

Lucien Herssens - 91 jaar
weduwnaar van Juliette Melis

Maurits Cools - 83 jaar
weduwnaar van Yolande Van Acker

Arthur Denis - 71 jaar

Georges Delannoo - 81 jaar
weduwnaar van Simonne Viane

Bernard Vanderghote - 76 jaar
weduwnaar van Eveline Claeys

Johnny Vanhaelewyn - 53 jaar
echtgenoot van Jenny Cuvelier

Magda Dehaene - 79 jaar
weduwe van Roger Stroobant

Yvonne Meersseman - 88 jaar
weduwe van Michel Leynaert

Monique Velghe - 68 jaar

Diana Lauwers - 56 jaar

Lucia Debuysere - 75 jaar
weduwe van Emiel Guilleman

Daniël Voeten - 84 jaar
weduwnaar van Germaine 
Vanwelsenaere

Roger Van der Heyden - 86 jaar
echtgenoot van Agnès Kubben

Nicolaas Geerts - 94 jaar
echtgenoot van Leonia Claessens

Jacqueline Van Overstraeten - 
89 jaar echtgenote van Roger Giller

Emiliana Van Cauwenberghe  
- 82 jaar 
weduwe van Marcellis Burssens

Anja Boddez - 44 jaar
echtgenote van Peter Jonckheere.

Julia Knops - 97 jaar
weduwe van Robert Bettens

Norbert Vanderswaelmen  
- 79 jaar weduwnaar van Emma 
Vanderhaeghen

Gilberte Van de Venne - 75 jaar
weduwe van Carolus Huysmans

Roland Verbiest - 66 jaar
echtgenoot van Simonne Maes

Kerstmarkt in WZC Dunecluze
In Woonzorgcentrum Dunecluze (Ter Duinenlaan in 
Koksijde-Bad) vindt van zaterdag 6 tot dinsdag 9 december 
een doorlopende leuke kerstmarkt plaats. De markt begint 
op zaterdag 6 december om 11 u. met een cavabar en 
hapjes, tot 17 u., ook zo op zondag. Op maandag en 
dinsdag is de kerstmarkt open van 14 tot 17 u.
Diverse kraampjes bieden kerstartikelen zoals kerstkaarten, 
juwelen, keramiek, kaarsen... Ook eten en drinken komt aan 
bod met advocaat, confituur en andere lekkernijen!
Alle artikelen werden gemaakt door de bewoners, 
personeel en vrijwilligers van Dunecluze.

Sinterklaas verwent senioren
De seniorenadviesraad en het seniorenloket verwelkomen Sinterklaas en Zwarte Piet op woensdag 3 
december om 14 u. u in de zaal de Brug van het Sociaal Huis. Het feest is bedoeld voor alle senioren van 
Koksijde met of zonder klein- of achterkleinkinderen, voor elke vrijwilliger van het Sociaal Huis en voor iedereen 
die graag sociaal contact maakt. Een gezellige namiddag voor groot en klein met koffie, gebak, animatie 
en een geschenkje van de Sint. Toegang 2 euro, inschrijven is noodzakelijk met vermelding van het aantal 
volwassenen en kinderen tot 7 jaar. Inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.



Drie weken schaatspret op ijsbaan

Nieuwe reeks orgelmatinees

42ste Winterwandeldag

Openingsuren:
- van zaterdag 13 tot vrijdag 19 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 20 december tot zondag 4 januari van 10 tot 21.30 u.
- op woensdag 24 december en woensdag 31 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!
Attracties: discoschaatsen op de maandagen 22 en 29 december, 
telkens om 20 u.
Info: toerisme@koksijde.be

Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 13 december tot en met zondag 4 januari op het Theaterplein 
voor het gemeentehuis weer een ijsbaan van 600 m². Je kan er uiteraard naar hartenlust schaatsen, maar 
ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.

De orgelkring van Koksijde organiseert in de wintermaanden weer een reeks orgelmatinees met 
huisorganist Jan Vermeire. De programma’s zijn publieksvriendelijk opgevat om het orgel op een heel 
toegankelijke manier te leren genieten. De matinee begint telkens om 11 u., gratis toegang.

Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil 
halen, is er op zaterdag 27 december de 42ste winterwandeldag.

* Zondag 21 december: kerstmatinee - Jan Vermeire speelt mooie 
en vrolijke kerstmuziek uit de Franse en Duitse barok, werkjes van o.a. 
Buxtehude, Daquin, Balbastre, Bach en misschien wel een meezinger!

* Zondag 25 januari: nieuwjaarsmatinee - Een spetterend programma 
om het nieuwe jaar te vieren. Inbegrepen een orgelversie van de 
beroemde Radetzkymars van Johann Strauss sr.

* Zondag 15 februari: matinee voor grote en kleine kinderen - Peter Van 
Bouwel en de OrgelJan vertellen het verhaal van een olifantje naar 
Babar van Jean de Brunhoff en muziek van Francis Poulenc.

Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be, www.janvermeire.be, carlo.
wouters@skynet.be

De minder ervaren wandelaars krijgen een parcours van 8 
km voorgeschoteld, in de villawijken van Sint-Idesbald, het 
kunstenaarsoord 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 kilometer ontdekt de wandelaar de mooiste plekjes van 
Koksijde.

De wandelaars die nog een stukje willen doorstappen kiezen voor de 24 km. Voor de geroutineerde 
stappers werd een flinke tocht van ca. 32 km uitgestippeld. Zij betreden de natuurgebieden Oostvoorduinen, 
Spelleplekke, Karthuizerduinen en Plaatsduinen.
Voor alle deelnemers ligt aan de eindmeet een geschenkje klaar. Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, 
Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8.30 en 14 u. Gratis deelname. Er is een gratis 
busdienst van en naar het station van Koksijde.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be



Bos van Commerce in het zand
In de jaarwende organiseert de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad i.s.m. het feestcomité op het 
strand weer het Bos van Commerce. Er komen 150 kerstbomen, twee chalets en de strandcabine Club 
Crevette die tot peperkoekenhuisje omgetoverd wordt. Van zaterdag 20 december tot zondag 4 januari, 
elke dag om 11 u. open.

Zaterdag 20 december - 11 u., opening met 
vissend Oostduinkerke, in aanwezigheid van de 
provincie Namen, hapjes van de Orde van de 
Paardenvissers en de Stienestekers

Zondag 21 december - Kerstgeschenken

Maandag 22 december - 14 u., kerstverhaal: 
het kerstbestand in de Groote Oorlog door 
Veerle Ernalsteen (org. bibliotheek), aansluitend 
kerstvoetbal

Woensdag 24 december - 14-17 u., kabouterbos 
met versieren van kerstballen

Donderdag 25 december - 11-18 u., open kerstbar 
door de handelaarsbond

Vrijdag 26 december -14-17 u., trofee “De langste 
noot”, een zo lang mogelijke noot blazen op een 
koperen blaasinstrument, instrument ter plaatse

Zaterdag 27 december
-  14-18 u., Soetemarkt (zie bl. 30)
-  14-17 u., trofee “De langste noot”, zie vrijdag 26 

december
-  15-17 u., De Jolige IJsberen begeleiden de 

kerstman, die snoep uitdeelt

Zondag 28 december
-  11-16 u., Highlandgames (zie bl. 30)
-  14-17 u., trofee “De langste noot”, zie vrijdag 26 

december

Maandag 29 december 
- 14-17 u., notenslingers maken voor de vogels  

(org. Comité Koksijde in de Bloemen)
- 15-17 u., trofee “De langste noot”, zie vrijdag  

26 december

Dinsdag 30 december
-  15-17 u., trofee “De langste noot”, zie vrijdag 26 

december
-  16 u., Sylvestervuren (zie bl. 30)
-  18 u., vuurwerk

Woensdag 31 december
-  14-17 u., finale en prijsuitreiking trofee “De langste 

noot”, zie vrijdag 26 december
-  17-? u., “Het wilde jagersbos”, viering 

jaarovergang met de kabouters

Vrijdag 2 januari 
- 11–18 u., Happy New Year met de 

handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad

Zaterdag 3 januari - 14 u., Driekoningenfeest in 
het bos met Driekoningenworp voor alle verklede 
Driekoningen, leuke prijzen

Zondag 4 januari - 11–18 u., afscheid van het Bos 
van Commerce



12de middeleeuws winterevenement
Stella de Dunis op 27 december!
Even afkicken van de traditionele kerstmarkten en eindejaarrecepties? Op zoek naar verwondering tussen 
kerst en nieuw? Zin in een leuke namiddag met het gezin? Noteer dan alvast het 12de middeleeuws 
winterevenement op zaterdag 27 december in het Abdijmuseum ten Duinen. Het abdijmuseum zet een 
stevige traditie voort met een gevarieerd programma voor elk wat wils.

De Riddershow Verliefd (Inspinazie)
Ridder Jan keert na jaren kruistochten terug naar het kasteel, waar ridder 
Marc hem opwacht. Hoogtijd om definitief een dameshart te veroveren. 
Ze gaan samen op zoek naar alle mogelijke manieren om een jonkvrouw 
te verleiden. De ridders kennende loopt dat natuurlijk niet van een leien 
dakje...

Melchiors mystieke memorabilia (Theatergroep Mest)
Met hun Mobilus Fabula (mobiele verhalenkar) brengen Melchior & 
Sebastian verhalen over vreemde memorabilia, zeldzame relikwieën en 
bizarre schepsels. De heren hebben die verzameld op hun zogeheten 
“grote reizen”.

Middeleeuwse muziek en animatie (La Marotte Compagnie Joyeuse)
Een gezellige muzikale reis naar lang vervlogen tijden toen het volk graag 
feestte om het harde leven wat te verzachten. En welke rol speelde de nar 
nu ook alweer?

De mummie (Theater van de droom)
De mummie ontwaakt traag uit zijn tijdloze bestaan en rijst langzaam 
omhoog… Vanuit zijn dorre hand komt een kleine geblinddoekte figuur tot leven 
die hem vervolgens tot gids dient in het duistere dodenrijk!

Levend Schilderij (Slagman producties)
Een levend schilderij, een gezicht. Nieuwsgierig kijkt het naar de mensen. 
Niemand kan om de confrontatie heen. Intrigerend, verrassend, vertederend. Een 
opgetrokken wenkbrauw, een lip die krult, ogen waarin je verdrinkt. Een wezen 
dat alleen een spiegel is van alle denkbare emoties van de menselijke ziel.

Middeleeuws kampement (Middeleeuws collectief Via Nobilis)
Tussen de buitelingen van de bultenaar door, leren jong en oud boogschieten, 
zwaardvechten en maliën maken. Moegevochten? Breng dan een bezoek aan 
de smid en zie de kruidenvrouw aan het werk.

En verder…
Roofvogels, demonstraties kalligrafie, kindergrime, dansen bij valavond…
De vriendenkring van het museum, Familiares de Dunis, voorziet spijs en 
drank in de Gasterie op de site.

Tickets
Kinderen tot 12 jaar gratis / jongeren van 13 tot 18 j. 3 euro / volwassenen 
5 euro
Gratis voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!

Combineer je bezoek aan het Middeleeuws Winterevenement met 
de gratis Winterwandeldag, ook op zaterdag 27 december.Snuif frisse 
zeelucht tijdens een wandeling van 8, 16, 24 of 30 km. Vertrek vanaf 9 u. 
aan de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Meer info op www.koksijde.be/
winteractiviteiten.

Info: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8, T 058 53 39 50, 
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be



Laaiende Sylvestervuren 

Met lekkere sprotjes en patatjes…

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzikale begeleiding zwaait de Orde van de 
Paardenvissers het jaar 2014 vaarwel. Om 17.30 u. vertrekt een fakkeltocht. De fakkels kunnen ter plaatse 
aangeschaft worden. Inmiddels zijn de aardappelen en sprotjes hapklaar geroosterd boven een 
vreugdevuur en worden ze aan de toeschouwers te koop aangeboden. Wie nog koude handen en voeten 
heeft, kan zich verwarmen aan een kop warme rode wijn. Een portie sprot met een aardappel of een kop 
glühwein kunnen bekomen worden aan 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

Highland Games op het strand van Oostduinkerke:

VVV zoekt zeven kloeke teams…

Soetemarkt 
op 27 december

Van oud naar nieuw

Highland Games zijn een 19de eeuwse voortzetting 
van traditionele clanspelen uit de Schotse hooglanden. 
Op 28 december wordt een demonstratie gegeven 
door het teammadness dat bestaat uit professionele 
beoefenaars van de games. Maar verschillende teams 
kunnen ook hun kracht meten onder hun vakkundige 
begeleiding.
De gemeentelijke VVV richt dus een oproep naar 
enkele teams (max. 7) van 6,7 of 8 personen, mannen 
en vrouwen die de uitdaging willen aangaan.
De proeven bestaan uit Tossing the caber (paalwerpen), Putting the stone (steengooien), Throwing the 
hammer (hamerslingeren), Farmer’s walk (koffertjes dragen), Holding the weight (tonheffen), Caberwave 
(paaldragen in hindernisparcours) en Tug of war (touwtrekken). 
De competitie zal veel hilariteit en plezier genereren. Daarnaast reiken de VVV en de handelaarsbond van 
Oostduinkerke-Bad mooie prijzen uit voor de drie beste teams.
Onverschrokken teams met onvervalste highlandspirit kunnen inschrijven bij de dienst Toerisme, toerisme@
koksijde.be, T. 058 51 29 10 tot 19 december. Max. 7 teams, er vlug bij zijn is de boodschap.
Voorsmaakje op www.teammadness.be.

In de kerstvakantie wordt het strand van Oostduinkerke 
weer omgetoverd tot het Bos van Commerce. Op 
zondag 28 december vallen er van 11 tot 16 u. 
Highland Games te beleven. De VVV zoekt (max.) 
zeven teams die de uitdaging willen aangaan.

Op zaterdag 27 december organiseert het 
feestcomité van Oostduinkerke-Bad vanaf 14 u. 
een Soetemarkt op de Zeedijk. Bezoekers kunnen 
er aan gezellige marktkraampjes genieten van 
glühwein, lekkere wafeltjes en nog veel meer. Om 
14.30 u. brengt de kerstman een bezoek aan de 
Soetemarkt en deelt hij snoep en ander lekkers uit 
aan de kinderen tot 10 jaar.

Op woensdag 31 december kan men op de 
Zeedijk van Sint-Idesbald t.h.v. het Grardplein de 
laatste uurtjes van 2014 beleven. Vanaf 22.30 u. 
worden heerlijke drankjes aan democratische 
prijzen aangeboden, tot 2 u. ‘s nachts. Muziek 
zorgt voor een aangename feestelijke sfeer. Om 
24 u. wordt het nieuwe jaar 2015 ingezet met een 
knetterend vuurwerk op het strand.

De Orde van de Paardenvisser organiseert op dinsdag 30 december in samenwerking met de VVV/dienst 
Toerisme en het gemeentebestuur zoals elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de Sylvestervuren op het 
strand van Oostduinkerke.



Voorjaar 2015 in c.c. CasinoKoksijde

Michael Van Peel - Het jaar 2014 wordt op 
meesterlijke manier afgesloten door Michael Van 
Peel. Na slechts enkele jaren is zijn eigenzinnige 
eindejaarsconference een vaste waarde. Van Peel 
neemt geen blad voor de mond en dat wordt 
duidelijk geapprecieerd. Wees snel want de tickets 
worden stilaan schaars.
Vrijdag 12 december – 20 u.

Een nieuw jaar - 2015 brengt naar goede 
gewoonte een gebalanceerde mix van bekend en 
onbekend, van mainstream tot alternatief, van stil 
en ingetogen tot luid en uitbundig. Doorheen de 
verschillende genres en kunstvormen vindt u zeker 
iets naar uw gading.

Lady Linn - Misschien iets voor u? De meest 
soulvolle stem van Vlaanderen wordt live nog 
steeds bijgestaan door haar steengoede 
begeleidingsband Her Magnificent Seven. Dat staat 
garant voor een avondje swingen.
Vrijdag 16 januari – 20 u.

Steven Goegebeur - Als u zin hebt in een avondje 
schuddebuiken is foute vriend Steven Goegebeur 
voor u. Waar andere humor hard en recht voor 
de raap kan zijn, brengt Steven humor met een 
hoog knuffelgehalte. Steven neemt u mee op een 
duizelingwekkende trip langsheen de vakanties 
van zijn leven, met badende bomma’s, instortende 
hotels, vakantieliefdes met snorren, griezelige 
scoutskampen en sadistische Duitse dokters. Een 
reis die u nog lang zal bijblijven.
Vrijdag 6 februari – 20 u.

Theater - Vielen, De Wit, Grotenhuis, Struyf en Austbø 
zijn vijf jonge theatermakers. Zij trokken naar hun 
ouders en grootouders met hun levensvragen. Want 
al die onzekerheden hebben zij ook beleefd, en 
nu zouden ze toch de antwoorden moeten weten? 
Een beklijvend generatieportret dat niemand 
onberoerd laat.
Vrijdag 20 februari – 20 u.

Gorki - Deze unieke Vlaamse band met Luc De Vos 
al 25 jaar aan het hoofdroer behoort tot de vaste 
waarden in allerlei “best aller tijden”-lijstjes. Tijd voor 
een best of-toernee.
Vrijdag 10 april – 20 u.

Okidok - Uiteraard worden ook de 
cultuurliefhebbers van de toekomst niet vergeten. 
Okidok brengt visuele humor van de bovenste 
plank. In Les Chevaliers nemen ze ons mee naar de 
fascinerende middeleeuwen. Ridders, troubadours 
en verschrikkelijke creaturen passeren de revue. 
Hun tragikomische avonturen laten niemand van 7 
tot 107 onberoerd.
Zaterdag 11 april – 20 u.

Deze korte opsomming doet natuurlijk tekort 
aan de talloze andere artiesten die in c.c. 
CasinoKoksijde komen optreden. Er is nog tal van 
moderne dans, circus, muziek, theater, humor,… die 
hier niet aan bod komt, maar die evenzeer héél erg 
de moeite waard is. Het volledige overzicht op 
www.casinokoksijde.be.

De eerste helft van het cultuurseizoen zit er bijna op. Heel wat nationale en internationale artiesten 
passeerden al de revue, tot grote tevredenheid van het (bijna altijd) talrijke publiek. Tijd om een blik te 
werpen op de tweede helft van het seizoen.



Agenda DECEMBER
Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde  elke woensdag om 20 uur

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u. 
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke-Bad, strand centrum
Zaterdag 20 december 2014 – zondag 4 januari 2015

Bos van Commerce
Zie Tij-dingen blz 30Oostduinkerke-Dorp, Navigo – Nationaal Visserijmuseum

Zat 20/12 (Ned), vrij 26/12 (Ned), zat 27/12 (ned); 28/12 (fr), 
woe31/12 (ned), 02/01 (ned),03/01 (Ned), 04/01 (fr)
Rondleiding voor de individuele bezoeker, telkens om 14.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Koksijde,zon 7/12( ned), zon 21/12 (ned), di 23/12(ned), woe 
24/12 (fr), vrij 26/12(ned), zat 28/12 (ned), di 30/12 (ned),woe 
31/12(fr), zat 03/01 (fr), zat 4/01 (ned)
Rondleiding voor de individuele bezoekers

Woe 3 december
16.30-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling rode Kruis
Peter.lasat@hotmail.com

Don 4 december
20 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Compagnie Cecilia ‘Soldaat-facteur en Rachel’
Info: 5-art i.s.m. c.c. CasinoKoksijde
www.compagnie-cecilia.be 

Zat 6 december
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk. Info: musea@koksijde.be 

Zon 7 december
17 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert Gergez Damarascas, 
dwarsfluit. www.davidsfonds.be 

Woe 10 december
17-19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling Rode Kruis
Perer.lasat@hotmail.com 

Don 11 december
19u.
Koksijde-Dorp ’t Oud Schooltje
‘Bubbels?’ het verschil tussen cava, 
crément, prosecco en champagne, 
vergezeld van bijhorende degustatie, met 
Franky Malbrancke (hotelschool Koksijde)
Leden Gezinsbond: €10, niet-leden: €15
Info: Ronald Desmedt T 058 51 41 39, 
desmedtronald@gmail.com

Vrij 12 december
14.30 – 20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Kerstmarkt van Huize Rozenwingerd
Info: atelier@rozenwingerd.be, directie@
strandloper.be, www.strandloper.be 

19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer met Rumtown
Iets drinken en praten vanaf 19.30u.
Aankomend podiumtalent ontdekken vanaf 
21 u.  promotie@hetbedrijf.be 

20 u.
Koksijde, O.L.V-ter-Duinenkerk
Ozark Henry live on stage 
Zie blz. 27 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dé eindejaarsconferentie – Van Peel 
overleeft 2014. Michael Van Peel, zie blz. 33
www.michaelvanpeel.be 

Zat 13 december
10 – 17 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Feestelijke eindejaars-hobbybeurs
Info: 0475 25 74 24

20.30 u
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Wannes Capelle – Zonder Niemand, concert
€14 voorverkoop
infoKoksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

Zon 14 december
10 – 17 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Feestelijke eindejaars-hobbybeurs
Info: 0475 25 74 24

14 u.
Koksijde, Jan Vanlooylaan (infobord)
Geleide wandeling Midwinter in de 
Kerkepannebosje/Houtsaegerduinen
- ned en geen hondjes

Ma 15 december
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstfeest Kerstbezinning met verhaal door 
Johan Delanghe
Leden Neos: € 22; niet-leden: €27
Vooraf inschrijven via BE 27-0682 1805 0973

Woe 17 december
Geleid bezoek met “da’s TOF” aan de 
tentoonstellingen “Oceanische kunst en 
Moderne Weefkunst” in De Panne
Na afloop glaasje Glühwein
Info en inschr: J. Jacquemyn, T 058 51 62 13
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

Don 18 december
10-12 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Brug,  
Ter Duinenlaan
Breivoormiddag
Annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

14.30 u.
Koksijde, zaal De Brug, ter Duinenlaan 32
Lezing Big Brother in Europa, spreker Jef 
Jaspers
Toegang leden Vermeylenfonds€ 3,  
niet-leden €4
Info: marc Mortier, T 0475 97 21 98,  
marc-mortier@telenet.be 
Org. Vermeylenfonds i.s.m. UPV-Westkust

Vrij 19 december
20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Hartverwarmend kerstconcert Barbara 
Furtuna & Didier Laloy / Kathy Adam
www.barbara-furtuna.fr
info Koksijde, T 058 53 29 99,  
www.casinokoksijde.be 

Zat 20 december
12-14 u.
Koksijde, Bibliotheek
Boterhammen in de Bib: Den grooten 
Oorlog tussen de patatten met Lien & Bart.
Zie blz. 8 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Wak maar proper wereldkoor ikv 
herdenking 100 jaar WOI
Wak maar proper zingt H20-I
Zie blz. 18 

Zon 21 december
11 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee – kerstmatinee
Jan Vermeire speelt mooie en vrolijke 
kerstmuziek. Zie blz. 29 

Ma 22 december
16 u.
Oostduinkerke, Le Rose des Sables
Bloemschikken – kerststukken
Begeleiding van Dries Vandewoude
Deelname: €20 (materiaal en begeleider)
T 058 51 41 47, Magda Denys

10.30 u.
Koksijde, Bibliotheek
Veerle Ernalsteen vertelt verhalen over 
kabouters en alvermannetjes.  
Zie blz. 8  

14.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Kerstconcert Clown Rocky

Koksijde-Bad, Theaterplein
Zaterdag 13 december 2014 – zondag 4 januari 2015

IJsbaan
Zie Tij-dingen blz 29



19 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Concert met Barbara Dex (akoestisch)
Na afloop gratis drankje in ’t Oud Schooltje
Vvv 20 euro bij Ann Gheldof 0473 54 16 50, 
add 25 euro

Di 23 december
14-16 u.
Sint-Idesbald
intocht Kerstman met begeleiding van  
Sambaband Mo-Chito
Vanaf 15 u gratis warme chocolade en 
pannenkoeken in de kerkepannezaal en 
een geschenk van de Kerstman voor alle 
kinderen tot 12 jaar
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Joc de Pit, Kursaallaan 28
Tinkerbell en de piraten
Nederlands gesproken tekenfilm
Zie blz. 21  

15-17 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstshow voor de kids 
Kinderanimatie, muziek, bezoek van de 
Kerstman – de kids ontvangen van de 
Kerstman zoetigheden en een geschenkje

Vrij 26 december
15-17 u.
Koksijde-Bad
Kerstworp
De Kerstman werpt vanop de ladderwagen 
van de brandweer beugeltjes met een 
nummer die de prijzen bevatten. Deze 
prijzen kunnen afgehaald worden bij de 
dienst Toerisme

15-17 u.
Koksijde-Bad
Showband met swingende Kerstmannen 
in de Zeelaan

Zat 27 december
8.30-14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Inschrijvingen en vertrek Winterwandeldag 
8 – 16 – 24 – 32 km. Info dienst Toerisme.
Zie blz. 29

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Middeleeuws winterevenement Stella de 
Dunis.  Info: info@tenduinen.be, zie blz. 31

14-18 u.
Oostduinkerke-Bad
Soetemarkt. Zie blz. 32

Zondag 28 december
11-16 u.
Oostduinkerke-Bad, Strand
Highland Games, zie blz. 32

Di 30 december
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling ‘Hartje voor de Winter 
(Ned). bezoekerscentrum@iwva.be 

14.30 u.
Joc de Pit, Kursaallaan 28
Het Regent Gehaktballen 
Nederlands gesproken tekenfilm. Zie blz. 21
Info en reserv.: carine.baert@koksijde.be 

16 u.
17.30 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk centrum
Sint Sylvestervuren, verbranden van 
kerstbomen en verkoop van gerookte, 
geroosterde sprot, glühwein, warme choco…
Fakkeltocht, gevolgd door vuurwerk op het 
strand om 18 u. 
Info: dienst Toerisme, zie blz. 32

Woe 31 december
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoeker (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Fr). info@tenduinen.be 

22 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
New Year Glam
Dj suresh, Dj Guust & Dj Lanier
Dancers /”casino Royale” Lounge / 3 bars / 
smoke-zome. Max 1000 pers.
Dresscode: stads- of galakledij
Tickets & info: www.glam-events.be 
T 058 51 07 09, www.westkustlmedia.be 

22.30 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum
Eindejaar happening ‘van oud naar nieuw’
Zie blz. 32. Info: dienst Toerisme

Zat 3 januari 2015
Vanaf 14 u.
Koksijde-Dorp
Driekoningenoptocht gevolgd door 
Driekoningentaart en animatie in ’t Oud 
schooltje. Info: dienst Toerisme

18.30 u.
Sint-Idesbald, strand
Kerstboomverbranding met gratis hapje 
en drankje. Info: dienst Toerisme

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@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 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

08/11/2014 – 19/04/2015
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling Dieren onder dak
Info: Bezoekerscentrum , T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be  www.iwva.be  

13/09 – 07/12/2014
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Tentoonstelling ‘Geloof onder vuur’
Info: Abdijmuseum Ten Duinen

17/10 – 01/12/2014
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, 
Strandlaan 239c
Tentoonstelling Ygor, Edmond Zienowics
Info: www.yesartgallery.com 

05/12/2014 – 04/01/2015
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, 
Strandlaan 239c
Tentoonstelling Nathalie Coussée, 
Monika Macken
Info: www.yesartgallery.com 

Sint-Idesbald, Galerij Walter Vilain, 
Strandlaan 290
Eigen collectie
info: 0478 20 60 76



Wervelende
winteractiviteiten
13/12 - 4/1 IJsbaan
20/12 - 4/1 Bos van Commerce
27/12 Middeleeuws winterevenement
 Winterwandeldag
30/12 Sylvestervuren
31/12 Oudejaarshappening
 met vuurwerk

14/02 Knuffelduik
15/02 Carnavalstoet
18/02 Kindercarnavalstoet


