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Getijden december
dag hoogwater laagwater

di 1 04.21 en 16.47 11.08 en 23.28
wo 2 05.13 en 17.43 11.59
do 3 06.10 en 18.43 00.20 en 12.55
vr 4 07.10 en 19.45 01.16 en 13.53
za 5 08.13 en 20.51 02.17 en 14.55
zo 6 09.17 en 21.55 03.26 en 16.05
ma 7 10.16 en 22.49 04.43 en 17.07
di 8 11.05 en 23.33 05.38 en 17.54
wo 9 11.46 06.18 en 18.31
do 10 00.11 en 12.21 06.51 en 19.03
vr 11 00.44 en 12.53 07.22 en 19.35
za 12 01.13 en 13.25 07.56 en 20.11
zo 13 01.44 en 14.00 08.33 en 20.49
ma 14 02.19 en 14.38 09.13 en 21.30
di 15 02.58 en 15.20 09.56 en 22.14
wo 16 03.40 en 16.06 10.42 en 23.01
do 17 04.28 en 17.00 11.33 en 23.55
vr 18 05.27 en 18.09 12.30
za 19 06.41 en 19.24 00.54 en 13.31
zo 20 07.53 en 20.32 01.57 en 14.34
ma 21 08.59 en 21.37 03.05 en 15.45
di 22 10.02 en 22.39 04.24 en 16.59
wo 23 11.00 en 23.35 05.34 en 17.59
do 24 11.53 06.27 en 18.48
vr 25 00.23 en 12.40 07.13 en 19.33
za 26 01.07 en 13.25 07.56 en 20.16
zo 27 01.48 en 14.08 08.39 en 20.57
ma 28 02.30 en 14.51 09.21 en 21.38
di 29 03.13 en 15.35 10.03 en 22.19
wo 30 03.56 en 16.21 10.46 en 23.00
do 31 04.41 en 17.08 11.30 en 23.43

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

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
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

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

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 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: 
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Redactie: 
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Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld
Foto cover: Eric Delanghe

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 5 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”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Investeringen
Het project voor de herwaardering 
van de Dorpsstraat (oostkant) 
in Oostduinkerke is een 
belangrijke stap vooruit. In de 
gemeenteraadszitting van 
19 oktober werd de aankoop 
goedgekeurd van de bouwvallen 
Dorpsstraat 15 en 17 die eerlang 
plaats zullen ruimen voor 
hedendaagse functies.

Museos
Onze gemeente heeft er een 
gloednieuw (privé)museum bij, 
luisterend naar de naam Museos, 
anders gezegd “museum uit 
beenderen”. Je kan er honderden 
schedels van een zeer brede 
waaier dieren bewonderen, 
de verzameloogst van het 
biologenechtpaar Luc Tyteca-Leentje 
Vandenhoudt 

Messiah
Het Beauvarletkoor Koksijde vierde 
in 2015 zijn veertigjarig bestaan met 
diverse concerten en producties. Op 
tweede kerstdag eindigt het koor 
zijn feestjaar met een uitnemend 
orgelpunt: de uitvoering van de 
Messiah van Händel/Mozart door 
drie koren, solisten en orkest.

Kindergemeenteraad
Na Janne Levecque en Mattice 
Vermander heeft Koksijde sedert 
dinsdag 27 oktober zijn derde 
kinderburgemeester: jongedame 
Maité Vanhee van de gemeentelijke 
basisschool Oostduinkerke. Maité is 
11 jaar en zit in het 6de leerjaar.
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Snippers uit de raad van 19 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 wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven bedragen 
zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

Aankoop onroerende goederen –De raad 
ging meerderheid tegen minderheid akkoord 
met aankoop van twee loten onroerend goed 
in Oostduinkerke, nl. het bebouwd perceel 
(1.485 m²) Dorpsstraat 15 jegens Lidl Belgium 
GmbH & Co. KG enerzijds, en het bebouwd 
perceel (1.560 m²) Dorpsstraat 17 jegens 
M. Vandenbussche Invest anderzijds. Deze 
aankopen kaderen in het masterplan voor 
herwaardering van deze verkommerde buurt 
in Oostduinkerke-Dorp. Met deze aankopen 
worden onteigeningen vermeden. Doel is om 
de Dorpsstraat comfortabel te verbreden voor 
alle weggebruikers, de bebouwing naar achter 
te brengen, gecombineerd met groenpartijen. 
De fractie !mpuls stemde tegen na interpellatie van Rosaline Mouton over de volgens hun fractie te hoge 
aankoopprijs. Raadslid Guido Decorte drong aan op snelle afbraak zodat de bevolking merkt dat het 
dossier vooruitgaat.

Aankoop woning en grond – Unaniem akkoord 
was er voor de aankoop (665.000 euro) 
van de woning en bijhorende grond (totale 
opp. 2.560 m2), Galloperstraat 48, jegens de 
vereniging Christelijke Gemeente van Jehova’s 
Getuigen Koksijde. Doel is deze woning aan te 
kopen als nieuwe vestiging voor het Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum. De huidige (recente) stek 
van VOC, een lokaal bij het Houtsaegerstadion, 
is door de promotie van KVVC naar 2de 
nationale immers niet langer geschikt. De 
woning in de Galloperstraat biedt veel 
mogelijkheden en bevindt zich in goede staat. 
Bedoeling is aan het VOC een erfpacht van 30 
jaar te geven. Bij de Vlaamse overheid zal een 
aankoopsubsidie (max. 30%) aangevraagd 
worden. Aan de VOC wordt gevraagd de naam 
te willen wijzigen in VOC Koksijde.

Zijstraat Dorpsstraat – Beginnend met kasseien 
aan bakkerij Vandamme en verder rechts 
overgaand in aarde en kiezel ligt op de site van 
het Nationaal Visserijmuseum een pad dat loopt 
tot achter het Estaminet In De Peerdevisscher. 
Dit pad ontsluit de garages van de aanpalende 
woningen met voorgevel in de Schoolstraat. 
De parkeerdruk zal weldra verhogen door het 
bouwen van 23 appartementen met garages 
die eveneens via het te verlengen bewuste pad 
bereikbaar zullen zijn. Wegens de complexe 
eigendomsstructuur is het creëren van een 
pad met openbaar karakter aangewezen. 
Daarom krijgt het pad het statuut van “pad met 
openbaar karakter” met rooilijnplan dat thans 
door de raad eenparig werd aanvaard.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!



De burgemeester aan het woord
Beste inwoners, graag wil de redactie van Tij-dingen u er attent maken dat dit decembernummer de laatste 
editie van 2015 is, maar tegelijk meteen ook de voltooiing van de 20ste jaargang. Een mooie verjaardag! 
Mag onze redactie daar even fier op zijn? We weten dat Tij-dingen door de jaren heen een trouwe 
huisgenoot in de Koksijdse woningen geworden is. Dank voor de vele aanmoedigingen en appreciaties die 
we steeds opnieuw mogen ervaren! Met hetzelfde enthousiasme starten we in 2016 ons derde decennium…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het meest van al 
was de streek bekommerd om het wedervaren van de 
IJzerkinderen, van wie het lot uitvoerig in dit boek aan bod 
komt.”

T-d: “Burgemeester, uw boek Leven en dood in 
Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I ligt thans 
in de winkel, een ideaal eindejaarsgeschenk?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad 
(lacht). Ik heb er tien jaar aan gewerkt en ben nu wel 
trots dat het klaar is. Mijn archief en de rechten op het 
boek heb ik geschonken aan het gemeentebestuur, 
die het dan samen met Stichting Kunstboek 
kon uitbrengen. Ik heb het geschreven zonder 
pretentie maar wel met de intentie om historisch 
zo juist mogelijk te werk te gaan en alle bronnen te 
vermelden. Ik dank vooral de dagboekschrijvers, die 
ik de eer heb proberen te betuigen die ze verdienen. 
Ik twijfel er niet aan dat ze allen wensten dat hun 
verhaal ooit zoveel mogelijk in onze Westhoek bekend 
zou geraken.”

T-d: “Hoe verliep het onderzoek?”
Burgemeester: “Een echte zoektocht, van 
de publicaties van De Klaproos en andere 
streekgebonden werken, naar de boekenstand 
van de IJzertoren. Ik kreeg inzage in de archieven 
van de toenmalige gemeenten Coxyde, Wulpen en 
Oostduinkerke met inbegrip van Nieuwpoort-Bad. In 
het archief van de vzw Bachten de Kupe van Marcel 
Messiaen kwamen de figuren van burgemeesters en 
secretarissen springlevend van onder het stof. Tijdens 
mijn vele trips naar Londen sprong ik telkens binnen 
in Waterstones, de grote boekenzaak aan Piccadilly. 
Stilaan vond ik in de index mijn weg in het uitgebreide 
aanbod WO I-boeken. Jaren later leerde ik in het 
Vlaams Parlement werken met de iPad. Zo kwam een 
schat aan informatie via het internet op mijn bord, 
ook via Wikipedia en de Gutenbergstichting. Het 
grootste probleem was de overvloed. Gelukkig kon 
ik terugvallen op mijn vooropgesteld doel, nl. leven 
en dood van de inwoners en soldaten in Koksijde en 
Veurne-Ambacht.”

T-d: “Wat dit boek bijzonder maakt zijn de 
plaatselijke anekdotes?”
Burgemeester: “Ja. Het leven in onze Westhoek liep 
over met elkaar verbonden families en vrienden, 
scholen en ziekenhuizen, notabelen en streekfiguren. 
De oorlog werd besproken tijdens etentjes en in 
kantines. Er waren toen, net zoals nu, ook markante 
gebeurtenissen die de gemeenschap beroerden 
zoals de trouw van Elsie Knocker, een Engelse 
volksvrouw die op die manier barones werd, de 
familiedrama’s die gezinnen uiteenrukten, gruwelijke 
aanslagen, de begrafenissen van bekende personen 
zoals Paulina Vanhee en mevrouw Depage. Het meest 
van al was de streek bekommerd om het wedervaren 
van de vele kinderen, de IJzerkinderen, van wie het 
lot uitvoerig in dit boek besproken wordt. Door alles 

heen voelt men de latente angst voor de dood. 
Nooit is men op zijn gemak. Een simpele boodschap 
wordt een hachelijke onderneming, zoals het verhaal 
van Madeleintje Rys illustreert. En bovenal is er het 
eentonige proces van vernieling van onze steden en 
gemeenten.”

T-d: “Iets anders, maar ook cultureel: Koksijde is een 
museum rijker?”
Burgemeester: “Inderdaad, ik raad iedereen tijdens 
de kerstvakantie aan een bezoekje te brengen aan 
Museos. Een nieuwe parel aan onze museakroon, 
een natuurhistorisch museum in de Veurnestraat 
in Koksijde-dorp. Gerealiseerd door Luc Tyteca en 
zijn echtgenote Leen. Luc, bakkerszoon en rasechte 
Koksijdenaar doet onze gemeente alle eer aan met 
deze nieuwe uitdaging. We wensen hen veel succes!”

T-d: “Op nu naar de eindejaarsperiode?”
Burgemeester: “Ik wens iedereen gezellige 
kerstdagen en een fijn jaareinde. We hebben 
opnieuw gezorgd voor een mooi winterprogramma 
tijdens de kerstvakantie, te checken op www.koksijde.
be/winter en onze facebookpagina. Helemaal nieuw 
is het gratis schlagerfestival op 26 december aan de 
ijsbaan. Mis het niet.”



Hulpgoederen voor het opvangcentrum

Vacatures bij gemeente en AGB

In overleg met Fedasil lanceert het Sociaal Huis een oproep 
voor inzameling van hulpgoederen voor het vluchtelingen-
opvangcentrum. Volgende materialen zijn ten zeerste 
welkom: fietsen, kinderfietsen (gewone en loopfietsen), 
go-cart, rolschaatsen, skateborden, buitenspelmateriaal 

(voetballen, voetbaldoel, glijbaan, schommel), poppen en 
binnenspeelgoed, babymateriaal (maxi cosi, buggy, wandelwagen 
met wiegje enz.), zwempakken en zwembroeken voor de kinderen.
De goederen mogen rechtstreeks naar het opvangcentrum gebracht 
worden:
- tijdens de kantooruren op het economaat (vroegere kantine van 

de kazerne), wagens kunnen na aanmelding aan het onthaal 
doorrijden om het materiaal te lossen

-  buiten de kantooruren kunnen goederen 24/24 en 7/7 aan het 
onthaal (security) afgegeven worden

Het gemeentebestuur plant volgende selectieprocedures:
• Aanwerving voltijds contractueel gemeenschapswacht C1-C3 
• Aanwerving voltijds contractueel werkman logistiek E1-E3 (2 plaatsen)
• Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds statutair/contractueel gespecialiseerd werkman 

groen D1-D3
• Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds contractueel werkman groen E1-E3
Info over deze selectieprocedure vanaf 7 december op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via het nummer 058 53 34 41.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde plant volgende selectieprocedures voor tewerkstelling op 
Koksijde Golf ter Hille.
• Aanwerving voltijds contractueel hoofdgreenkeeper A1a-A3a
• Aanwerving voltijds contractueel coördinator Golf B3-B5
Info over deze selectieprocedures vanaf 1 december op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook krijgen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad  
Tij-dingen dat over een maand zijn 21ste 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 2016 
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.

Tij-dingen

infoblad voorde inwoners vanKoksijde
OostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen
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WAK: lezing over en uitstap naar expo
2050, a brief history of the future…

Daguitstap naar de duo-expo
Munch:Van Gogh in Amsterdam

Lezing – Aansluitend bij de expo verzorgt Jan Florizoone, docent 
kunstgeschiedenis aan de WAK, op donderdag 10 december om 
20 u. een lezing over beklijvende openingen van romans, films, enz. 
Een vriend van Jan houdt van de eerste zinnen van romans. Hij 
kan er vele uit het hoofd citeren. Herken je goede literatuur aan 
de eerste woorden die de schrijver je aanreikt? Natuurlijk. Zoals de 
opening van een symfonie of de eerste blik tussen man en vrouw. 
Meer dan de eerste kus bepaalt de eerste blik het leven. En hoe 
opent een film? In zijn “cinema odyssee” verkent Jan Florizoone 
enkele openingen van wonderlijke films. Gratis en voor iedereen toegankelijk.
Uitstap – De WAK reist op donderdag 17 december met de trein naar 
de bovengemelde tentoonstelling in Brussel. Niet alleen kaartenlezers en sterrenwichelaars, maar ook 
kunstenaars kunnen iets onthullen over de toekomst. In 2050 zijn we met minimaal tien miljard. De expo 
toont beelden over heel veel, over microscopische wezens en vreemde verschijningen. Maar ook over ons 
heden.
In de voormiddag geleid bezoek aan de expo. In de namiddag bezoek aan enkele galerijen. Vertrek met de 
trein van 8.56 u. aan station Koksijde. Terug om 18 of 19 u.
Info: WAK, Veurnelaan 109, 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be.

In Munch : Van Gogh staan de parallellen tussen twee iconische 
kunstenaars centraal. Hun visies op leven en kunst zijn nauw aan 
elkaar verwant, alhoewel ze elkaar nooit hebben ontmoet. Hun werk is 
kleurrijk, intens, expressief en radicaal. Hun levens hebben opvallend 
veel raakvlakken.
Vincent van Gogh (1853-1890) en de Noorse kunstenaar Edvard 
Munch (1863-1944) worden dan ook vaak in één adem genoemd. 
Deze tentoonstelling biedt voor het eerst uitgebreid aandacht aan 
de overeenkomsten tussen beide kunstenaars. Onder de meer dan 
honderd kunstwerken zijn er diverse topstukken en bijzondere werken 
die haast nooit uitgeleend worden, zoals De schreeuw en Madonna 
van Edvard Munch en Sterrennacht boven de Rhône en Patience 
Escalier (De boer) van Vincent van Gogh.
Unieke kans om een belangrijk deel van het oeuvre van beide 
kunstenaars op één locatie te bewonderen.
Vertrek om 6 u. aan het hoofdgebouw in de Veurnelaan 109. ‘s 
Middags vrije lunch, daarna vrije namiddag om zelf Amsterdam verder 
te verkennen of een andere tentoonstelling te bezoeken.
Meer info en inschrijvingen via www.westhoekacademie.be.

De gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) plant in december twee activiteiten die allebei verband 
houden met de tentoonstelling 2050, a brief history of the future in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten in Brussel.

De Westhoekacademie reist op zondag 10 januari naar Amsterdam 
om er in het Van Gogh-museum een bezoek te brengen aan de 
bijzondere tentoonstelling Munch : Van Gogh. De bus vertrekt vroeg 
om na aankomst snel aan het bezoek te kunnen beginnen.

Héél véél veel, naar een werk 
van Andreas Gursky.

In de tentoonstelling Munch : Van Gogh staan de parallellen tussen twee 
iconische kunstenaars centraal. De brug van Trinquetaille (Van Gogh, 1888, uit 
privécollectie) en De schreeuw (Munch, 1893, museum Oslo).



Klimaatsverandering en het milieu

Literair aperitief met Annelies Verbeke

Star Wars in de bib

Boekenverkoop van 28 tot 30 december

In december zullen beleidsmakers en experten wereldwijd zich weer 
over klimaatsveranderingen buigen. In België vormen verschillende 
weerkundigen het gezicht tegen klimaatveranderingen. Zo ook Jill 
Peeters die mee het boek 40 graden in de schaduw: over leven in 
een ander klimaat schreef. Internationaal is Al Gore misschien wel de 
bekendste stem. Wil je zelf je steentje bijdragen? Lees dan zeker Stop 
met klagen: doe-het-zelfgids voor een vrolijke nieuwe wereld van Steven 
Vromman. Ontdek in december alles over het klimaat in de bib.

De 31ste Week van de Bibliotheek werd op zondag 18 oktober 
feestelijk afgesloten met een literair aperitief. Schrijfster Annelies 
Verbeke, die met haar eerste boek Slaap meteen de Debuutprijs 
2004 wegkaapte, ging met auteur en interviewer Jooris van Hulle 
in gesprek over haar leven en werk. Met een passage uit haar 
recentste roman Dertig dagen voerde ze het publiek mee naar de 
stilte en rust van de Westhoek. Eerste schepen Jan Loones had na 
een geslaagde ochtend nog een dankwoord en cadeautje klaar 
voor beide auteurs, waarna de aanwezigen van een smakelijk 
aperitiefje genoten.

December is Star Wars maand in de bib. Op 16 december komt met Star Wars: 
The Force Awakens het langverwachte vervolg op een van de meest iconische 
filmreeksen ooit in de zalen. Ontleen de originele trilogie en de drie daarna 
uitgebrachte prequels op dvd. Beleef samen met Luke, Han en Leia de wildste 
avonturen in de onlangs uitgegeven strips van Dark Dragon Books. 

Op maandag 28 en dinsdag 29 december (10-12 u. en 16-19 u.), en woensdag 30 december (10-12 u. 
en 14-17 u.) is er een grote boekenverkoop, kerstoutlet, in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek. Je 
thrillercollectie aanvullen, enkele jeugdboekjes voor de start van 2016, een lang geleden uitgebrachte 
favoriete cd..? Je vindt het wellicht tussen de aan democratische prijzen aangeboden materialen.

Mark Tijsmans leest kerstverhalen
Auteur, acteur, en musicalster Mark Tijsmans komt op 
dinsdag 22 december om 10.45 u. in de bib leuke 
kerstverhalen voorlezen voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Info 058 53 29 53 of bibliotheek@koksijde.be.

Met eindejaar is de bibliotheek gesloten 
op donderdag 24 december vanaf 12 u., 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 december, 
op donderdag 31 december vanaf 12 u., 
op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari.

Sluitingsdagen

In Trefpunt op Focus:
Het wordt een knusse kerst in Koksijde

De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 16 december na het nieuws van 18 u. De aflevering 
handelt over het kerstprogramma. Kom schaatsen of ontdek het Bos 
van Commerce, vol animatie voor groot en klein. Geniet van de 43ste 
Winterwandeldag of kom supporteren tijdens de Highlandgames.  
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link  
http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.



Leven en dood in Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I

Stijlvolle voorstelling van het boek
van de burgemeester over WO I

Een bijna volle theaterzaal kijkt en luistert geboeid naar 

de presentatie van het boek van de burgemeester.

De eerste exemplaren waren voor eerste schepen Jan Loones, Jaak Van Damme (Stichting Kunstboek) gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, West-Vlaams gedeputeerde Guido Decorte, gemeentelijk archivaris Caroline Beele en Daisy Burki, secretaresse van burgemeester Marc Vanden Bussche.

Aan de piano Long Dieusaert die het 

jongerenkoor Jokobeau begeleidde.

Na de 

podiumvoorstelling 

schoven lange 

rijen aanwezigen 

voorbij de tafel 

waar auteur-

burgemeester Marc 

Vanden Bussche 

zijn boek graag 

signeerde.

Onder grote belangstelling vond in c.c. CasinoKoksijde op dinsdag 10 november, uitgerekend daags voor 
de herdenking van de Wapenstilstand ’14-’18, de voorstelling plaats van het boek Leven en dood in Koksijde 
en Veurne-Ambacht tijdens WO I, geschreven door burgemeester Marc Vanden Bussche. Het was een 
bijzonder stijlvolle presentatie met bij momenten diepe artistieke bezinning in de vorm van muziek en zang, 
beeld en verhaal. Ons fotoblad blikt even terug.

Leven en dood in Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I telt 600 bladzijden en is prachtig uitgegeven door 
Stichting Kunstboek. Te koop bij de dienst Toerisme (gemeentehuis, Zeelaan 303) en bij de betere boekhandel. 
Prijs 29,95 euro.

Dirigent Jeroen Hillewaere van de Koninklijke Harmonie van de Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke vertolkte op zijn trompet de Last Post, een beklijvend moment…
Volksactrice Lucienne Provoost las een brief 
voor over een dramatisch bombardement in 
Oostduinkerke. Louis Vanden Bussche, dochter 
van auteur-burgemeester Marc, ontroerde de zaal 
met een getuigenis van Kathe Kollwitz over haar 
gesneuvelde zoon Peter. Cultureel ambassadeur 
Frieda Vanslembrouck regisseerde en presenteerde 
de voorstelling en bracht het pakkende verhaal van 
Madeleintje Rys.

Het jongerenkoor Jokobeau zong onder 

leiding van dirigente Sara Decadt diverse 

liederen zoals Mademoiselle of Armentiers, 

Keep the home fires burning, It’s a long way to 

Tipperary, en I have a dream.



Willy Versluys brengt het verhaal
over laatste bestemming Amandine

Strips in het museum op 5 december

Signeersessie, workshop en lezing

Op 3 april 1995 liep het laatste Vlaamse IJslandschip, de 
O.129 Amandine, voor de laatste maal de haven van 
Oostende binnen. Dit betekende meteen het definitieve 
einde van het rijke epos van de Vlaamse IJslandvisserij.
De Amandine werd gebouwd van 1960 tot 1962 op de werf 
Panesi in Oostende. Bouwheren waren de reders Engel 
Verhaeghe en Pierre Vincent, respectievelijk afkomstig van 
Koksijde en Oostduinkerke. Het legendarische vaartuig, 
36 m lang en 6,7 m breed, had een vangstcapaciteit van 
65 ton of 1.300 bennen van 50 kg en viste vooral aan de 
zuidkust van IJsland.
Laatste eigenaar van de Amandine vóór het schip 
eigendom van de stad Oostende en museumschip werd, 
was reder Willy Versluys (ook lid van de raad van bestuur 
van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum). In 
zijn causerie zal hij het hebben over de redenen waarom 
en hoe hij het vaartuig stilgelegd heeft en over zijn 
“gevecht” daarna met de Europese Commissie om het 
vaartuig niet te moeten slopen en het een nieuw leven te 
geven als maritiem erfgoed. Uiteindelijk kwam dit gevecht tot een goed einde: de boot werd begin de 
21ste eeuw gerestaureerd en kreeg op het einde van de Vindicitivelaan rechtover het station zijn vaste stek 
in Oostende waar het nu een uniek museum is.
Na de boeiende lezing volgt een gezellig samenzijn op het binnenplein van het visserijmuseum met een 
babbel, een natje, een droogje en een geroosterd sprotje.
Inschrijven aan de onthaalbalie van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum of via 058 51 24 68 of 
info@navigomuseum.be. Gratis toegang.

• Workshop strip tekenen voor volwassenen (≥16 j.) - Door Steven 
Selschotter van 13.30 tot 16.30 u., inschrijven via 058 53 39 50 of 
info@tenduinen.be

• Signeersessie - Van 14 tot 17 u. in aanwezigheid van de 
prominente tekenaars Ferry van Vosselen en Antonio Cossu. Ferry 
van Vosselen is de tekenaar van de cultreeks Ian Kaledine. Hij is 
ook een uitstekende scenarist van talrijke historische verhalen 
zoals Bewaker van de lans dat bij Glenat verscheen. Vandaag 
is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal 
Stripmuseum in Brussel. Antonio Cossu tekende de illustraties die 
te zien zijn op de archeologische site. Aan de kunstacademie 
van Doornik leidt de tekenaar van de Ideeëndealer en de 
gelauwerde strip over Sint Amandus nieuw striptalent op. Het museumteam hoopt nog andere tekenaars 
te strikken. Info: www.tenduinen.be en de facebookpagina van het museum.

• Lezing Strips, genegeerde kunst? -  Door Jan Cumps van 17 tot 18 u. Voor luisteraars ≥16 j. Cumps is de 
auteur van het boek Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek.

Inschrijven via 058 53 39 50 of info@tenduinen.be.

De O.129 Amandine waarover visserij-ondernemer 
Willy Versluys op vrijdag 11 december in het 
Nationaal Visserijmuseum een boeiend verhaal zal 
vertellen.

Op uitnodiging van De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum verzorgt Oostendenaar Willy Versluys 
op vrijdag 11 december om 19.30 u. in de Honoré Looneszaal van het museum een voordracht met als 
onderwerp Einde van en nieuwe bestemming voor de Amandine.

De expo Abdijen en strips, verhalen in beeld wordt erg geapprecieerd door de bezoekers van het 
Abdijmuseum ten Duinen. Om de laatste maand van de expo feestelijk in te zetten, organiseert het 
museumteam op zaterdag 5 december een mini-stripfestivalletje. Op het programma voor elk wat wils. 
Bovendien zijn het museumbezoek en de activiteiten die dag gratis!



Museos: schitterend nieuw
museum voor onze gemeente

Na zijn studies werden Luc en Leentje geen 
“biologieleraars”, maar… bakkers. In 1987 namen 
ze van zijn ouders de bakkerij in Koksijde-Dorp over 
en baatten die uit tot overname door zijn jongere 
broer Carl in 2008. Toch waren Luc en Leentje de 
passie voor dierkunde na 22 jaar bakkerij nooit 
kwijtgespeeld.

Van kop tot teen
Luc Tyteca: “Ik verzamel al meer dan 35 jaar 
beenderen van dieren, van kop tot teen. Er zijn veel 
manieren om aan nieuwe stukken te geraken en 
het feit bioloog te zijn opent natuurlijk ook deuren in 
wetenschappelijke instellingen en dierentuinen.”
Na al die jaren telt Lucs verzameling honderden 
schedels van een zeer brede waaier gewervelde 
dieren. Van heel groot tot onooglijk klein, van olifant 
tot muis, van potvis tot mol, voor hem zijn het allemaal 
pronkstukken. Er zijn ook fossielen van uitgestorven 
dieren zoals het reuzenhert dat in de ijstijden leefde, 
een oerrundschedel van 120.000 jaar oud, een 
mammoetkaak, een holenbeer, een muisgeit… Er 
zijn jachttrofeeën van buffels, herten en antilopen 
die in recordboeken vermeld staan. “Momenteel heb 
ik slechts één groot skelet gebouwd, dat van een 
Afrikaanse olifant, maar er staan er nog veel in de 
wachtrij: neushoorn, nijlpaard, giraffe, paard, bizon, 
beer, tijger, apen en mensapen…Er zijn ook vogels, 
krokodillen, slangen, schildpadden en vissen.”

Onderdak, thuis
Luc: “Toen mijn collectie almaar groter werd, groeide 
het idee om er een museum mee te creëren. De 
verzameling heeft immers meer kans om te overleven 
als er ook “een onderdak, een thuis” voor bestaat die 
tegelijk ook een volwaardig museum is. We hebben 
veel geïnvesteerd in dit project. Eerst enorm veel tijd 
en energie in het verzamelen zelf, en later veel geld 
in de bouw van ons huis met aanpalend museum. 
Nu we er eindelijk wonen en er bezoekers komen 

kijken naar het resultaat hebben we er weer elke dag 
plezier van. Wat we investeerden kunnen we er nooit 
meer uithalen met inkomsten van bezoekers, maar 
dat is onze bezorgdheid niet. We willen de volgende 
generaties iets nalaten wat de waarde van geld 
overstijgt.”

Schitterende troef
Het museumgebouw is een volume van 22 bij 8 meter 
in drie verdiepingen die met elkaar in verbinding 
staan en overal doorkijk toelaten. Er zijn veel muren 
en veel hoge ruimten voor grote dieren. Elke kast 
of muur behandelt een welomschreven diergroep 
of een specifiek thema. Zichtbeton, noorderlicht, 
verschillende niveaus met doorkijkmogelijkheden 
geven een meerwaarde aan de collectie. Die 
doorkijk laat toe hetzelfde object vanuit verschillende 
perspectieven te bekijken. “We proberen een sacrale 
sfeer te scheppen en de bezoekers het gevoel te 
geven dat ze niet tussen “dode beesten” rondlopen 
maar naar kunst aan het kijken zijn. Aan hen om te 
oordelen of dit gelukt is”, aldus bio-filosoof Luc.

Fiche
• Museos, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp, info@

museos.be, 058 51 19 39, website eind december 
klaar.

• Open: op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
in een schoolvakanties, van 10 tot 17 u. / alle 
andere dagen na afspraak.

• Toegang: gratis -6 jaar / basisprijs 6 euro / 65+ en 
groepen 5 euro / studenten en -18 jaar 4 euro / 
leerlingen in schoolverband 2 euro pp. en leerkracht 
gratis / gezinsticket 15 euro / gids 50 euro

Onze gemeente heeft er een (privé)museum bij. Met deze keer geen inhoud uit het mensdom, wel uit het 
dierenrijk. “Museos”, zo luidt de naam, een samentrekking van het Latijnse “musaeum ex ossibus” of in het 
Nederlands “museum uit beenderen”. De indrukwekkende verzameling en het imposante museum zijn het 
levenswerk van het echtpaar Luc Tyteca-Leentje Vandenhoudt, beiden 54 jaar en licentiaten in de biologie 
(dierkunde, KU Leuven, 1983).

Schepen van Milieu&DO Albert Serpieters en federaal 
parlementslid Rita Gantois openden op 24 oktober het 
prachtige Museos van biologen Luc Tyteca en Leentje 
Vandenhoudt in aanwezigheid van moeder Agnes 
Denoo, Willy Gybels en Christine Brouckaert.

Dit is de schedel van een babyroussa, voor de leken in 
het vak het hertzwijn…



Beauvarletkoor brengt
Messiah van Händel/Mozart

Paul Delvaux’s Best wishes

In 1789 maakte Mozart, in opdracht van baron Gottfried van Swieten, 
een bewerking van het wereldberoemde barokoratorium Messiah van 
G.F. Händel, amper 48 jaar na de compositie van het originele werk. De 
verschillen tussen beide versies zijn opmerkelijk. Händel componeerde 
de Messiah voor een barokorkest dat vooral uit strijkers bestond. Mozart 
schreef een orkestratie uit voor een symfonisch orkest, bestaande uit 
strijkers én een grote verscheidenheid aan blazers. Voor de klarinetten, 
dwarsfluiten, hoorns en trombones werkte hij mooie solopartijen uit. In 
de koorpassages daarentegen bracht hij weinig wijzigingen aan: enkele 
koorfragmenten worden door solisten uitgevoerd, en hier en daar werd 
een noot vervangen.
De uitvoerders zijn: Beauvarletkoor Koksijde, Arenbergkoor Leuven en 
Vagantes Morborum Brugge voorbereid door hun respectievelijke 
dirigenten Griet De Meyer, Lou van Cleynenbreugel en Korneel Bernolet 
die met zijn orkest Apotheosis op historisch instrumentarium ook de 
algemene leiding voor zijn rekening neemt.
De solisten zijn sopraan Amaryllis Dieltiens, mezzosopraan Nicola Wemyss, 
tenor Guy de Mey en bas-bariton Norman Patzke.
Toegang 25 euro add, 22 euro vvk, 18 euro ≤ 26 jaar (tot 23 dec.). 
Kaarten: beauvarlet@gmail.com of 0476 59 42 99

Jokobeau zingt Midwinternacht
Ook Jokobeau, het jongerenkoor in de schoot van het Beauvarletkoor 
Koksijde, treedt voor het voetlicht, meer bepaald op zondag 20 
december om 17 u. in Het Bedrijf (Oostduinkerke-Dorp) met het concert 
Midwinternacht. 
De jongeren zingen sfeervol over sneeuw, ijs, dromen en verlangen, van Let it go tot De roos…
Tickets 8 euro (6 euro ≤ 26 j.) bij de koorleden of via jokobeau@gmail.com. 
Info: www.beauvarletkoor.be of via Facebook (jongerenkoor Jokobeau)

Het Beauvarletkoor Koksijde eindigt het feestjaar van zijn 40-jarig bestaan op zaterdag 26 december 
om 20 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk met de uitvoering van het barokoratorium Messiah van 
G.F. Händel in een bewerking van W.A. Mozart.

Nog tot 3 januari loopt in het Paul Delvauxmuseum 
de tentoonstelling Paul Delvaux’s Best wishes. Deze 
expo is gewijd aan veeleer ongewone werken van 
Paul Delvaux: zijn wenskaarten. Voor veel kunstenaars 
was/is de wenskaart een geliefde discipline. Net zoals 
Hergé en Picasso schiep Delvaux er genoegen in zijn 
wenskaarten zelf te illustreren. Met een unieke tekening 
probeerde hij zijn wensen aan familie en vrienden 
over te maken. Zo bracht hij poëzie van een bijzondere 
wereld, bewoond door meisjes in een decor van met 
kant beklede sparrenbomen. Het zijn subtiele kleine 
meesterwerken die de magie van Kerstmis brengen, 
met vele herinneringen aan de kindertijd. Kostbaarheid 
en betovering staan centraal op deze mooie tentoonstelling.
Tot 3 januari van donderdag tot vrijdag van 10.30 tot 17.30 u.
Info: Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42 in Sint-Idesbald, T 058 52 12 29, www.delvauxmuseum.com

Het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald is sinds jaar en dag een belangrijk uithangbord van Koksijde. 
Sedert 4 april is het museum gratis toegankelijk voor alle Koksijdenaars. K-pas-houders genieten daar 
voortaan van het reductietarief, nl. 7 euro in plaats van 10. Dat geldt sinds begin 2015 ook voor houders 
van een K-pas voor tweederesidenten.

© Stichting Paul Delvaux Museum



Help in de winter mensen die het moeilijk hebben!

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 sneeuwruimen (5 euro/u en 0,34 euro/km).
Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Voor hen zijn Kerstmis en Nieuwjaar 
niet altijd een feest. Een kleine attentie, een 
bezoekje, een boodschap enz. kan voor hen heel 
deugddoend zijn. Wees solidair!
Bent u alleenstaand of hebt u niet veel sociaal 
contact? Vindt u het zelf moeilijk om stappen te 
zetten?  
Meld dan zeker mogelijke probleemsituaties aan 
het Sociaal Huis. De thuiszorgmedewerkers en 
de vrijwilligers zullen mee zoeken naar de best 
mogelijke oplossing.
Info: Seniorenloket en –consulent Katleen Calcoen, 
058 53 43 42 / Thuiszorgdiensten tijdens kantooruren  
058 53 43 43 / noodnummer Project Samen Sterk 
op zaterdag en zondag van 9 tot 14 u. 0472 20 
42 80 (enkel bij dringende gevallen) / www.
sociaalhuiskoksijde.be.

Stevia desserten- en bakboek
van diëtisten Louise en Sara

Diëtisten worden dagelijks geconfronteerd met mensen die geen of 
enkel beperkt suiker mogen gebruiken. Sinds 2011 is als alternatief de 
energievrije zoetstof stevia op de markt.
Stevia is de verzamelnaam voor alle voedingsingrediënten die 
afkomstig zijn van de Stevia rebaudiana Bertoni, een kruidachtige plant 
met een zoete smaak. Stevia is sinds 2011 verkrijgbaar in natuurwinkels 
en supermarkten. De vorm varieert van poeder en korrels tot vloeistof, 
tabletten en sticks.
Louise Sarrazyn: “Onze bundel biedt lekkere alternatieven voor o.a. 
diabetespatiënten, maar ook voor mensen met insulineresistentie, 
overgewicht of obesitas. Bij elk recept staan de macronutriënten en de 
voedingswaarde vermeld, de gemiddelde dagelijkse voedingsrichtlijn.”
Een losse greep uit de inhoud: bosbessenmuffins, cake met 
frambozenmousse, chocolademelk met kaneel, aardbeientiramisu, 
quinoapudding, appelchips en amandelpralines. Het werk is 
voorbeeldig uitgegeven met foto’s waar weelderige geuren en smaken 
zomaar uit rijzen…
Uitgegeven door Uitgeverij Devries-Brouwers uit Antwerpen en vanaf nu 
te koop in de boekhandel, prijs 19,95 euro.

Louise Sarrazyn uit Oostduinkerke en Sara Dejonghe uit Menen, beiden 
jonge diëtisten hebben een desserten- en bakboek samengesteld met 
75 recepten voor dranken, snoepgoed, taarten, gebak en koekjes. Dit 
boekje is opmerkelijk omdat de gerechten geen suiker maar stevia 
bevatten. 

Louise Sarrazyn (l.) en Sara 
Dejonghe, pas afgestudeerd en al 
een boekje klaar.

Voor mindervaliden, mindermobielen, zieken, bejaarden en eenzamen zijn de wintermaanden dikwijls 
geen aangename tijd. Het Sociaal Huis biedt zoals elk jaar hulp aan mensen die het moeilijk hebben.



Samen op weg naar
goedkopere groene energie

Schenkings- en erfenisrecht

Bloedinzamelingen in december

Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf  
1 december tot 1 februari via de website  
www.samengaanwegroener.be of via 0800 76 101 of  
via het Woonloket.
Op 2 februari 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 van energieleverancier te veranderen. Let op: ook wie de vorige 
keer deelnam aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch.
Info en inschrijven
Hebt u geen internet, dan helpt Woonhuis NieKo u graag verder met de inschrijving.
• Woonloket Koksijde (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34): maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 u.
• Woonloket Nieuwpoort (Sociaal Huis, Astridlaan 103 in Nieuwpoort): woensdag van 9 tot 11.45 u.
Na afspraak kunt u ook info inwinnen in woonhuis NieKo, Zeelaan 24 in Koksijde-Dorp, 058 53 34 90.  
Breng uw laatste eindafrekening voor elek/gas mee. Daarop staan immers alle nodige gegevens.
Vragen: samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 0800 76 101.

Bent u eigenaar van uw woning? Hebt u een mooi spaarpotje opgebouwd? Dan hebt u zich wellicht 
al afgevraagd wat er met uw vermogen gebeurt als u overlijdt. Als u niets doet, bepaalt de wet wie uw 
erfgenamen zijn. Wilt u uw erfenis liever zelf regelen? Dan bestaan er veel manieren om aan successieplanning 
te doen: u kan uw huwelijkscontract en uw levensverzekeringsovereenkomst checken, een testament opstellen, 
een schenking doen, …
Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet persoonlijke) vraagstelling. Toegang 2 euro, drankje inbegrepen. 
Inschrijven wordt aangeraden: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42,  
www.sociaalhuiskoksijde.be.

In december organiseert het Rode Kruis Koksijde volgende bloedinzamelingen:
• donderdag 17 december van 17 tot 20 u. in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) in 

Koksijde-Dorp
• woensdag 23 december van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
• woensdag 30 december van 17 tot 19.30 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan) 

in Sint-Idesbald
Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Elke mens heeft 70% kans ooit een 
bloedproduct in zijn leven nodig te hebben. Slechts 3% van de bevolking geeft zelf 
bloed. Cijfers die meteen duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om u als 
bloeddonor te melden. Dat kan vanaf 18 tot 71 jaar. U redt er mensenlevens mee.
De bloedgift zelf duurt ca. 8 minuten. Met inschrijving, invullen vragenlijst en 
gesprek met de dokter mag u rekenen op 45 minuten. Nadien wordt u een 
drankje en geschenkje aangeboden. Breng uw identiteitskaart mee.

Om aandacht te besteden aan de gewijzigde wetgeving organiseert de 
seniorenadviesraad op donderdag 10 december om 14 u. in c.c.  
CasinoKoksijde een infonamiddag over schenkings- en erfenisrecht met 
toelichting door de geassocieerde notarissen Peter De Baets en Liselotte De Kock.

De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de vijfde keer 
de groepsaankoop 100% groene stroom. Wie wil besparen 
op zijn energiefactuur en zijn steentje wil bijdragen tot een 
gezond milieu, neemt uiteraard deel aan deze campagne.



Ontmoetingsnamiddag met kerstmarkt

Cadeaudagen in de Oxfam-Wereldwinkel

Op donderdag 17 december vindt er in het Sociaal 
Huis een sfeervolle kerstmarkt plaats tijdens de 
maandelijkse ontmoetingsnamiddag. Men kan 
er proeven van kerstdessertjes, gemaakt door het 
team van budgetkoken. De werkjes van de breisters 
en knutselaars zullen er tentoongesteld worden. 
Voor 2 euro krijgt al wie komt koffie, thee, water en 
kerstdessertjes. Het moment om nieuwe contacten te 
leggen. Vanaf januari 2016 vinden deze namiddagen 
plaats op de tweede en de laatste donderdag van 
de maand. 
Info: annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be  
(Ter Duinenlaan 34), 058 53 43 30, 
www.sociaalhuiskoksijde.be

Het ruime aanbod van geschenken van eerlijke kwaliteit ligt uitgestald 
in dienstencentrum Zonnebloem, (Zuidstraat 67 in Veurne) op zaterdag 
van 10 tot 19 u. en op zondag van 10 tot 18 u.
Voor Oxfam-Wereldwinkels is eerlijk handelen logisch. Om dat in de verf te zetten, ging Oxfam aan de 
slag met bekende kunstwerken. Enkele bekende Vlamingen lieten zich door fotografe Lieve Blancquaert 
portretteren. 
Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want eerlijke handel geeft 
producenten in het Zuiden sterke eigen benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling.
Met eindejaar presenteert Oxfam ook het initiatief Oxfam Pakt Uit: originele, duurzame en grappige 
eindejaarsgeschenken in de vorm van wenskaarten. Zie daarvoor www.oxfampaktuit.be.
Info: Frank Vandooren, 0495 25 64 58, veurne@oww.be / Griet Rebry, 09 218 88 62 of 0497 52 01 54,  
griet.rebry@oww.be / www.oxfamwereldwinkels.be/cadeaudagen (ook de fotoreeks van Lieve Blancquaert)

Erediensten Kerstmis en Nieuwjaar
Donderdag 24 december - Kerstavond
-  16.30 u., Sint-Idesbald, kerstviering
- 17 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas, gezinsviering en kerstspel met en voor kinderen en jongeren
-  17 u., Koksijde, Sint-Pieter, kerstviering
- 18 u., Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen, gezinsviering
Vrijdag 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
-  11.30 u., Oostduinkerke, Mariakapel, kerstviering, verzorgd door 

gelegenheidsensemble
Donderdag 31 december - Oudejaar
-  18 u., Sint-Idesbald
Vrijdag 1 januari – Nieuwjaar
-  10 u., Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen
-  11 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaas

Oxfam-Wereldwinkel Veurne organiseert op zaterdag 19 en 
zondag 20 december zijn jaarlijkse Cadeaudagen. Met een reeks 
opvallende foto’s van bekende Vlamingen zet Oxfam eerlijke handel 
in de verf bij al wie op zoek is naar eindejaarscadeautjes.



Nieuw Algemeen Politiereglement (3)

Basisregels huishoudelijk afval

Juiste tijdstip en plaats
Weldra valt de afvalkalender 2016 in uw bus. De kalender vermeldt de data 
van de ophalingen en het precieze tijdstip om het afval aan te bieden. 
Nog al te vaak wordt vastgesteld dat er afval aangeboden wordt op een 
dag dat de huisvuilwagen niet komt. “Vergeten” huisvuil ontsiert op die 
manier de buurt.
Huishoudelijk restafval - Gebruik steeds de reglementaire zak voor 
huishoudelijk restafval (groene zak met gemeentelijk logo) en plaats deze 
voor uw eigen gevel op de ophaaldag tussen 6 en 8 u.
GFT (groente-, fruit- en tuinafval) - Plaats uw gft-container voor uw eigen 
gevel op de ophaaldag tussen 6 en 8 u.
Papier en karton -  Plaats papier en karton voor uw eigen gevel de avond 
vóór de ophaaldag na 21 u.
PMD - Plaats de pmd-zak voor uw eigen gevel de avond vóór de ophaaldag 
na 21 u.

Semi-ondergrondse afvalcontainers
De gemeente plaatste grote semi-ondergrondse containers voor 
huishoudelijk restafval om (opengepikte) huisvuilzakken in de toeristische 
zone te verminderen en om tegemoet te komen aan de noden van tijdelijke 
verblijvers die Koksijde verlaten op dagen waarop er geen ophaling is 
aan hun verblijfplaats. Huishoudelijk restafval moet ook hier steeds in de 
reglementaire zak (groene zak met gemeentelijk logo) gedeponeerd worden.
Grof brandbaar materiaal (huisraad), bedrijfsafval, bouwafval enz. hoort niet 
thuis in of bij deze containers.

Straatvuilnisbakjes
De openbare straatvuilnisbakken dienen uitsluitend voor zwerfvuil, hondenpoepzakjes en klein afval 
van zaken die men op het openbaar domein verbruikt heeft (vb. gedoofde sigarettenpeuk, wikkel van 
chocoladereep, plastic snoepverpakking…). Precies daarom hebben ze vaak een kleine inwerpopening. 
Dump uw eigen huishoudelijk afval in geen geval in een openbare straatvuilnisbak.

Het nieuw algemeen politiereglement (APR) van onze gemeente werd 
begin 2015 door de gemeenteraad goedgekeurd. Tij-dingen belicht in 
afleveringen de belangrijkste bepalingen. Dit derde artikel gaat over een 
aantal basisregels voor het aanbieden van huishoudelijk afval.

Wedstrijd “1001 ideeën,
red de biodiversiteit”

Stuur het museum je meest creatieve en originele actietips om de biodiversiteit een handje te helpen. 
Een duidelijke uitleg over de baat van je actietip voor biodiversiteit bezorgt je voordeel. En een originele 
presentatie (strip, film, kunst- of knutselwerk, ...) is helemaal het einde!
Je kan zowel individueel als in groep deelnemen, ongeacht je leeftijd. Iedereen maakt kans om in de prijzen 
te vallen, zowel de (zeer) jonge kandidaten boordevol hippe ideetjes als de meer ervaren natuurkenners.
Het museum heeft fantastische prijzen in petto: een weekendje in de Ardennen, meevaren met een 
oceanografisch schip, bezoeken voor en achter de schermen in de Zoo van Antwerpen en de Plantentuin 
van Meise, een hippe fiets van bamboe, ... Sowieso worden alle goede ideeën met naam en toenaam 
gepubliceerd.
Info: www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be (1001 ideeënwedstrijd).

Onze manier van leven en consumeren heeft een enorme impact op de 
biodiversiteit wereldwijd. Het Museum voor Natuurwetenschappen (het 
befaamde Dino-museum) daagt daarom iedereen uit om originele ideeën te 
bedenken om de biodiversiteit te beschermen.



SOS zwerfkatten

Steriliseer uw huiskat
Veel zwerfkatten zijn ongewenste nakomelingen van de 
huiskat. Om dit te voorkomen, kunt u uw eigen huiskat laten 
castreren of steriliseren. Een gesteriliseerde kat heeft minder 
kans om melkkliertumoren te ontwikkelen. Gecastreerde katers 
vertonen minder zwerflust, vechten minder en stoppen meestal 
met urineren om hun territorium te markeren. De ingreep kan 
gebeuren vanaf de leeftijd van zes maanden. Hebt u toch 
kittens, dan bent u verplicht om ze te identificeren (met chip) 
en te castreren of te steriliseren, voor u ze verkoopt of weggeeft.

Voederen?
-  Zwerfkatten en verwilderde dieren voederen verstoort hun instinct en brengt de zwerfkattenpopulatie uit 

evenwicht. Katten zullen altijd mensen blijven benaderen op zoek naar voedsel. Daarbij kunnen ze ook 
agressief worden.

-  Door het voederen blijven zwakke dieren overleven en zich voortplanten, terwijl ze anders door natuurlijke 
selectie sterven. Zo kunnen besmettelijke ziekten zich snel onder de katten verspreiden.

-  Nagelaten voedsel voor zwerfkatten trekt ook ratten en ander ongedierte aan. 
-  Bakjes met eten en drinken op het openbaar domein geven een onverzorgde indruk en zijn onhygiënisch. 

Dieren voederen op het openbaar domein is daarom altijd verboden.

Onze gemeente voert al langer dan vandaag een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Doel daarvan is de 
populatie beheersbaar houden door zwerfkatten onvruchtbaar te maken en vervolgens weer vrij te laten 
op de plek waar ze leven. De voorbije jaren werden honderden katten op deze manier behandeld. Toch 
blijft het vaak dweilen met de kraan open. Bij katten geldt immers 1 + 1 = 6. Soms meer dan twee maal per 
jaar. Daarom vraagt de gemeente uw medewerking.

Het containerpark (Veurnestraat 
11 in Koksijde) is gesloten van 
donderdagmiddag 24 tot en met 
maandag 28 december. Eveneens 
gesloten in de nieuwjaarsweek 
van donderdagnamiddag 31 
december tot en met maandag  
4 januari.
De normale openingsuren zijn: 
van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 
11.45 u. en van 13 tot 16.45 u.

De astrofotografie veranderde grondig ons inzicht over het 
universum. Denken we maar aan de prachtige beelden van de 
Hubble- en Spitzertelescoop of het ontdekken van exoplaneten 
door de Kepplertelescoop. De voordracht is geen technische 
presentatie over pixels maar een heel leuke historische en bij 
wijlen zelfs filosofische uiteenzetting over deze boeiende tak van 
astronomie. Er is geen voorkennis nodig. 
Toegang 5 euro / 4 euro voor leden van de Sterrenjutters Koksijde, 
inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje inbegrepen). 
Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

ContainerparkVoordracht astrofotografie

Prijs voor  
Actie Diamant 2015
De vrije basisschool De Ark viel onlangs in 
de prijzen met hun deelname aan de actie 
Diamant. Die actie zet de kinderen en hun 
ouders aan om bewuster met schoolgerief om 
te gaan. Wat in juni nog niet versleten is, hoef je 
immers in september nog niet weg te werpen en 
te vervangen door nieuw schoolgerief gewoon 
omdat er een nieuw schooljaar start…

Sterrenwacht De Sterrenjutter presenteert op vrijdag 4 december 
om 19.30 u. in het Duinenhuis (Bettystraat) de voordracht 
Astrofotografie door de jaren heen. Spreker is expert Xavier 
Debeerst.



Proef van techniek in de 
Techniekacademie

Kinderfilm Big Hero 6

Welkom bij de jeugdraad

Evenement organiseren 
met fiche

Speelterrein in de 
kijker: Kerkepanne

Info avond  
over rouwen

De jeugddienst organiseert van januari tot april de 

Techniekacademie voor kinderen van het vijfde of zesde 

leerjaar die creatief zijn en graag dingen ineenknutselen. 

In dit technologielabo kunnen ze onder begeleiding van 

professionals gereedschap en verschillende materialen leren 

kennen. De reeks telt elf workshops en een bedrijfsbezoek, 

telkens op woensdag van 16 tot 18 u. in zaal JOC de PIT, 

met start op 13 januari en einde op 27 april. Op de laatste 

workshop mogen de ouders meekomen want dan vindt de 

diploma-uitreiking plaats.
Deelnemen kost 70 euro, materiaal en verzekering 

inbegrepen. Inschrijven op www.techniekclub-koksijde.be. 

Snel zijn, want er zijn maar 20 plaatsen.

JOC de PIT presenteert op dinsdag 22 december om 14.30 u. de kinderfilm Big Hero 6.  

Een ramp treft de stad San Fransoyko en de jongen Hiro belandt in het oog van 

het gevaar. Hij roept onmiddellijk de hulp in van zijn robot Baymax en zijn vrienden. 

Samen proberen ze het mysterie op te lossen en noemen ze zich Big Hero 6, de zes 

superhelden.
Tickets 2,50 euro. Reserveren via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. 

Meer info op www.depit.be.

De jeugdraad helpt kinderen en jongeren en geeft hen een 

plaats, een stem in onze gemeente, door op de barricades 

te staan, te luisteren en te fluisteren. De jeugdraad “vecht” 

voor alle kinderen en jongeren. Of het nu gaat over ruimte 

om te fuiven of te spelen. Vanaf 14 jaar zijn alle jongeren 

die hun stem willen laten horen, welkom bij de jeugdraad. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op vrijdag 4 

december om 19.30 u. Locatie nog te bepalen. Wil je er bij 

zijn, zend dan een bericht aan thierry.boonefaes@koksijde.be 

of like de pagina van de jeugdraad.

Bij de organisatie van een 
openbare fuif of optreden 
komt heel wat kijken. Om 
het voor een organisator iets 
eenvoudiger te maken, helpt 
de jeugddienst met een fiche 
waarop staat wat je moet 
doen, van het afsluiten van een 

verzekering tot het voorzien van 

oordopjes. Om een openbare fuif te mogen organiseren in 

een gemeentelijke zaal moet je sowieso die fiche invullen. Een 

fuif in een privézaal moet je enkel melden, maar ook daarvoor 

kan je de fiche gebruiken. Begin er tijdig aan, want een 

evenement organiseren kost al vlug enkele maanden tijd. Vind 

de fiche op www.koksijde.be/evenementenfiche.

Het speelplein bij de Kerkepannezaal 

(Strandlaan, Sint-Idesbald) is een 

domein voor de echte avonturiers 

met een kabelbaan, een 
vogelnestschommel, een gewone 

schommel, een klimtoestel, twee 

glijbanen, een schuilhut en een paar 

veertjes. Naast het speelterrein liggen 

enkele petanquevelden. Ideaal voor 

de hele familie. Meer speelterreinen op 

www.jeugd.koksijde.be.

Iemand missen. Niet evident in onze 

maatschappij waar alles snel moet gaan. 

Maar hoe lang duurt een rouwproces 

en wat is een rouwproces eigenlijk? Wat 

zeg je tegen iemand in rouw? Wat zeg je 

beter niet?
Missing You zet zich in voor kinderen 

en jongeren die rouwen. Via 
ervaringsdeskundigen en jarenlange 

expertise maakt Missing You rouw bij 

kinderen en jongeren bespreekbaar.

Een ervaringsdeskundige komt op 

dinsdag 8 december van 19 tot 21 u. in 

JOC de PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde-Bad 

spreken over wat te doen na een verlies. 

Het gemeentebestuur biedt deze avond 

gratis aan.
Inschrijven via carine.baert@koksijde.be 

of 058 53 34 44.



Na Janne Levecque en Mattice Vermander heeft Koksijde sedert dinsdag 27 oktober zijn derde 
kinderburgemeester: jongedame Maité Vanhee van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
Maité is 11 jaar en zit in het 6de leerjaar.

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 raad 
komt vijf keer per jaar samen, telkens rond een 
bepaald thema.
De kinderburgemeester werd op 27 oktober in de 
Kokpit van het gemeentehuis voor één jaar gekozen 
uit de raadsleden van het zesde leerjaar. Elke lagere 
school mag bij beurtrol de burgemeester leveren 
die een lint krijgt.
Maité: “Ik ben heel blij met de titel van 
kinderburgemeester. Ik zal mijn best doen om 
Koksijde nog beter en toffer te maken. En ik wil 
graag mijn steentje bijdragen voor een nog 
mooiere natuur.” Alvast een mooi voornemen 
van de kersverse burgemeester die haar hobby’s, 
paardrijden en atletiek, in de natuur beoefent.
De verkiezing vond plaats in aanwezigheid van 
schepen van Jeugd en Onderwijs Lander Van Hove, 
van diensthoofd Jeugd Thierry Boonefaes en van 
persmedewerker Comop Isabelle Deshayes (die beiden ook secretaris van de kindergemeenteraad zijn). 
Zoals de vorige keren was de verkiezing op www.tv.koksijde.be live te volgen

De avondmountainbikers kregen een parcours van 25 of 38 km 
voorgeschoteld op Koksijde en Pannese grond. Reflecterende 
klevers op de omloopwijzers zorgden ervoor dat de fietsers met 
hun verstralers perfect het parcours konden volgen. Zowel aan de 
inschrijving, langs de omloop en aan de bevoorradingsposten 
stonden of hingen allerlei Halloweengriezels in speciale 
lichteffecten. Zelf waren talrijke mountainbikers geschminkt 
in spook of griezel. Onder de deelnemers waren er ook 
vakantiegangers die van de gelegenheid profiteerden om kennis 
te maken met de mountainbikesport of met een avondrit. 
De medewerkers van Het Rode Kruis genoten van een werkloze 
avond want alle deelnemers droegen een fietshelm met 
ledverlichting. Biij aankomst kregen alle deelnemers een beker 
pompoensoep van de uitbaters van de sporthalkantine. De 
sportdienst kijkt al uit naar de 3de editie en is inmiddels gestart 
met de voorbereiding van 22ste uitgave van de klassieke 
mountainbiketoertocht op 28 februari.

Kinderburgemeester en -gemeenteraad

2de Halloween-mountainbikerit
met recordaantal deelnemers
De gemeentelijke sportdienst organiseerde op vrijdagavond 
30 oktober de tweede editie van zijn Halloween-mountainbike-
toertocht. In ideale weersomstandigheden mocht de sportdienst 
819 deelnemers ontvangen, of 200 meer dan in 2014.

De kindergemeenteraad 2015-2016 met bovenaan 
v.l.n.r. Bradley Depelsmaeker (De Strandloper), Emma 
Dewaele (De Letterzee), schepen Lander Van Hove, 
kinderburgemeester Maité Vanhee (gemeenteschool 
Oostduinkerke), Younes Sente (De Letterzee) en Xander 
Victor (gemeenteschool Koksijde). Zittend Jasper Maes 
(De Strandloper), Lennert Depicker en Renée Lagrou 
(vrije basisschool Oostduinkerke), Luna Peeters en 
Pauline Geldhof (vrije basisschool De Ark), Camille Baes 
(gs Koksijde) en Juliette Popeye (gs Odk).

Schepen van sport en avondlijk 
mountainbiker Dirk Dawyndt laat 
zich de charmes van twee bevallige 
Halloweenschatjes welgevallen…



Multimove voor kleuters

Met Moovie leren de kinderen springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen enz., zodat ze later klaar zijn 
om een echte sportclub te kiezen. Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens van 16.30 tot 17.15 u. Prijs 16,50 euro (maandag OF dinsdag).
Inschrijven vanaf 8 december met het inschrijvingsformulier op www.sport.koksijde.be, of via sportdienst@
koksijde.be. Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11, 058 53 20 01.

Sportelen voor 50-plussers

Tai chi - De eenvoudige tai chi-bewegingen zijn 
uitstekend voor de coördinatie, ademhaling, 
spierkracht en evenwicht.
-  op maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u.  

in de sporthal van Koksijde
-  op donderdag (beginners) van 9 tot 10 u.  

in de zaal voor vloersporten Koksijde
Inschrijven: 1,5 euro per les (verzekering incl.)  
via katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,  
058 53 43 42, org. i.s.m. het Sociaal Huis.

Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor 
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en 
conditie verbeteren en tegelijk genieten van 
de zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op 
dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 4 euro per les. 
Inschrijven niet nodig.

Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven 
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht 
mogelijk bij de middencirkel. Vrij spel. Op dinsdag 
van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke.  Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro 
per beurtt. Inschrijven bij de sportdienst.

Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot 
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke.  
Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven 
bij de sportdienst.

Netbal - Op woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in 
sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering 
incl.) 1,50 euro per les. Inschrijven bij de sportdienst.
Conditiegym (sport overdag) – Verbeter uw 
uithouding en spierkracht. Op vrijdag van 9.30 tot 
10.30 u. of van 10.30 tot 11.30 u. in de sporthal van 
Koksijde. Prijs (verzekering incl.) 1,50 euro per les. 
Inschrijven niet nodig.

Badminton en tafeltennis (sport overdag) – 
Met begeleiding voor beginners, vrij spel voor 
gevorderden. Op vrijdag van 13.45 tot 15.45 u.  
in de sporthal van Koksijde. Prijs (verzekering incl.) 
1,50 euro per les. Inschrijven niet nodig.

Initiatiereeksen – Op woensdag elke maand een 
andere sport:
a) in december conditie- en krachttraining op 
fitnesstoestellen, oefeningen om spierkracht 
en uithouding te verbeteren, speciaal voor wie 
nog geen ervaring heeft met het gebruik van 
fitnesstoestellen. Op woensdag 2, 9 en 
16 december van 9 tot 10 u. in Powerzaal Laurent 
De Coninck in Koksijde. Prijs (verzekering incl.) 
4,50 euro voor de drie lessen. Inschrijven bij de 
sportdienst.
b) in januari pilates, oefeningen voor een goede 
coördinatie en houding, voor de belangrijkste 
spieren van vooral buik, rug en bekken, de 
ademhaling staat altijd centraal. Op woensdag 
6, 13, 20 en 27 januari van 9 tot 10 u in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Deelnameprijs 
(verzekering incl.): 6 euro voor de vier lessen. 
Inschrijven bij de sportdienst.

De brochure met het volledige Sportelaanbod 
is beschikbaar bij de dienst Toerisme en bij de 
sportdienst (058 53 20 01 of via 
sportdienst@koksijde.be).  
Alle info ook op www.sport.koksijde.be.

Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn 
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te 
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!

De sportdienst organiseert opnieuw Multimove voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas. 
De reeks loopt van 4 januari tot de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie).



De aanslagen van vrijdag 13 november 
in Parijs lieten uiteraard ook ons 
gemeentebestuur niet onberoerd. Uit 
solidariteit met de nabestaanden van 
de slachtoffers opende onze gemeente 
een rouwregister dat op maandag 16 
november om 12 u. ondertekend werd 
door Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois, burgemeester Marc Vanden 
Bussche, in aanwezigheid van de 
schepenen Jan Loones, Albert Serpieters 
en Dorine Geersens, OCMW-voorzitter 
Greta Delie, federaal parlementslid Rita 
Gantois en Vlaams parlementslid Danielle T’Jonck. Zoals op vele plaatsen wereldwijd namen politici en 
personeelsleden van onze gemeente tegelijk één minuut stilte in acht. Aan het gemeentehuis hing de 
Franse vlag halfstok gedurende de periode van nationale rouw in Frankrijk.

Petanquetornooi Wisselbeker  
schepen van Sport

Eerste Your’in Spartarun

Minister-president tekent rouwregister

Op donderdag 15 oktober organiseerde de 
sportdienst het jaarlijkse petanquetornooi 
Wisselbeker schepen van Sport. Er kwamen 
27 tripletten aan de start: vijf van V.L.O.P.S., 
zes van PC Koksijde, zeven van PC Eeuwig 
Jong en vier van VL@S Koksijde. Daarnaast 
ook enkele ploegen van Huize Rozenwingerd 
Oostduinkerke en enkele teams uit Veurne en 
Dilbeek. PC Eeuwig Jong stond in voor de bar.
PC Koksijde kaapte de drie ereplaatsen weg. 
Winnaars werden Johan Meersdom, Marcel 
Vanneste en Ronald Torreele. De tweede 
plaats ging naar Ward Staes, Roger Tourlousse 
en Ulrik Vandeneeden. De derde plaats was 
voor Chris Persyn, Martine Lefranc en Fabian 
Julien.
De Wisselbeker schepen van Sport blijft dus 
zeker nog een jaar in de kast van PC Koksijde. 
Als die club in 2016 opnieuw wint, mag ze de beker definitief houden.
Onder de enthousiaste deelnemers werden na afloop zes flessen wijn van sportschepen Dirk Dawyndt 
verloot. De gelukkigen waren Jozef Vandenberg, Paul Maerten, Eric Vandromme, Raymond Clonen, 
Ulrik Vandeneeden en Christian Debecker.

De evolutie van het joggen van individuele sport via stratenlopen tot echte evenementen wordt ook wel 
festivalisering genoemd. Denk maar aan de Urban Trails, de Color Run of de Santa Run.
Het viel organisator Your’in, gekend van het jaarlijkse Your’in Festival eind juni, echter op dat de jongste 
lopers in de kou bleven staan. Dat was de start van de Your’in Spartarun: 1 of 2 km ploeteren en klauteren 
over ruim 15 hindernissen. Deelnemers zijn vrij om om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst het 
parcours af te leggen. Er zijn drie leeftijdsgroepen met aparte vertrektijden: 8-10 j., 11-12 j., 13-15 j.
Info: www.yourin.be/nl/spartarun-koksijde en www.facebook.com/yourin.be

Op zondag 1 mei zal het strand van Koksijde het decor zijn van de 
allereerste Your’in Spartarun. Jongeren event organisator Your’in vertaalt 
zo de running hype naar jongeren.

De dame en de acht heren van PC Koksijde die de drie eerste 
plaatsen van het petanquetornooi Wisselbeker schepen van 
Sport bekleedden.



Koolstofmonoxide (CO):  
sluipende moordenaar
Elk jaar sterven in België tientallen mensen door CO-vergiftiging 
of ze worden er in het ziekenhuis opgenomen na een 
koolstofmonoxide-vergiftiging. Waarom is CO zo gevaarlijk? 
Omdat u het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en 
smaakloos. 

Hoe vergiftiging voorkomen?
-  Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel 

(open vlam) functioneert, moet goed verlucht worden.
-  Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
-  Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar 

buiten hebben.
-  Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
-  Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
-  Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel 

brandt op gas of petroleum.
-  In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van min. 150 cm² 
(bv. 10 op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
Hoe kan u CO-vergiftiging dan toch herkennen?
U krijgt snel hoofdpijn, u wordt misselijk, u voelt zich moe, soms valt u flauw.
Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?
Let eerst op uw eigen veiligheid! Open eerst ramen en deuren, schakel het toestel uit (gasgeiser, 
verwarmingstoestel). Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-
vergiftiging kan gaan. Breng de persoon uit de kamer. Begin de reanimatie als het slachtoffer niet ademt. 
Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.
Plaats nu uw CO-melder!
-  Per woning wordt best minimaal één koolmonoxide-melder geïnstalleerd in of in de nabijheid van de 

slaapkamer(s). Plaats de melder op minstens 5 tot 6 m afstand van boilers of hittebronnen die brandstof 
verbruiken en op minstens 3 m van vochtige ruimtes

-  Plaats een CO-melder op ca.1,5 m hoogte
-  Plaats nooit een combinatie van rookmelder en CO-melder
-  Koop uitsluitend een CO-melder met CE-markering

Actiedag tegen woninginbraken: 1dagniet!
Op vrijdag 13 november vond de tweede 
editie van de nationale Belgische 
actiedag “1dagniet” in de strijd tegen 
woninginbraken plaats. Het VIP- en het 
mountainbiketeam van de PZ Westkust 
deelden samen met de preventiedienst 
preventievoetjes en andere gadgets 
uit aan bewoners waar het inbrekers 
gemakkelijk wordt gemaakt (bv. een niet 
afgesloten garagepoort, openstaande 
ramen bij afwezigheid…). Via een 
checklist duidden ze aan welke zaken 
niet in orde waren op het vlak van 
inbraakpreventie. De preventiedienst 
focuste op de gemeente Koksijde, 
de politie was aan heel de Westkust 
actief. Ze patrouilleerden ook in 
inbraakgevoelige wijken en hielden 
controles op de openbare weg.
Info: website van de dienst Veiligheid & 
Preventie en op de website van de politie 
Westkust

PZ Westkust en preventiedienst Koksijde in actie tijdens nationale 
anti–inbraakdag!



Schlager on Ice…

Op zaterdag 26 december vindt om 20 u. op 
de IJsbaan in Koksijde-Bad voor de eerste keer 
Schlager on Ice plaats. Bekende sterren zullen er 
optreden zoals Lindsay, Luc Steeno, Paul Severs 
en Jettie Pallettie… Gratis toegang.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Baptist Provoost
Gent, 7 oktober
zoon van Gregory en van Eva 
Sonneville uit Koksijde

Ambre Lefebvre
Veurne, 13 oktober
dochter van Jordan en van 
Samantha Gabriel uit Koksijde

Lionel Vermander
Veurne, 15 oktober
zoon van Kris en van Nathalie 
Moreaux uit Koksijde

Marius De Groef
Veurne, 15 oktober
zoon van Michael en van Laetitia 
Paulet uit Wulpen

Emma Wielfaert
Veurne, 16 oktober
dochter van Kenny en van Caroline 
Bautil uit Oostduinkerke

Maud Gras
Veurne, 22 oktober
dochter van David en van Mélissa 
Stevens uit Koksijde

Alina Afizi
Veurne, 23 oktober
dochter van Mohamed en van 
Shabana Rasoli uit Koksijde

Marilou Cools
Veurne, 25 oktober
dochter van Björn en van Hanne 
Declerck uit Koksijde

Lily Thieren Deseins
Veurne, 26 oktober
dochter van Jeroen Thieren en van 
Charlotte Deseins uit Koksijde

Louise Deprez
Oostende, 27 oktober
dochter van Peter en van Heidi De 
Maet

Babette Vandooren
Veurne, 29 oktober
dochter van Bernard Vandooren en 
van Yannick van Durme uit Koksijde

Céleste Van Peer
Brugge, 30 oktober
dochter van Dominique en 
van Stephanie Vanmaele uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Sébastien Verbuecken en Shari 
Vercaemer, beiden uit Koksijde  
(9 oktober)

Guy Lescot, en Françoise Lerat, 
beiden uit Koksijde (10 oktober)

Franky Serlez en Kim 
Dejonghe, beiden uit Koksijde  
(10 oktober)

Stijn Dewulf en Sarah Velle, 
beiden uit Koksijde (10 oktober)

Vincent Winnock-de Grave en 
Griet Segaert, beiden uit Veurne, 
voorheen Koksijde (17 oktober)

Davy Pilet en Delphine Cottens, 
beiden uit Frankrijk, voorheen 
Koksijde (24 oktober)

Hans Foré en Chantal De 
Cuyper, beiden uit Koksijde  
(31 oktober)

OVERLIJDENS

Boudewyn Fiers - 54 jaar

Eduard Leys - 93 jaar
echtgenoot van Elisabeth Doucet

Oswald Blieck - 78 jaar
echtgenoot van Cécile Ver Eecke

Simonne Boquet - 96 jaar
weduwe van André Vandorpe

Karel Redant - 78 jaar

Marguerite Grauwels - 83 jaar
echtgenote van Jan Lavender

Omerius Hennebel - 90 jaar
weduwnaar van Marie Maertens

Maria Kirsch - 90 jaar
echtgenote van Joseph 
Hombroeckx

Gaston Marvellie - 86 jaar
weduwnaar van Marie Madou

Justine Truyens - 85 jaar
weduwe van François De 
Vleeschouwer

Marcel Sesier - 85 jaar
echtgenoot van Arlette Gaytant

Ignace Bosschaert - 62 jaar

Fernande Roets - 81 jaar
weduwe van Willy Terbekke

Alfons Meert - 73 jaar
weduwnaar van Linda Den Doncker

Franciscus De Reuse - 78 jaar
echtgenoot van Elza Degelaen

Carmen Demuynck - 72 jaar
echtgenoot van Jean Hainaut

Lea Peeters - 79 jaar
echtgenoot Theodoor van De Koninck

Nadine Vanmeteren - 61 jaar 

Hector Wattez - 70 jaar
echtgenoot van Lusette Van Lierde

Murielle Bouxom - 80 jaar
weduwe van Jean Perpete

Marcel Raecke - 72 jaar

Gustave Roose - 68 jaar
echtgenoot van Josiane Verstraete

Pauwel Verstraete - 91 jaar
echtgenoot van Rosine Galafassi

Irène Dodrémont - 84 jaar
weduwe van Jean Rombaux

Georges Debrabandere - 88 jaar
echtgenoot van Georgette Masschelin

Hortense Van Lesbergh - 88 jaar
weduwe van Charles Cornelis

Erik Verkarre - 72 jaar

Armand Volkaert - 85 jaar
echtgenoot van Maria Roos

Jef Six - 35 jaar
echtgenoot van Nina Cobbaert

Guido Six - 60 jaar
echtgenoot van Chantal 
Vandekerckhove

Lindsay en Paul Severs.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Boeve-Douchy
Op zaterdag 17 oktober waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Norbert Boeve (°Avekapelle) 
en Annette Douchy (°Poelkapelle) die huwden op 18 oktober 1965 in Oostduinkerke. Zesendertig jaar lang 
waren ze zelfstandige uitbaters van Patisserie Boeve in Middelkerke. Ze hebben een zoon en een dochter, 
en zes kleinkinderen.

Echtpaar Vermeersch- 
De Brauwer
Zaterdag 17 oktober was een 
gezellige feestdag voor familie 
en vrienden van het echtpaar 
Roger Vermeersch (°Roeselare) 
en Sonja De Brauwer (°Roeselare) 
ter gelegenheid van de viering 
van hun gouden huwelijksfeest 
(Roeselare, 16 juli 1965). Roger 
werd burgerlijk ingenieur en werkte 
achtereenvolgens als officier 
telecommunicatie bij de luchtmacht 
in Evere, Melsbroek en op de 
generale staf in Brussel. Daarna 
ging hij aan de slag bij Siemens 
waar hij eindigde als business unit 
manager. Sonja was onderwijzeres 
in Rumbeke, Laken en directrice in 
Dilbeek. Ze hebben twee zonen en 
vier kleinkinderen.

Echtpaar De Ridder-Buyle
John De Ridder (°Etikhove) en Diane Buyle (°Overmere) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Overmere, 9 
oktober 1965) eeuwige trouw. John werkte zich bij de luchtmacht op van korporaal tot commandant, met 
een tiental standplaatsen maar wel de meeste jaren in Koksijde. Diane was dertig jaar uitbaatster van 
schoenen De Vos op de Zeedijk in Oostduinkerke. John was 25 jaar lid van het feestcomité Oostduinkerke-
Bad waarvan vijftien als voorzitter. Ze hebben twee dochters, een zoon, zeven kleinkinderen en vier 
kleinkinderen uit een nieuw samengesteld gezin.



Echtpaar Ghyselen-Moenaert
Het gekende Koksijdse echtpaar Modest Ghyselen (°Koksijde) en Gerda Moenaert (°Eggewaartskapelle) 
beloofde elkaar 50 jaar geleden (Eggewaartskapelle, 7 november 1965) eeuwige trouw! Modests 
grootvader, ook Modest, was burgemeester van Koksijde van 1909 tot 1920. De huidige Modest en Gerda 
trouwden op 7 november 1965 in Eggewaarts. Samen hebben ze dertig jaar het Leihof op de vliegbasis 
uitgebaat. Ze hebben twee zonen en een dochter, en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Anthoine-Glautier
Op 7 november was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Paul Anthoine (°Tubeke) en Françoise 
Glauthier (°Lessen). Ze huwden in Lessen op 14 oktober 1965. Paul was burgerlijk ingenieur bij de afdeling 
Research & Technology van het chemiebedrijf Solvay in Neder-over-Heembeek. Ze hebben twee dochters 
en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Lust-Vandewynckel
Op zaterdag 14 november was het de beurt aan het echtpaar Bernard Lust (°Koksijde) en Hilda 
Vandewynckel (°Poperinge) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 
15 november 1965 in Lo. Bernard was het energieke diensthoofd Toerisme van onze gemeente van 1959 tot 
1994. Hilde was een enthousiaste onderwijzeres in de vrije basisschool van Sint-Idesbald. Ze hebben een 
zoon en een dochter, en vier kleinkinderen.



Wereldwijd zijn brandweermannen die houden van de mythische Harley Davidson verenigd in Wind & Fire 
MC International, een non-profit organisatie die in 1991 in Santa-Barbara (Californië) opgericht werd. De 
vereniging bestaat ook in Vlaanderen met als naam Locale Chapter 181 Flanders Fire Fighters, waarvan o.a. 
Brandweer Brugge, Blankenberge, Koksijde, Lendelede, Gistel en Oostende lid zijn. Initiatiefnemer bij ons is 
brandweerman Vincent Vanneste. Op zaterdag 17 oktober overhandigde de groep een cheque van 
2.000 euro aan Villa Rozenrood in De Panne, respijthuis waar niet alleen het ziek kind zorgondersteuning 
krijgt, maar waar ook ouders, broers en zussen de dagelijkse zorgen even achter zich kunnen laten.

Het vermaarde Beauvarletkoor Koksijde vierde in het bijna voorbije jaar zijn 40-jarig bestaan. Meer dan 
voldoende reden dus voor een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis op 17 oktober. Het Beauvarletkoor 
werd in 1975 in Veurne opgericht door Jean-Paul Byloo en Aldegonde Maesen, maar zingt sedert 1996 
onder de vleugels van Koksijde. Beauvarlet is een hoogstaand concertkoor dat kan bogen op meesterlijke 
uitvoeringen van moeilijke klassieke werken uit het Europese muziekrepertoire zoals o.m. de Carmina Burana 
van Carl Orff, de Johannes Passion van J.S. Bach, en straks op 26 december de Messiah van Händel in een 
bewerking Mozart (zie blz. 12). Burgemeester en schepenen feliciteerden bestuur en koor met hun 8ste lustrum.

In het kader van duurzame mobiliteit kocht onze gemeente drie nieuwe elektrische fietsen. Voorheen 
beschikte Koksijde over twee dergelijke fietsen voor de dienstverplaatsingen van de milieuagenten. Twee 
van de drie nieuwe zullen bereden worden door de technische buitendienst, het derde exemplaar is gestald 
in het gemeentehuis voor diverse dienstverplaatsingen. Doel van de aankoop is het verminderen van de 
dienstverplaatsingen met de auto voor korte afstanden. Burgemeester en schepenen en personeelsleden 
showen de nieuwe elekfietsen achter het gemeentehuis.

De voorbije maand in woord en beeld



Begin oktober mocht Koksijde Golf 
ter Hille de PGA Masters of Belgium 
ontvangen. Dit is de seizoensfinale 
van het regelmatigheidscriterium 
van het Belgische profcircuit. Met 
enkele ex-winnaars van Europese 
wedstrijden kregen KGtH een sterk 
deelnemersveld op de greens. In 
het eerste volledige kalenderjaar 
sedert de start van de club, was 
dit uiteraard een grote eer. Dankzij 
de goede organisatie en de 
prachtige staat van het terrein, 
waren de commentaren unaniem 
lovend. Ondanks het jonge 
terrein wordt Koksijde Golf ter Hille 
nu al bij de Belgische topclubs 
gerekend. Op de foto Lars Buijs 
(links), winnaar PGA Order of Merit 
en rechts Seegmuller (r.), winnaar 
van de PGA Masters.

De jongens en meisjes van de twee klassen 4de leerjaar van de 
gemeentelijke basisschool Koksijde brachten op donderdag 29 
oktober een uitgebreid bezoek aan het gemeentehuis. Dankzij de 
deskundige uitleg van Ilse Chamon en Isabelles Deshayes van de 
dienst Communicatie leerden ze veel over de gedurfde architectuur 
van het gebouw en over de werking van de gemeentelijke diensten. 
Een afsluitfoto in aanwezigheid van burgervader Marc Vanden 
Bussche en schepen van Onderwijs Lander Vanhove mocht 
natuurlijk niet ontbreken!

Van 31 oktober tot 7 november 
kende de Pop-up Halloween 
op het Grardplein in Sint-
Idesbald heel veel bijval. De 
kinderen konden er ruim een 
week terecht voor interactieve 
workshops met een rijk 
aanbod: halloweenslingers 
en –hapjes maken, sfeeract 
flyerende vrijwilliger, waarzegster, 
knutseldag, grime, verkleedparty, 
Japans verteltheater Kamishibai 
enz. Burgemeester Marc 
Vanden Bussche, schepen 
Dorine Geersens en VVV-
voorzitter Charlotte Castelein 
openden de Pop-up Halloween 
geassisteerd door enkele raads- 
en personeelsleden.



Openingsuren:
- van zaterdag 12 tot vrijdag 18 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 19 december tot zondag 3 januari van 10 tot 21.30 u.
- op donderdagen 24 en 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 21 en 28 december, 
telkens om 20 u.
Info: toerisme@koksijde.be

Zaterdag 19 december – 11.30 u., opening van het 
bos, aankomst van “het kleinste kerstboompje” in 
België
Zondag 20 december – 11 en 15 u., optreden van 
Dries Essers met “jongleren in het bos”
Maandag 21 december
-  11 u., kersttekenen met kabouter Knus
-  14-16 u., bezoek van de kerstman
Dinsdag 22 december
-  11.30 u., verhalen met kabouter Knus
-  14 u., kerstballen maken in het kabouterbos

Woensdag 23 december
-  11 u., kabouter Knus presenteert glinsterboom 

met mandala’s
-  17 u., “tipi 4 two” in het babbelbos
Donderdag 24 december – 14 u., pinataworkshop 
(inschrijven 5 euro, max. 40 kinderen)
Vrijdag 25 december - Kerstrust in het bos
Zaterdag 26 december – 17 u., spetterend 
kabouterbal
Zondag 27 december – 10.30 u., Highlandgames 
(zie bl. 30) / 18 u., after-games-party (org. VVV)
Maandag 28 december
-  11.30 u., meespeelverhaal met kabouter Knus
-  14 u., notenslingers maken met het 

bloemencomité
Dinsdag 29 december
-  11 u. zumba in het bos
-  14.30 u., poppenkast in het kabouterbos
Woensdag 30 december
-  11 u., kabouterwensen met kabouter Knus
-  16 u., sylvestervuren (zie bl. 3) + stand evensloop
Donderdag 31 december:
-  11 u., oesterpassie in het bos
-  22.30-02 u., van oud naar nieuw met bubbels in 

het sprookjesbos
Vrijdag 1 januari - Rust in het bos
Zaterdag 2 januari – ’s Namiddags bezoek van de 
Driekoningen

Doorlopend: boshut open vanaf 10 u., muziek en 
sfeer, nagelkloppen…

In de jaarwende organiseert de gemeentelijke VVV i.s.m. de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad 
op het strand weer het Bos van Commerce. Er komen 150 kerstbomen, chalets en de strandcabine Club 
Crevette die tot kabouterhuisje omgetoverd wordt. In dat huisje is alles op kaboutermaat: kabouterbedje, 
kaboutermeubeltjes enz. Het Bos van Commerce is van zaterdag 19 december tot zondag 3 januari elke 
dag om 10 u. open.

Drie weken schaatspret op ijsbaan

Bos van Commerce in het zand

Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 12 december tot en met 
zondag 3 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.



13de middeleeuws winterevenement
Stella de Dunis op 26 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 13de middeleeuws 
winterevenement op zaterdag 26 december in het Abdijmuseum ten Duinen. Het abdijmuseum zet een 
stevige traditie voort met een gevarieerd programma voor elk wat wils.

De Riddershow Merlijn
Tovenaar Merlijn heeft ridder Marc en ridder Jan 
opgeroepen om een nacht op zijn kasteel te 
passen… Ze nemen deze taak ter harte, hoewel 
ridder Marc soms een klein hartje heeft. Ridder 
Jan daarentegen krijgt maar niet genoeg van de 
bijzondere ontdekkingen. De magie in en rond het 
kasteel maakt van deze opdracht een spannend 
avontuur!

Theater Exces: Hybride Verte
Mysterieuze cocons verbergen wereldvreemde 
wezens. Vanuit hun oerinstinct vertrekken de Hybriden 
op een indringende zoektocht. Mens, plant, dier…, de 
kleurrijke wezentjes onderzoeken alles op hun weg!

Theater van de droom: Ambrosius
Het figurentheater van Theater van de droom is 
altijd poëtisch, absurd en grappig. Nieuwe creatie: 
Ambrosius, de rondtrekkende middeleeuwse 
poppenspeler, vermaakt de mensen met zijn magisch 
poppenspel. Vanuit zijn oude theaterkistje laat hij 
allerlei figuren tot leven komen en brengt hij populaire 
middeleeuwse verhalen tot leven.

Wild schaap: Middeleval
Twee monniken in pijen, of zijn het duivels incognito? 
Ze leven volgens de christelijke leer. Er is rivaliteit 
tussen ordes. Ze beheersen de chaos. Ze hebben 
grip op ”leven en dood”. Het is een mysterie. De 
middeleeuwen op zijn best. Was het zo’n donkere 
periode? Of eerder de grondslag van het heden?

‘t Hooghuys: middeleeuws vuurspuwende en 
-etende hofnar
De nar buitelt, springt, verbaast, verwondert, ontroert, 
laat schrikken… Bovendien speelt hij ook met vuur. 
Laat je verrassen, maar schrik niet van de spiegel die 
hij je voorhoudt…

Donderelf: meeslepende verhalen
Muziek op doedelzak en trommel, poppenspel en 
spannende verhalen… Donderelf is een rasverteller 
die jong en oud met zijn verrassende middeleeuwse 
verhalen aan zijn lippen doet hangen.  .

De vertelvalies: 
korte 
middeleeuwse 
verhalen
Parapluvertellingen 
van de vertellers 
van De Vertelvalies 
zijn altijd boeiend… 
Geborgen 
onder de kleine 
paraplu kan je 
luisteren naar 
minutenverhaaltjes, 
onder de grote 
paraplu luister je 
op een bijzondere 
manier naar 
langere verhalen.

La Compagnie Trivelin: Middeleeuwse muziek
Deze topmuzikanten nemen je mee naar de tijd van 
de troubadours! De muzikanten van Trivelin mengen 
zich onder het publiek en geven zich helemaal over 
aan het plezier van de muziek, zang en dans.

En verder…
Roofvogels, demonstraties kalligrafie, kindergrime…
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 jaar: 5 euro / Volwassenen: 7 euro
Gratis voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!

Combineer uw bezoek aan het middeleeuws 
Winterevenement met de gratis Winterwandeldag, 
ook op zaterdag 26 december. Snuif frisse zeelucht 
tijdens een wandeling van 8, 16 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



Axelle Red met haar Acoustic-tour

Nieuwe reeks orgelmatinees

In Acoustic-tour gaat Axelle met haar band op zoek naar wat haar muziek 
zo uniek maakt: haar tomeloze liefde voor muziek, passie voor het leven en 
altruïstische inzet voor een betere wereld. Ontdaan van alle tierlantijntjes 
spreken haar songs nog meer tot de verbeelding. De amour profond van 
de luisteraars voor “all things red” wordt in Acoustic-tour alleen maar feller.
Na het concert (met medewerking van de gemeente) biedt Fifty-One 
Club Westkust in c.c. CasinoKoksijde een receptie aan. De opbrengst gaat 
volledig naar projecten in het kader van de dienst aan de gemeenschap 
van Fifty-One Club - Westkust, waaronder Duin en Polder, Elora, 
Rozenwingerd, See and Smile, Rozenkrans.
Toegang 40 euro vvk, 50 euro add. Kaarten bij de dienst Toerisme 
(058 51 29 10), Verriest-Célérier & Partners Oostduinkerke (058 51 58 32), 
bij alle leden en via www.51westkust.be.

• Zondag 20 december, kerstmatinee – Jan speelt vrolijke kerstmuziek uit de 
Franse en Italiaanse barok van o.a. Balbastre en Zipoli.

• Zondag 24 januari, nieuwjaarsmatinee - Spetterend programma om het 
nieuwe jaar te vieren, o.a. een orgelversie van een wals van Johann Strauss.

• Zondag 14 februari, Valentijnsmatinee - Voor grote en kleine kinderen met 
Peter en OrgelJan die het spannende sprookje van tovenaar Carolus Tripel 
versus Helaba Heks vertellen en spelen.

Info: www.janvermeire.be

Highland Games Christmas Edition op het strand van Oostduinkerke:

VVV zoekt vijftien kloeke teams…

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

In de kerstvakantie wordt het strand van 
Oostduinkerke weer omgetoverd tot het Bos van 
Commerce. Op zondag 27 december vallen er van 
10.30 tot 17 u. Highland Games te beleven. De VVV 
zoekt (max.) vijftien teams die de uitdaging willen 
aangaan.

Fifty-One Club Westkust organiseert op zaterdag 19 december om 20 u. in de O.-L.-V. ter Duinenkerk voor 
de 24ste maal zijn concert met deze keer een optreden van Axelle Red in het kader van haar Acoustic-tour. 
Tijdens haar tournee doorheen België, Frankrijk, Zwitserland en Canada wordt het concert in Koksijde een 
unieke belevenis.

De Koksijdse orgelkring organiseert in de winter weer een reeks orgelmatinees in de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Duinenkerk met huisorganist Jan Vermeire. De programma’s zijn heel toegankelijk voor het brede publiek. 
Telkens aanvang om 11 u. en gratis toegang.



Voor de minder ervaren wandelaars is er de wandeling van 8 km. Ze krijgen een parcours voorgeschoteld, dat 
zich hoofdzakelijk in de villawijken van Sint-Idesbald uitstrekt, 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. De mooiste beloning is ongetwijfeld 
het gezonde gevoel na een dag wandelen in de 
openlucht.
Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in 
Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8.30 en 
14 u. Gratis deelname.  
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzikale begeleiding zwaait de Orde van de Paardenvissers 
het jaar 2015 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 zijn te koop tegen een 
democratische prijsje.
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

43ste Winterwandeldag

Laaiende Sylvestervuren met
lekkere sprotjes en patatjes…

Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil halen, is er op zaterdag 26 december  
de 43ste winterwandeldag.

Van oud naar nieuw
Op donderdag 31 december kan men op de Zeedijk van Sint-
Idesbald t.h.v. het Grardplein de laatste uurtjes van 2015 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 2016 
ingezet met een knetterend vuurwerk op het strand.

De Orde van de Paardenvisser organiseert op woensdag 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.



Het Zesde Metaal met Niets doen is geen optie
West-Vlaamse teksten en
een verdraaid goede sound

Dé eindejaars-conferencier van het moment
(Michael) Van Peel overleeft 2015

Op vrijdag 4 december brengt Het Zesde Metaal met Wannes Capelle om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het 
programma Niets doen is geen optie. 

Vorig jaar kwam Michael Van Peel voor het eerst met z’n eindejaarsconference naar Koksijde. Hij 
overleefde die doortocht met glans en dus is hij er dit jaar opnieuw bij: op zaterdag 5 december om 20 u. 
in c.c. CasinoKoksijde.

West-Vlaams is de mooiste taal ter wereld. Dat staat buiten kijf. 
Stilaan kropen de West-Vlamingen uit hun schulp en tegenwoordig 
zijn ze terecht trots op hun afkomst en taal. Dat uitte zich in meer en 
meer West-Vlaamse muziek en recent ook in een op en top West-
Vlaamse televisieserie. Wannes Capelle maakt al jaren een steile 
opgang als West-Vlaamse muzikant en ook in Bevergem, de tv-hype 
van het jaar, maakt hij z’n opwachting als agent Johan, of Wantje. 
Op 4 december komt hij met z’n groep Het Zesde Metaal langs in 
Koksijde.
Na een zo goed als uitverkochte clubtour, met bijwijlen stevig te keer 
gaande gitaren, neemt Cappelle zijn volledige groep nu ook mee 
naar het theater, maar dan wel met een meer ingetogen repertoire. 
Naast talrijk verstilde pareltjes uit zijn drie albums, trakteert Het Zesde 
Metaal het publiek ook met ijzersterk materiaal uit Spelen in Berlijn, 
de gloednieuwe EP met werk over WO I die in september verscheen.
“Nu ja, een drastische cultuurschok beleef je ook weer niet op die 
laatste plaat. Maar in de AB merkte je wel hoe de groep zijn songs 
al eens venijniger durft aanzetten (“‘Gie, den Otto en Ik”), een 
pedalsteel net zo’n belangrijke rol wegkaapt als de tekst (“Ip min 
knieën”) en drums een prominentere plaats toebedeeld krijgen, 
terwijl een span withete gitaren over de poldervlakte mag jakkeren.” 
(Uit De Standaard)
Tickets 16 euro of 13 euro <26 j. Bestellen op www.casinokoksijde.be 
of 058 53 29 99.

Van Peel wist zich in enkele jaren tijd op 
te werken en brengt al enkele jaren dé 
eindejaarsconference. Sinds 2012 wordt die 
uitgezonden op Canvas. Hoe Van Peel 2015 
overleefde, vertelt hij u graag op zaterdag 
5 december. Vorig jaar was de voorstelling 
helemaal uitverkocht.
Van Peels moeder omschrijft hem als een 
lollige cynicus, gevangen in het lichaam van 
een chronische optimist. Maar mispak u niet. 
Onder zijn aaibare uiterlijk gaat een slecht 
observatievermogen en een vlijmscherp 
karakter schuil. Met de olijke glimlach van een 
kleine kapoen schopt hij geen heilige huisjes, 
maar “heelder bebouwde kommen” omver. 
Zuivere stand up: ongefilterd, extra vierge en 
van eerste koude persing. Revolutie!
Tickets 14 euro of 11 euro <26 j. Bestellen op 
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Wannes Capelle met zijn Zesde Metaal 
op 4 december in c.c. CasinoKoksijde

Michael Van Peel komt op 5 december vertellen hoe hij 2015 
overleefde.



Agenda DECEMBER

Woensdag 2 december

11 u.
Beauvoorde, Salons De Lelie
Kerstfeest van de afdelingen Koksijde en 
Oostduinkerke
Info: J Jacquemyn T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde. www.vlas.koksijde.be 

Donderdag 3 december

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,  
Ter Duinenlaan 34
Ontmoetingsnamiddag
€2 (koffie of thee of water en cake 
inbegrepen)
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

Vrijdag 4 december

14-17 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
‘Achter de schermen van het Belgisch 
koningshuis’
Een koninklijke voordracht door de bekende 
royalty watcher Brigitte Balfoort over het wel 

en wee van onze vorsten. Alles wat u altijd 
al had willen weten over de koningen en 
hun entourage!
Inkom: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven bij Katrien Debruyne, 
projectcoördinator Samen Zorgen, 
T 058 53 43 19, katrien.debruyne@
sociallhuiskoksijde.be 
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Het zesde metaal: niets doen is 
geen optie
Info & tickets: infokoksijde

Zat. 5- zon. 6- ma. 7-di. 8/12
14-17 u.
Koksijde, Dunecluze, Ter Duinenlaan 35
Kerstmarkt met huisgemaakte producten, 
artistieke kunstwerkjes, prachtige 
bloemstukjes en nog zoveel meer.
Info: info@dunecluze.be 

Zaterdag 5 december

14-17 u.
Oostduinkerke, Navigo en Abdijmuseum ten 
Duinen
Open museumdag: gratis toegang

20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Humor:  Michael Van Peel: Van Peel 
overleeft 2015
zie blz 32
Info & tickets: Info koksijde

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 
9a
Concert The Fortunate Few
Info en reservatie: info Koksijde, T 058 53 29 
99, reservatie.hetbedrijf@koksijde.be

Zondag 6 december

17 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert, kwartet Amalia 
Vermandere
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne, 
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
€12: niet-leden, €10: leden Davidsfonds, €8: 
leden met programmakaart
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be 
www.doornpanne.davidsfonds.net 

Neal Baelen (diensthoofd Technieken) over de must-see plekjes: “Er komt een nieuwe kerststal aan de O.L.V. 
ter Duinenkerk in Koksijde, een zelf gemaakte kerstboom van liefst 9 m hoog in Oostduinkerke-Dorp (waar ’s 
zomers Flor Kos staat). De inspiratie 
voor de boom vonden we op The 
Christmas World-beurs in Frankfurt, 
waar je standen ziet met volledige 
producties, maar ook met lichtjes 
en onderdelen. Al die elementen 
verwerken we zelf tot een nieuw 
uniek concept. In de Albert-I-laan 
(centrum Oostduinkerke-Bad) 
krijgen de verlichtingspalen nieuwe 
armaturen. Vorig jaar gebeurde 
dit al in Sint-Idesbald, volgend jaar 
is Koksijde-Bad aan de beurt. In 
Wulpen komt de grote slede in de 
plaats van de kamelen. Een grote 
verlichte ster tooit kapel Ster der 
Zee en op het Grardplein wordt 
de kerstman vernieuwd. We kopen 
enkel nog LED-verlichting.”

Kerstverlichting: duurzame vernieuwingen  
en aanpassingen
De kerstverlichting kadert sinds vorig jaar in een groot masterplan. Vernieuwingen moeten hand in hand 
gaan met duurzaamheid, zoals bepaald door het plan Energiek 2020.

Kim Bedert, Peter Dalle, Chris Kemel en Marc 
Debergh van de dienst Technieken kleden hun 
9 m hoge reuzenboom aan voor transport 
naar Oostduinkerke-Dorp.



Dinsdag 8 december

14 u.
Koksijde-Dorp, De Gasterie(ingang park 
Abdijmuseum Ten Duinen)
Herbeleef uw jeugd
Ontmoetingsnamiddag voor senioren
Er wordt een film bekeken over Koksijde 
tussen 1945 en 1965, er wordt dan wat 
nagekaart bij een kopje koffie en gebakje
Toegang: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen zijn 
beperkt
Info en org: Sociaal Huis Koksijde, Katrien 
Debruyne, project ‘Samen Zorgen’, 
T 058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be 

Vrijdag 11 december

14.30 u.
Leesclub
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Kerstwinkel
Info en org.: Huize Rozenwingerd
Atelier.begeleiders@rozenwingerd.be 

16-20 u.
Oostduinkerke, De Strandloper, Albert I Laan 
54
Kerstmarkt
Info: directie@strandloper.be, T 058 53 20 83
www.strandloper.be 

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 
9a
Café foyer met Fernant Zeste (welkom in 
de foyer vanaf 19.30 u.)
Info & reservatie: T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

zaterdag 12 december 
tot 

zondag 3 januari

IJsbaan
Dagelijks schaatspret op de ijsbaan  

in Koksijde-Bad (Theaterplein)

zie blz 28

Zaterdag 12 december

Barbaraviering brandweer
17 u. mis in de O.L.V.-ter-Duinenkerk

Zondag 13 december

15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – RFC Sérésien

Maandag 14 december

14 u.
Koksijde-Dorp, T’ Oud Schooltje
Kerstfeest met Breughelbuffet
Info: Jeanine Nowé, T 058 51 33 01, org. Neos 
- Koksijde

Dinsdag 15 december

14 u.
Koksijde, O.L.V.- ter Duinenkerk
Wandeling 
Okra Koksijde - Oostduinkerke
Info: Monique Coeckelbergh, T 058 51 96 62, 
moniquecoeckelbergh@skynet.be 

Woensdag 16 december

19 u
Sint-Idesbald, De Abdij, Strandlaan 345
EHBO Info avond
Allerhande tips over eerste hulp bij 
ongevallen bij de hond en de kat
€5 pp op voorhand te betalen in de 
dierenartsenpraktijk Clos Fleuri, Strandlaan 
220 of vi overschrijving
Info Dierenartsen Sabine Schoofs, Florence 
Schmitt en collega’s
zee@clos-fleuri.be 

19.30 – 23 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
FeMma Koksijde Kerstfeest
Tussen Oorlog en vrede met Jacques 
Lesage: proza, poëzie met onze grote 
schrijvers, muziek
Gezelligheid en lekkers! Iedereen hartelijk 
welkom
Info: Lena Devacht T 058 51 69 87, devacht.
lena@skynet.be 

Donderdag 17 december

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, Ter 
Duinenlaan 34
Ontmoetingsnamiddag
zie blz 15

14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC De koepel-Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
Lezing: de commerce achter de sociale 
media
Spreker: de heer Rob Heyman; (SMIT-VUB)
Toegang: €3 leden; €4 niet-leden (koffie 
inbegrepen)
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98

17-20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be, 
Peter.lasat@hotmail.com 

19.30 u.
Koksijde-Dorp, zaal Ligerius, Zeelaan 29
Info-avond over het gehoor: preventieve 
gehoorbescherming, gehoorschade, hoe 
gehoorploblemen oplossen
Org KWB ism COV en CM
Info en inschr. Freddy vanlerberghe, T 0488 
34 58 97, freddyvanlerberghe@hotmail.com 

Vrijdag 18 december

12 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Kerstfeest
Org. Okra Koksijde – Oostduinkerke
lou.gps@hotmail.com 

Bloemschikken: kerststuk
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60
Prg. Neos Koksijde

zaterdag 19 december 
tot 

zondag 3 januari

Bos van 
Commerce

op het strand en Zeedijk in 
Oostduinkerke

zie blz 28

Zaterdag 19 en zondag 20 
december
Koksijde-Bad
Shoppingweekend – Stijlvol Koksijde

Zaterdag 19 december

14 u
Koksijde-Bad
Kerstworp + Kerstman

Oostduinkerke-Dorp
smoefelmarkt

Zondag 20 december

11 u.
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter 
Duinenkerk
-ter-Duinenkerk
Kerstmatinee
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be
Carlo.wauters@skynet.be 

14 u.
Sint-Idesbald, infobord Van Looylaan
Geleide midwinterwandeling

15 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding in de tentoonstelling ‘Abdijen 
en strips, verhalen in beeld’ 



Dinsdag 22 december

14.30 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
kids@navigomuseum – zie blz xxx

14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Film ‘Big Hero 6 – zie blz 18

Woensdag 23 december

14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen 

14 u.
Sint-Idesbald
Kerstpinata’s in aanwezigheid van de 
Kerstman

16.30-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be, 
Peter.lasat@hotmail.com

Zat 26/12 – zon 29/12

14-18 u.
Sint-Idesbald, Konzplein
Kerstchalet
Org. Handelaarsbond Sint-Idesbald

Zaterdag 26 december

8u-14u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Winterwandeldag
zie blz 31

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
13de Middeleeuws Winterevenement Stella 
de Dunis
zie blz 29 
20 u.
Koksijde, IJsbaan
Schlager on ice met Lindsay, Luc Steeno, 
Paul Severs en Jettie Pallettie
zie blz 23

20 u.
Koksijde, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Concert Messiah, van G.F. , Händel en  
W.A. Mozart
zie blz 12

Zondag 27 december

11 u.
Oostduinkerke, strand centrum
Highland games – zie blz 30

Dinsdag 29 december

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide wandeling Hartje(voor de)winter
www.iwva.be 

14.30 u
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
kids@navigomuseum 

14.30 u.
Koksijde, Joc de PIT
Film ‘Pinguïns of Madgascar’

Woensdag 30 december

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen

16u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk en strand
Sylvestervuren + vuurwerk 
org: orde van de Paardenvissers

17-19.30 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Bloedinzameling Rode kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be, 
Peter.lasat@hotmail.com 

Donderdag 31 december

23u.
Sint-Idesbald, G. grartdplein
Van oud naar nieuw – 
oudejaarshappening + vuurwerk

Zat 2 jan

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
Oostduinkerke, Navigo
Open museumdag

19 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan t.h.v. Gemeentehuis
Stratenloop – Promenade Run Koksijde
www.midlontrailrunning.be 

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Steensculpturen Jef Geerts, Olen
Info: lievino@lievino.be 

18/12 – 06/01
Sint-Idesbald, YesArtGallery, Strandlaan 239c
Expo Inge Dompas + genodigden: 
eindejaarsexpo
Info: patrick@yesartgallery.com, www.
yesartgallery.com 

Tot  03/01/2016
Sint-Idesbald, Foundation Paul 
Delvauxmuseum
Expo: ‘Paul Delvaux’s Best Wishes’

Tot  03/01/2016
Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in 
beeld

19/12 – 03/01
Sint-Idesbald, Keunekapel, Christiaenlaan 40
Langs de Kust, groepstentoonstelling 
van de Vrienden van de Westhoek 
Academie Koksijde met werk van 
Georges Bailleul, Robert Bervoets, Ivo 
Cornelis, Monique Cnockaert, Martine 
Cuvelier, Nadine Poppe en Danielle Zoete
Dagelijks van 14 tot17.30 u., gratis



12/12 - 03/01 IJsbaan

19/12 - 03/01 Bos van Commerce

19/12 - 20/12 Shoppingweekend Stijlvol Koksijde

26/12 Winterwandeldag

26/12 Winterevenement Abdijmuseum Ten Duinen

26/12 Schlager on Ice

27/12 Highland Games

30/12 Sylvestervuren & vuurwerk

31/12 Oudejaarshappening & vuurwerk

Knus
Koksijde!

www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke

@gem_Koksijde

Koksijde_oostduinkerke


