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Getijden december
dag hoogwater laagwater

za 1 7.40 en 20.20 1.36 en 14.12
zo 2 8.49 en 21.28 2.43 en 15.20
ma 3 9.52 en 22.30 3.57 en 16.32
di 4 10.49 en 23.25 5.08 en 17.33
wo 5 11.40 6.02 en 18.23
do 6 0.12 en 12.26 6.46 en 19.07
vr 7 0.56 en 13.09 7.28 en 19.48
za 8 1.36 en 13.50 8.07 en 20.26
zo 9 2.14 en 14.29 8.44 en 21.01
ma 10 2.51 en 15.06 9.20 en 21.33
di 11 3.25 en 15.41 9.53 en 22.02
wo 12 3.58 en 16.16 10.25 en 22.31
do 13 4.31 en 16.55 11.02 en 23.08
vr 14 5.11 en 17.45 11.56
za 15 6.08 en 18.52 0.07 en 13.07
zo 16 7.21 en 19.59 1.26 en 14.08
ma 17 8.25 en 21.00 2.29 en 15.04
di 18 9.23 en 21.55 3.27 en 15.59
wo 19 10.16 en 22.47 4.25 en 16.54
do 20 11.06 en 23.35 5.21 en 17.47
vr 21 11.53 6.13 en 18.36
za 22 0.20 en 12.37 7.01 en 19.21
zo 23 1.03 en 13.21 7.46 en 20.06
ma 24 1.45 en 14.05 8.30 en 20.50
di 25 2.28 en 14.50 9.14 en 21.35
wo 26 3.13 en 15.37 10.01 en 22.22
do 27 4.01 en 16.31 10.51 en 23.13
vr 28 4.56 en 17.34 11.46
za 29 6.02 en 18.44 0.09 en 12.43
zo 30 7.11 en 19.51 1.08 en 13.44
ma 31 8.16 en 20.56 2.10 en 14.48

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wil jou zo goed mogelijk informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden 
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en 
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via 
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s en websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde
Ook jij deelt Koksijde massaal 
op sociale media. Tij-dingen 
pikt er hier maandelijks een 
aantal uit! Heb je een leuke 
foto of filmpje? Deel ze met ons 
via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube;com/
GemeenteKoksijde

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 alle vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, etc. bel je het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we je verder of verbinden we je door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

• Overdag, behalve op weekend- en 
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je 
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur). 
Volledige lijst op www.apotheek.be

Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000 
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd. 
Er is één wachtdienst voor Veurne, Koksijde en 
De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 
bereikbaar op zaterdag-, zondag en 
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het 
betalend oproepnummer 0903 39 969. 
Tijdens de wachtdienst is de behandeling 
beperkt tot het urgente karakter van de 
aandoening. Dit betekent dat de interventie 
minimaal is.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
dienst communicatie

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders vermeld

Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse 
Chamon, Dries Dawyndt, Dirk Van Hove, 
Thierry Boonefaes, Marie Godderis, Isabelle 
Deshayes, Maarten Vandenbroucke en Jan 
Huyghe

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Info jaarabonnement 2019: zie blz. 4 



De winter komt eraan 
De eindejaarsperiode is niet voor 
iedereen even gemakkelijk. Daarom 
zet het Sociaal Huis een aantal 
initiatieven op poten om mensen 
die het moeilijk hebben, te helpen. 

De Warmste Week
Heel wat Koksijdenaars en Koksijdse 
verenigingen zetten zich deze 
maand in voor het goede doel.  
Tij-dingen licht er een paar uit.

Eindejaarsactiviteiten
Ook dit jaar heeft de dienst Toerisme 
met FierS à Cheval een topper 
gestrikt. Zeker gaan kijken op  
22 december. 

Strooidiensten staan paraat
De Technische dienst staat klaar 
om het winterweer met man en 
machine te lijf te gaan.  
Een woordje uitleg.

11-12
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34

36

En verder:

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad 4

Nieuwsbrief Koksijde 7

Welzijn
Het is 4 voor 12 8

Cultuur en erfgoed
Art Talk “Boek, steen, schaar” 13

Bib 15-16

Milieu  

Laat je kat steriliseren 17

Jeugd 19

Sport 20-21

Proficiat aan onze jubilarissen 25-27

Burgerlijke stand 28

De voorbije maand 
in woord en beeld 29-30

Podium en evenementen 31-33

 37-43
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(22)

In 1976 werd de oude loods van de paardentram - die Koksijde met 
Veurne verbond - afgebroken. Op de hoek met de Vandammestraat 
ziet men het café Het Brouwerijtje. Op de hoek van de Zeelaan en 
de Houtsaegerlaan vond het bureau van toerisme een hele tijd 
haar onderdak. Nu is Woonhuis Nieko daar gehuisvest.

Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in 
Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de 
beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk 
www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/
whverbeeldt

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)

Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.

Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is binnenkort toe aan de 24e 
jaargang. Tij-dingen informeert de burger maandelijks over de algemene en 
concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en de gemeentelijke 
diensten. De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement 
te hernieuwen. De prijs voor 2019 blijft ongewijzigd: 10 euro, over te schrijven 
op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041 (Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). 
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven staat 
in de overschrijving. Alvast bedankt voor de belangstelling en de inschrijving 
vanwege het gemeentebestuur en de redactieraad.

AANDACHT

Snippers uit de raad van 22 oktober
De gemeenteraad onder leiding van voorzitter Luc Deltombe keurde in de zitting van 
22 oktober o.a. volgende punten goed:

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop 
kunstwerk De Wegwijzer (2018) van Fernand Vanderplancke  
Het beeld in inox is 316 cm hoog en weegt ruim 300 kg. De prijs 
bedraagt € 19.000. Kunstenaar Vanderplancke is vooral gekend voor 
zijn trofee “De Flandrien” die hij elk jaar maakt voor de Ronde van 
Vlaanderen. Unaniem.

Goedkeuring renovatie gevels Sint-Willibrorduskapel Wulpen   
Tijdens de uitvoering van de renovatie van deze kapel kwam aan 
het licht dat de gevels moeilijk of niet kunnen gerestaureerd worden. 
Daarom moet de aannemer deze gevels vanaf de fundering 
heroprichten. Dit betekent een meerprijs van € 13.473,01. Unaniem. 

Goedkeuring vernieuwde statuten (W)integratie  
De oorspronkelijke intergemeentelijke samenwerking liep af op 
30 november 2018. Een aantal acties onder (W)integratie lopen 
nog verder, o.a. Oefenkansen Nederlands en daarom moest 
het gemeentebestuur de statuten aanpassen. In de vernieuwde 
statuten is ook een extra doelstelling opgenomen: preventie en 
opsporing van (gezins)armoede. Dat geeft de intergemeentelijke 
samenwerking extra mogelijkheden tot samenwerking. Unaniem. 

LIVE OP INTERNET!VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE 

ZITTINGEN OP DEZELFDE SITE!



De burgemeester aan het woord
Het jaar is voorbijgevlogen en ondertussen staat de winter voor de deur. Een periode van gezellig samenzijn 
met gezin en familie, maar ook een periode waarin heel wat gemeentediensten een tandje bijsteken. 

T-d: De winter komt eraan. Geen 
gemakkelijke periode voor 
mensen die hulpbehoevend of 
alleenstaand zijn.
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Dat klopt. En 
daarom hebben onze 
medewerkers van het Sociaal 
Huis verschillende initiatieven 
opgestart. Zo kunnen mensen 
die alleenstaand zijn en zich 
eenzaam voelen, contact 
opnemen met het Sociaal Huis. 
En wie hulpbehoevend is en zelf 
zijn stoep niet sneeuwvrij kan 
maken, mag een beroep doen 
op de sneeuwtelefoon. Ook 
een warme oproep aan al onze 
inwoners om extra aandachtig 
te zijn voor mensen in een 
moeilijke situatie. Een vriendelijk 
woord of een helpende hand, 
doet soms wonderen.”

T-d: Ook onze Technische dienst 
is klaar voor de winter?
Burgemeester Marc 
Vandenbussche: “Ja. Er werd 
een plan opgemaakt voor 
onze strooidiensten. Zo schieten 
we snel in actie wanneer een 
koudeprik onze gemeente treft. 
Via de website zie je welke straten sneeuwvrij worden 
gemaakt. En uiteraard vergeten we ook de fietsers 
niet, want Koksijde is een fietsgemeente.”

T-d: Aan activiteiten geen gebrek de komende weken. 
Pakken onze diensten opnieuw uit met een aantal 
parels? 
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Dat spreekt 
voor zich. Elk jaar pakt Koksijde uit met iets nieuws 
voor de eindejaarsperiode en dit jaar is dat FierS 
à Cheval. Een lichtspektakel met paarden dat al in 
veel landen – o.a. Duitsland, Italië en zelfs China – 
te zien was. Op zaterdag 22 december dus ook te 
bewonderen in Koksijde. Zeker gaan bekijken. Meer 
dan de moeite waard. Het volledige programma van 
de kerstvakantie kan je uiteraard hier nalezen. Ook 
de dienst Technieken heeft zich weer uit de naad 
gewerkt om de kerstverlichting in onze gemeente 
te laten fonkelen. Het blijft een visitekaartje waar we 
apetrots op zijn.”

T-d: Koksijde heeft een nieuwe app, een platform 
waarmee inwoners nog gemakkelijker in contact 
kunnen komen met onze diensten?
Burgemeester Marc Vandenbussche: “En het is 
een groot succes. Ondertussen hebben al meer 
dan 1.300 Koksijdenaars de app gedownload. 
Via de app raadpleeg je de afvalkalender, doe je 
een melding i.v.m. het openbaar domein – bv. een 
put in het wegdek of stel je een vraag aan onze 
gemeentediensten. Ook handelaars en verenigingen 
registreren zich volop in de Koksijde app. Een tafel 
reserveren in een restaurant? Of iets bestellen in een 
winkel. Doe dat via de app.” 

T-d:Nog een slotboodschap? 
Burgemeester Marc Vandenbussche: “Ik wens 
iedereen fijne kerstdagen en een vreugdevol 
eindejaar. Samen genieten met familie en vrienden! 
En ook... deze periode is ideaal om cadeautjes te 
shoppen en lekker te tafelen bij onze handelaars. Ze 
zetten altijd hun beste beentje voor!” 

Burgemeester Marc Vanden Bussche



Gemeentebestuur dankt 
uittredende raadsleden 
Een aantal raadsleden werden niet meer verkozen voor de volgende legislatuur of stelden zich niet meer 
kandidaat. Het gemeentebestuur bedankt deze mensen voor hun inzet de voorbije jaren. 

Gemeenteraad

Koksijdenaar Sander Loones wordt 
nieuwe minister van Defensie 
Op maandag 12 november legde Sander Loones de eed af als minister van 
Defensie en Ambtenarenzaken. Sander volgt Steven Vandeput op, die na 
nieuwjaar in functie treedt als burgemeester van Hasselt. 
De 39-jarige Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is 
ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was hij al actief bij de studiedienst 
van N-VA, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de 
regeringsonderhandelingen. Sander wordt de jongste minister in de regering 
Michel. 
Hij is afkomstig uit Oostduinkerke, waar hij ook woont. In oktober trok hij de 
N-VA-lijst in Koksijde. Sander is de zoon van Jan Loones, voormalig schepen 
van de gemeente Koksijde (21 jaar) en voormalig parlementslid (20 jaar).

Bakeroot 
Christophe

Casselman Paul Dewulf 
Jean Marie

Loones Jan Mouton Rosaline Serpieters Albert

Vandekeere Inge Vandenbroucke 
Gerard

Vollon Herwig



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

In Trefpunt op Focus: Nieuwe app voor Koksijde 

Rechtzetting verkiezingskatern Tij-dingen november

Onze huisstijl wordt 10 
en blijft mooi om te zien!

Het allerbeste van wat Koksijde te bieden heeft in één app? Een 
put in het wegdek melden? Zwerfvuil signaleren? Een herinnering 
krijgen om je afval buiten te zetten of een speciale actie 
ontdekken van je favoriete handelaar? Het is allemaal mogelijk 
via onze gratis app! En we sluiten het Trefpuntjaar af met een blik 
in onze eindejaarskalender! De reportage gaat op antenne op 
woensdag 12 december na het nieuws van 18 uur. Herbekijk de 
aflevering ook via www.koksijde.be/trefpunt.

In de vorige editie van Tij-dingen staat een fout bij de oplijsting van de voorkeurstemmen van Lijst 5 -Vlaams 
Belang. Herman Vandenberghe kreeg 129 voorkeurstemmen achter zijn naam en Christiane Duym 91. Beide 
namen werden omgewisseld.

De huisstijl van Koksijde bestaat 10 
jaar! In 2009 lanceerden we op 6 
december samen met de Sint het 
fascinerende K-logo.
Doel: onze gemeente consequent 
en consistent naar buiten brengen. 
Herkenbaar, in één en dezelfde stijl. 
Het werd de geboorte van onze 
huisstijl! 
Ondertussen is dit uitgegroeid 
tot een sterk merk. Wij zijn er nog 
steeds trots op! Jij ook? 
Kom dan het K-stickerblad halen 
aan de onthaalbalie van het 
gemeentehuis én kleef naar 
hartenlust onze K’tjes in het rond.
Wie eerst komt, eerst maalt.  
Op = op. 
Meer info via koksijde.be of 
facebook.

COLLECTORSITEM



Geestelijke gezondheid

Campagne Het is 4 voor 12
Het is 4 voor 12, zo heet de campagne van Te Gek!?, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en 
de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Deze campagne wil duidelijk maken dat iedereen 
een rol speelt bij het herkennen van signalen van mensen die psychische problemen hebben, maar geen 
hulp zoeken.

Eén op vier mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem. 
Daarnaast geeft één op vier aan zich niet goed in zijn of haar vel te voelen. 
Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een taboe in 
Vlaanderen. Bijna 60% van de betrokkenen praat er niet over en zoekt geen 
hulp. Daarom is het belangrijk dat je alert bent voor signalen die aantonen 
dat het misschien niet goed gaat met iemand. En dat je hier iets mee doet.

Herken de vier signalen
Volgende signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft: 
• verandering in het gedrag
• verandering in de emoties
• zich terugtrekken
• zeggen dat het niet goed gaat 
Als je meerdere signalen opmerkt en als dat blijft duren, kan dit erop wijzen 
dat de betrokken persoon hulp nodig heeft. Meer info over deze campagne 
op www.4voor12.be.

Gespreksgroep
Onze gemeente draagt alvast haar steentje bij en start begin 2019 opnieuw met een gespreksgroep voor 
nabestaanden na zelfdoding. Gesprekken en contact met lotgenoten helpen.

Info:  Voor info of een kennismakingsgesprek: 0468 20 22 25 - nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be.

Fonds Stichting Paul Delvaux organiseert 
exclusieve VIP-avond met verkoop 

Museum Paul Delvaux zoekt vrijwilligers 

Hebt u in het Paul Delvaux Museum de tentoonstelling Een introspectieve blik met de crayonmanier al 
bezocht? Dan zag u dat sommige gravures te koop staan. Op zich al uniek. De Stichting heeft nu ook beslist 
om een evenement te organiseren waarop een veertigtal gravures verkocht worden. Samen met een aantal 
originele tekeningen.

Opbrengst gaat naar het Fonds Stichting Paul Delvaux – En laat toe om 
projecten ter bekendmaking en bescherming van het werk van Paul Delvaux op 
te starten. Zoals de restauratie en het verwerven van werken van de kunstenaar 
en de inrichting van een centrum voor archivering en onderzoek.
VIP-avond op 14 december – Programma: Drink en hapjes om 19 uur, 
start veiling om 20 uur en daarna een tombola met als prijs de prent Flora. 
Tombolatickets kosten 5 euro en zijn tot 14 december (17 uur) te koop in het 
museum. De avond wordt afgesloten met een concert van klassieke muziek.

Plaatsen zijn beperkt. Schrijf je snel in via info@delvauxmuseum.com

Ben je gepassioneerd door kunstgeschiedenis? Hou je van het werk van Paul Delvaux? En wil je helpen om 
uniek erfgoed te behouden en open te stellen voor onderzoek? Sluit dan aan bij het team van museum 
Paul Delvaux en word vrijwilliger bij het Paul Delvaux Fonds.

Het Paul Delvaux Fonds – opgericht in 1979 – is een instelling van openbaar nut. Haar belangrijkste doel is 
het inventariseren van het archief om een centrum op te richten voor onderzoek. De eerste missie bestaat 
erin dit waardevol materiaal op te slaan en te nummeren door de archieven te scannen en de boeken van 
de bibliotheek te coderen. 

Een basiskennis informatica is vereist, maar nog belangrijker is dat je correct en nauwkeurig werkt. 

Info: 058 52 12 29 - 0496 87 99 06 - Friends@delvauxmuseum.be



Tekenen in het NAVIGO-museum 
Jouw zondag op een ontspannende manier doorbrengen? Even je hoofd leegmaken? Of hou je ervan om 
creatief bezig te zijn? Kom dan op zondagnamiddag tekenen in het NAVIGO-museum! Leer op verschillende 
manieren kijken naar de expo Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij. Teken kunstwerken, 
postkaarten, wapens of skeletfragmentjes. Je krijgt deskundige begeleiding en voorkennis heb je niet nodig.

De tekensessies vinden plaats op 2, 9 en 16 december. Telkens van 14.30 tot 16.30 uur.

De deelnameprijs per sessie is 3 euro. Breng zelf je tekenmateriaal mee: tekenpapier en potloden. Eventueel 
ook andere materialen zoals kleurpotlood, pen en inkt, pastelpotlood, balpen. Inschrijven is verplicht en kan 
per sessie. 

Info en inschrijvingen: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be – www.navigomuseum.be 

In de kerstvakantie organiseert het NAVIGO-
museum op vrijdag een gezellige familie@NAVIGO. 
Terwijl de kinderen aan de slag gaan in een toffe 
workshop, ontdekken de volwassenen het museum 
onder begeleiding van een deskundige gids. De 
rondleiding is in de toegangsprijs inbegrepen en 
dus gratis voor Koksijdenaars. Reserveren is niet 
nodig. De workshops kosten 2 euro per kind, schrijf 
je best op voorhand in. 

Vrijdag 28 december 2018 om 14.30 uur:
• Onze IJslandvaarders: Nederlandstalige 

rondleiding voor individuele bezoekers 
• Workshop voor kinderen: Maak je eigen wensfles 

(8-13 jaar) – 2 euro – inschrijven: 058 51 24 68 – 
 onthaal@navigomuseum.

Vrijdag 4 januari 2019 om 14.30 uur: 
• Onze IJslandvaarders: Nederlandstalige 

rondleiding voor individuele bezoekers 

• Workshop voor de kinderen: Zeestorm! Alle hens 
aan dek. Schilderij op paneel met Italiaans 

 rijstpapier. (6-9 jaar) – 2 euro – inschrijven: 
058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be

Info: www.navigomuseum.be 

Na twaalf maanden zwerven langs de Frans-Vlaamse kust van Wimereux tot het Zwin heeft het artistiek 
collectief WXII (Yves Bondue en Koksijdenaars Peter Paelinck en Luc Vanhoucke) een nieuw koesterboek-

met-cd klaar: Zeehouck. Zoals hun eersteling 
Houck & Land (2016) is ook Zeehouck een 
schitterend album waarin muziek, poëzie, 
fotografie, geschiedenis en toerisme een 
organische eenheid vormen.

Op 8 december om 11 uur stelt het collectief 
hun boek en cd voor in het NAVIGO-museum. 

Zeehouck
Samenstelling en ontwerp: WXII en Johan 
Vergote / beeldbewerking: Emma Vanhoucke /  
hardcover / 104 bl. / 29 x 21 cm /  
ISBN 9789492515308 / prijs 36 euro /  
Uitgeverij Bibliodroom
Info: www.WXII.be

Gezellig met het hele gezin naar het NAVIGO-museum

Zeehouck: nieuw album (boek/cd)
van het artistiek collectief WXII



Twinkelende verhalen bij winterlicht 
in het Abdijmuseum

Uit met je klas in Koksijde 

Het Abdijmuseum nodigt vertellers uit alle windstreken 
van ons land uit voor de vertelwandeling in Ten 
Duinen op 27 december. Laat de vriezeman maar in 
je neus bijten, je verwarmt je toch aan verhalen over 
licht en hoop in donkere winterse tijden. Verhalen die 
begeesteren, ontroeren en de wereld doen sprankelen. 
De live muziek van de Silkene Pajamas in  
het Museumcafé zal je achteraf nog meer laten tintelen. 
Voor jong (5+) en oud. Zowel in het Nederlands als in  
het Frans. 

Toen de dieren nog spraken

Verteltheater - Toen de dieren nog spraken, al aan haar derde editie toe, is een leuke vertelwandeling. Deze 
keer verwarmen Sarah Bourgeois, Véronique de Miomandre, Veerle Ernalsteen, Tom Van Mieghem en Fred 
Versonnen je met fantastische verhalen. Doe mee aan de wandeling van 14.30 uur of die van 16.30 uur. De 
wandeling duurt net geen 2 uur en vindt binnen én buiten plaats. Tickets koop je aan het onthaal op de 
dag van het evenement, vanaf 13 uur. Prijzen: 7 euro voor een volwassene en 5 euro voor een 6-18 jarige. 
Jonger dan 6 jaar of verkleed in middeleeuws thema? Toegang gratis!

Bezoek je graag onze vertrouwde museumopstelling en site? Dat kan deze dag alleen van 10 tot 13 uur. 
Vanaf 13 uur ontpoppen het museum en de site zich tot sfeervol decor voor de wintervertellingen. De Virtual 
Reality beleving van het museum is op deze dag open tussen 10 en 16 uur, maar zit niet in de prijs van een 
vertelwandeling-ticket. 

Info: 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be - Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde

Onze gemeente heeft een hele waaier aan activiteiten voor een perfect UiTje met de school. Veel klassen 
uit het binnenland genieten al van deze activiteiten tijdens een uitstap aan zee. Maar Koksijde wil ook de 
scholen in Koksijde warm maken voor al het moois dat de gemeente te bieden heeft op cultureel en sportief 
vlak. Daarom startte Koksijde het project 
UiT-juf/UiT-meester in 2018. Elke school in 
Koksijde heeft een leerkracht in huis die 
de collega’s warm maakt om leuke en 
leerrijke activiteiten te beleven met de 
klasgroep, dicht bij school.

De gemeentelijke diensten met een 
aanbod voor scholen werkten nauw 
samen met de UiT-juf van elke Koksijdse 
school om het scholenaanbod op te 
lijsten en op elkaar af te stemmen. Via 
de UiT-juf roept Koksijde bovendien 
ook op om suggesties te doen over 
het activiteitenaanbod in Koksijde. 
Via educatie op school proeft elk kind 
immers van cultuur, kunst of sport. Ook 
zij die daar minder mee in aanraking 
komen.

Info: www.koksijde.be/uitmetjeklas VBS De Ark – Marika Deblock, GBS KOK – Hilde Werbrouck, MPI De 
Viertorre – Marjolein Sanders, De Letterzee – Cathy Depecker, GBS ODK – 
Sigrid Peelaers & Hilde Maeseele, De Strandloper – Christien Depotter



Een warme Kerstperiode voor iedereen

Help mensen die het moeilijk hebben in de winter

De Kerstdagen zijn een tijd vol warmte, familie en samenzijn. Helaas niet voor iedereen. Wie deze warmte niet 
heeft, voelt in die periode een groot gemis. In je eentje door de natuur wandelen op 12 oktober is prima, 
maar op 25 december is het opeens een teken van trieste eenzaamheid. 
Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode? Heb je niet veel om handen tijdens de kerstdagen? Ben 
je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal Huis.

Info: seniorenconsulent: Katleen Calcoen - 058 53 43 10 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen en 
mensen die eenzaam zijn. 

Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Besteed daarom extra aandacht 
aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij jouw steentje bij. In je eigen buurt wonen misschien 
mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te komen. Een kleine attentie, een 
bezoekje of een boodschap doen dan deugd. Vind je het moeilijk om die stap te zetten? Meld dan een 
mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis. Zij zoeken de best mogelijke oplossing.

Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 10 - www.sociaalhuiskoksijde.be

Gratis juridisch advies voor alle inwoners 
� Ik werd gedagvaard voor een onbetaalde factuur. Ik betwist die. Wat doe ik best?
� Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu?
� De takken van de bomen van mijn buurman hangen over. Mag ik ze zelf snoeien?

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand 
terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst onze jurist je door naar de juiste persoon. Een afspraak 
maken is niet nodig, maar het is wel aangewezen om zo vroeg mogelijk (’s namiddags) langs te komen. 
Breng zeker alle benodigde documenten mee. Eerstkomende afspraak is op maandag 17 december 
(uitzonderlijk niet de vierde maandag wegens de feestperiode) van 13.30 t.e.m. 15 uur in het Sociaal Huis.    

Info: Caroline Vanraes (caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 11) 

Koffienamiddagen voor senioren

Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur. 
Toegang: 3 euro. 
Woon je in Koksijde-Bad? Dan ontvangen wij jou hartelijk op woensdag 
5 december in de Willem Elsschotzaal (boven de bibliotheek) 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.



Mantelzorgcafé De Luisterschelp  
op maandag 3 december
Hoe kleed ik mijn hulpvrager het best aan en uit? Hoe kan 
ik iemand in en uit de rolwagen of het bed helpen? Deze 
en andere vragen zal een professioneel medewerker van 
Dunecluze je demonstreren. Van 14 tot 16 uur in zaal De Brug 
van het Sociaal Huis. Daarna is er tijd om, met een kopje koffie, 
andere mantelzorgers te leren kennen.

Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 
of 058 53 43 19.

Opgelet: dit is een initiatief voor hulpbehoevende senioren 

Hulp nodig bij het ruimen van sneeuw?

Ook Zonta Westkust zegt NEEN tegen 
geweld op vrouwen en meisjes 

Vorige winter telde weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best alert. Want volgens het politiereglement 
moet je bij sneeuw en ijzel het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis Koksijde stelt enkele vrijwilligers ter 
beschikking om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre weersomstandigheden niet buiten raken.  
Bij een hevige sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10. En dan probeert het 
Sociaal Huis een vrijwilliger in te schakelen. Voor deze dienstverlening betaal je 5 euro per uur en een  
km-vergoeding van 0,34 euro per km. 

De sneeuwtelefoon van het Sociaal Huis bereik je op het nummer 058 53 43 10. Elke werkdag van 9 tot  
12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Na het telefoontje komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs. 
Op feestdagen en tijdens de weekends is deze dienst gesloten.

Info: Sociaal Huis - Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 10 - www.sociaalhuiskoksijde.be 

De internationale dag 
tegen geweld op vrouwen 
vond plaats op 25 
november. Voor Zonta 
International, de wereldwijde 
Vrouwenserviceclub, 
betekent deze dag het 
startpunt van de 16-daagse 
campagne Zonta says NO 
to violence against women. 
Deze actieperiode duurt 
tot 10 december, de Dag 
van de Rechten van de 
Mens. En heeft als doel de 
bewustwording van geweld 
tegen meisjes en vrouwen te vergroten en er acties tegen te ondernemen.

Ook de dames van Zonta Westkust doen hun best om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van elke 
vorm van geweld die wordt gepleegd tegen vrouwen. 

Ann Jonckheere, voorzitter van Zonta Westkust: “Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest 
geschonden mensenrechten op wereldvlak. Wij vinden het heel belangrijk om dit onder de aandacht te 
brengen en mensen te stimuleren om hiertegen op te komen.” 



Publieksmoment metaaldetectie & poëzie 

Art Talk Boek, steen, schaar

Neem deel aan het publieksmoment over 
metaaldetectie op vrijdag 7 december 2018 
in het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Deze 
activiteit vindt plaats naar aanleiding van de 
tentoonstelling op de grond, tussenin of aan 
de hemel en het kunstproject TOURELLONS! 
van Honoré d’O.

Programma
Om 13u30 start een toelichting over het 
kunstproject TOURELLONS! van Honoré d’O. 
Daarna verneemt u alles over de werking 
van metaaldetectie, de regelgeving 
en de determinatie van de vondsten in 
een presentatie van Roland De Cock 
(metaaldetectorist). Vervolgens blaas je even 
uit met een streepje poëzie en krijg je een 
rondleiding op de historische site. Als afsluiter 
geniet je van een glaasje (tot 18 uur).

Dit publieksmoment is een organisatie van de dienst Cultuur & Erfgoed in samenwerking met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, het Poëziecentrum en het Vlaams Fonds der Letteren.
Schrijf je in voor 4 december. Deelname is gratis.

Info: 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be

Op zondag 16 december om 11 uur verkent 
curator Els Wuyts met twee kunstenaarsboeken 
in haar handen, een reeks verhalen en stukjes 
rots van de maan. Samen met Sarah Van Marcke 
en Tim Volckaert, en via het werk van Santiago 
Reyes Villaveces. Dit geeft een unieke kijk op de 
tentoonstelling op de grond, tussenin of aan 
de hemel in Kunstencentrum Ten Bogaerde in 
Koksijde. 
Tim Volckaert werkte aan een kunstenaarsboek 
met de titel Archivist, ga met hem in gesprek 
over dit boek en de werken die hij tentoonstelt in 
Koksijde.
Errors and residuals is een deel van de reeks kleine 
publicaties waar Sarah Van Marcke doorlopend 
aan werkt en waarbij ze focust op het archief 
van Ignace D.K., een man die ze zelf nooit heeft 
gekend, maar wel woonde in het huis van haar 
ouders. 

Via een interview (of noem het een performance) 
ga je een dialoog aan met de Belgische versie 
van Goodwill Moon Rock van Santiago Reyes 
Villaveces. Een dubbelgesprek met aan de ene 
kant de steen, die afkomstig is van de maan en 
geschonken werd aan België en aan de andere 
kant de tekening in de tentoonstelling. 

Info: 058 53 34 40 - inschrijven via cultuur@koksijde.be



Leen Louwagie, voorzitter van Markant Sint-Idesbald Koksijde:

“We zijn niet allemaal ondernemers,  
maar wel ondernemende vrouwen”

ONZE VERENIGINGEN IN DE KIJKER

T-d: Leen, vat de geschiedenis van 
Markant Sint Idesbald Koksijde eens in 
een notendop samen.
Leen Louwagie: “Markant Sint -Idesbald 
Koksijde werd in 1966 opgericht door 
Mevr Godelieve Delie-Gheeraert. Toen 
heette de club nog CMBV St-Idesbald. Het 
was vooral bedoeld voor sociaal-culturele 
initiatieven van middenstandsvrouwen. 
Later veranderde deze naam naar 
Markant. Onze vereniging telt ongeveer 
100 leden. Intussen hebben we ook de 
jongerenafdeling Best Pittig opgestart. Het 
is de bedoeling dat zij later instappen bij 
Markant.” 

T-d: Wat waren de belangrijkste 
hoogtepunten tot dusver?
Leen: “We organiseren zoveel interessante 
activiteiten dat het moeilijk is om te 
kiezen. Wat ons steeds zal bijblijven, is de 
huldiging door de gemeente Koksijde 
in 2015 ter ere van ons 50-jarig bestaan. 
Ook naar ons nieuwjaarsfeest kijken we 
ieder jaar uit. We komen dan allemaal 
samen in Golf ter Hille.”

T-d: Wat is het eigenlijke doel van Markant  
Sint-Idesbald Koksijde?
Leen: “Markant biedt je een toegankelijk en zinvol 
creatief aanbod waardoor je meer haalt uit je vrije 
tijd. Samen met andere vrouwen, eventueel met je 
partner, participeer je onder het motto ontdek, beleef 
en geniet van het maatschappelijk en cultureel 
leven. We streven naar een meerwaarde voor de 
vrouw, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 
We hebben aandacht voor persoonlijke ontplooiing. 
Denk maar aan onze leeskring, de socratische 
gesprekskring en verschillende workshops. Maar ook 
vriendschap en solidariteit zijn belangrijk voor ons.”

T-d: Wie zijn jullie leden?
Leen: “Onze leden zijn vrouwen tussen 40 en 85 jaar. 
We zijn een netwerk van gelijkgestemde vrouwen. 
Om tot onze vereniging te behoren hoef je niet 
noodzakelijk ‘onderneemster’ te zijn, maar wel 
ondernemend.”

T-d: Welke activiteiten staan er op het reguliere 
menu?
Leen: “De activiteiten zijn zowel cultureel als sportief 
als culinair. Dit jaar bezochten we het nieuwe 
Politiehuis, de Vrienden der Blinden en museum 
MuseOs. In de zomer komen onze dames samen 
om te fietsen. In de winter gaan we wandelen en 
natuurlijk ook een koffietje drinken. We mogen ook 
onze leeskring niet vergeten die al jarenlang samen 
komt in de Willem Elsschotzaal, boven de bibliotheek, 
onder leiding van Magda Borms. De socratische 
gesprekskring, eveneens onder leiding van Magda, 
werkt ook samen met de bibliotheek. De socratische 
gesprekken zijn ‘dialogen’ rond vragen van wijsgerige 
aard die voortkomen uit onze persoonlijke ervaringen. 
Je hoeft geen filosofische scholing gehad te hebben, 
maar wel bereid zijn om samen na te denken over je 
‘denken’ om te komen tot nieuwe ideeën of inzichten.”

T-d: Welke clubdroom wil de voorzitter werkelijkheid 
zien worden?
Leen: “Markant ijvert voor een sterke, originele 
continuïteit van haar vereniging. We hanteren 
democratische prijzen om de activiteiten voor 
iedereen toegankelijk te houden.”

Als aangespoelde Koksijdse kreeg Leen Louwagie de goede raad om zich aan te sluiten bij Markant 
Sint-Idesbald Koksijde om zo nieuwe sociale contacten te leggen. Na enkele jaren groeide ze door als 
bestuurslid en sinds drie jaar is ze voorzitster samen met Bénedicte Ollivier. 

Vandenberghe Nancy, Louwagie Leen, Verhegge Marijke, 
Vandenbussche Rosanne, Matten Sabine, Willaert Nicole en Ollivier 
Bénedicte. Janssen Patsy ontbreekt op de foto.

Contactadressen 
• Leen Louwagie - 0473 218 432 – leen.markant@gmail.com
• Bénedicte Ollivier - 0476 401 378
• Magda Borms - 0478 611 015 – magda.borms@skynet.be (info over leeskring en socratische gesprekskring)



Rubens heeft invloed gehad op de kunstenaars naast en 
na hem. Welke invloed had Rubens op portretschilders, 
landschapsschilders en kunstenaars van andere genres? 
Kunsthistorica Prisca Valkeneers vertelt je er alles over.
De derde en laatste lezing in de reeks Vlaamse Meesters 
vindt plaats op dinsdag 11 december, van 14 tot 16 uur. 
Inschrijven aan de balie van de bib of via de website. In 
samenwerking met vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke.

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be - 
koksijde.bibliotheek.be

• Op donderdag 27 december om 10.30 uur luister je naar een 
leuk kerstverhaal. Speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Ouders of grootouders mogen ook mee.

• Op donderdag 3 januari 2019 hoor je de tofste winterverhalen 
in de bib. Afspraak om 10.30 uur. Doelgroep: kinderen van 4 tot 
8 jaar.

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be - 
koksijde.bibliotheek.be

Doe mee aan de jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty 
International van 1 tot 31 december 2018. De bibliotheek zorgt 
de hele maand december voor een plek waar je in alle rust 
jouw brief schrijft voor personen of groepen van mensen van 
wie de mensenrechten ernstig geschonden worden. Grijp je 
pen, want jouw brief kan levens veranderen.

Lezing De erfenis van Rubens. En de anderen dan... ?

Kerstvertellingen voor kinderen

Schrijfmarathon in de bib

De bib heeft een 
nieuwe website

Het beste van 2018 volgens het bibteam

De catalogus, Mijn Bibliotheek (voor het online verlengen) en de bibliotheekwebsite komen samen in één 
nieuwe website, die bovendien aangepast is voor mobiel gebruik.
Op de nieuwe bibliotheekwebsite zoek of verleng je niet alleen boeken, maar je doet er ook inspiratie op en 
je ontdekt er alle bib-activiteiten. Ook nieuwe boeken en andere nieuwtjes vind je op de nieuwe website. 
Benieuwd? Surf dan snel naar koksijde.bibliotheek.be.  

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be

Het jaar zit er bijna op. Het moment voor een terugblik naar wat 2018 te bieden had op literair, muzikaal 
of filmisch vlak. In de bibliotheek ontdek je in december de favorieten van de bibmedewerkers. Benieuwd 
welke geweldige boeken, fantastische cd’s of weergaloze films uit 2018 hun harten veroverden? Laat je in 
december verrassen door de keuze van het bibliotheekteam.



Heb je een stille studeerplek nodig? Ben je thuis te veel afgeleid? 
Of haal je motivatie uit het samen studeren met anderen? Kom 
dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en gratis wifi.
Vanaf de kerstvakantie t.e.m. 10 januari kan je als student 
naast de normale openingsuren ook op maandag, dinsdag 
en donderdag van 13.30 tot 15 uur in de bib terecht. Hou wel 
rekening met de sluitingsdagen van de bib.

• Maandag 24 december vanaf 12 uur
• Dinsdag 25 december 
• Woensdag 26 december
• Maandag 31 december vanaf 12 uur

• Dinsdag 1 januari 2019
• Woensdag 2 januari 2019

Studeren in de bibliotheek

De bib sluit op deze dagen 
tijdens de kerstperiode

Alles gaat opperbest! 
Wat oorlog met een familie doet 
Lezing - Op donderdag 06 december brengt Inge De Bruyne het verhaal van haar grootmoeder in 
Lombardsijde tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op 27 oktober 1914, de dag van haar achttiende verjaardag, is zij één van de anderhalf miljoen Belgen die 
halsoverkop moeten vluchten voor de naderende vijand. Lombardsijde staat in brand, het hechte gezin valt 
uiteen, de zonen vertrekken naar het front en de eerste doden vallen.
Deze familiegeschiedenis verschilt nauwelijks van dat van duizenden andere families in België tijdens de 
Grote Oorlog. Dit verhaal, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog steeds 
pijnlijk actueel en laat je niet onberoerd.
De lezing vindt plaats op donderdag 06 december, van 14 tot 16 uur in de Willem Elsschotzaal op de eerste 
verdieping van de bibliotheek. Inschrijven aan de balie van de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. 
Leden betalen 3 euro, niet-leden 6 euro.

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be - koksijde.bibliotheek.be

Tot 1 december liep in de bibliotheek van Koksijde de tentoonstelling Vlaamse meesters. In de tentoonstelling gaven tien 
hedendaagse kunstenaars hun mening over een schilderij van een Vlaamse Meester. En vertelden zij waarom net dit 
schilderij hen inspireert, boeit of ontroert. Een van deze kunstenaars was de Koksijdenaar Piet Goddaer, beter gekend als 
Ozark Henry. De bibliotheek ontleende de tentoonstelling bij vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke.



Voordracht Sterrenjutters - Vrijdag 7 dec. van 
19.30 tot 22 uur: interstellair stof en waarnemen 
als professioneel astronoom door Marjorie 
Decleir. Toegang 4 euro; niet-leden 5 euro. 
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be - 
www.desterrenjutters.be - info@desterrenjutters.be

Wandeling - Zondag 9 dec. om 14 uur: leerrijke 
wandeling in de Schipgatduinen over de gevolgen 
van de globale opwarming voor onze natuur. Gids: 
Luc de Prycker. Start Elisabethplein. Gratis.

Kookworkshop - Woensdag 12 dec. om 19 
uur: duurzame kookworkshop Vegetarische 
seizoenslasagnes. Creatief aan de slag op het 
ritme van de seizoenen met Peter Vandermeersch 
(De Zonnekeuken). Prijs 25 euro (incl. je bereiding) 
of 21 euro (voordeeltarief). Org. i.s.m. VormingPlus. 
Inschrijven: www.vormingplusow.be - 059 50 39 52 - 
oostende@vormingplus.be.

Winterwandeling - Zondag 16 dec. om 14 uur in het 
Kerkepannebosje met gids Marjan Janssens. Start 
aan het infobord Kerkepannebos in de bocht van 
de Jan Van Looylaan, Sint-Idesbald. Gratis.

Sterren kijken - Vrijdag 21 dec. van 20 tot 22 
uur. Neem een kijkje in de sterrenwacht op het 
dakterras en laat je 
betoveren door prachtige 
hemellichamen (bij 
heldere hemel)! Gratis 
toegang.

Zeeorganismen - Zondag 
30 dec. om 14 uur. Op 
zoek naar zeeorganismen 
op het winterse 
strand met gids Ingrid 
Jonckheere. Start aan het 
Elisabethplein. Gratis.

Activiteiten in het Duinenhuis

Gaia bekroont Koksijde als meest
diervriendelijke West-Vlaamse gemeente

Laat je kat tijdig steriliseren of castreren

Dierenwelzijnsorganisatie Gaia polste bij alle gemeentebesturen naar hun aanpak rond dierenwelzijn. De 
provincie West-Vlaanderen deed het niet goed met amper 46%, maar onze gemeente scoorde met 83% 
wel heel hoog. Grote onderscheiding dus! Koksijde zet al langer in op dierenwelzijn met o.a. de acties rond 
zwerfkatten en de komst van dierenasiel Ganzenweide.

Eén op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog te weinig katten zijn gecastreerd of 
gesteriliseerd, met als gevolg ongewenste kittens.

Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel. Andere 
worden gedumpt in de natuur of op straat. Daar leven ze vaak in 
slechte omstandigheden en zorgen ze voor overlast. Bovendien 
brengen zwerfkatten op hun beurt nakomelingen voort waardoor de 
populatie en het probleem blijft groeien.
Zwerfkatten voederen is dus geen duurzame oplossing. Neem als 
baasje je verantwoordelijkheid en pak het probleem aan bij de bron: 
laat je kat tijdig steriliseren of castreren.
Wist je dat:
- een kattin al vruchtbaar is als ze vijf maanden oud is?
- een kattin tot twee nestjes per jaar kan krijgen?
- een nestje drie tot zes kittens kan tellen? 
Dit betekent dat een kattin en haar nakomelingen op vijf jaar tijd voor 
5.000 kleintjes zorgen…

Sterilisatieplicht
Elke kat die verkocht of weggegeven wordt, moet sinds september 2014 gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt 
én geregistreerd worden door de verkoper/schenker.
Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht verder uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, vóór de leeftijd 
van vijf maand gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in 
de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten uiterlijk op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn, 
ook als ze niet verkocht of weggegeven worden.
Info: huisdierinfo.be/kat



Afvalkalender en Recycle App

Help iemand met jouw bloed

* De komende weken krijgt iedereen de Afvalkalender 2019 in de bus. Net als vorig jaar is dit een 
overzichtelijke en handige jaarkalender.

* Met de digitale Recycle-app bespaart de gemeente weer 90.000 vellen papier. Wie de Recycle-app 
gebruikt, wordt automatisch verwittigd van de inzamelingen via zijn smartphone. Een aanrader. Het is wel 
nodig om deze app begin 2019 opnieuw op te laden.

Vlaanderen heeft voor de meeste bloedgroepen een lage bloedvoorraad. Een goede bloedtoevoer is 
nochtans van levensbelang voor veel zieke mensen. Maar ook na verkeersongevallen, bij operaties of na 
bevallingen is er heel vaak bloed nodig om levens te redden. Daarom heeft Het Rode Kruis je hulp nodig. 
Reken op een klein uurtje, met een drankje en een praatje inbegrepen. In december vinden volgende 
bloedinzamelingen plaats.
-  Donderdag 6 dec., Koksijde-Dorp, 17-20 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)
-  Woensdag 12 dec., Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg
-  Woensdag 19 dec., Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan)

Minder restafval dankzij afvalcontainer

Sluitingsdagen Milieupark 

Zet je afval buiten  
op het juiste tijdstip

Honderden gezinnen gebruiken inmiddels een container om hun huishoudelijk restafval aan te bieden. 
Dat is in veel gevallen de gemakkelijkste en properste manier om je huisvuil aan te bieden. Er is geen vaste 
kost, je afval wordt gewogen en je betaalt 0,15 euro per aangeboden kilogram. Wie goed sorteert en 
milieubewust leeft, doet ook financieel een goede zaak.
Vraag meteen je container aan via www.ivvo.be/afvalcontainer-koksijde. De restafvalcontainers zijn sinds 
het najaar 2018 ook beschikbaar in de toeristische zone.

Met Kerst en Nieuwjaar is het Milieupark gesloten op volgende dagen: dinsdag 25 en woensdag 26 
december, dinsdag 1 en woensdag 2 januari.
Rekening houdend met de wekelijkse sluitingsdagen op zondag en maandag, is het Milieupark in de 
kerstvakantie dus enkel open van donderdag tot en met zaterdag.
Info: 058 51 42 45 - www.koksijde.be/milieupark

Nog te vaak merkt de milieudienst dat de ophaaldata niet 
gerespecteerd worden en dat er afval aangeboden wordt op een 
dag dat de huisvuilwagen niet langs komt. ‘Vergeten’ huisvuil ontsiert 
op die manier je buurt. De belangrijkste regels op een rijtje:
-  Huishoudelijk restafval: plaats je gemeentelijke restafvalzak of 

container voor eigen gevel op de dag van de ophaling tussen 6 en 
8 uur.

-  Gft (groente-, fruit- en tuinafval): plaats je gft-container voor eigen 
gevel op de dag van de ophaling tussen 6 en 8 uur.

-  Papier en karton: plaats je papier en karton voor eigen gevel de 
avond vóór de ophaling na 21 uur.

-  Pmd: plaats je pmd-zak voor eigen gevel de avond vóór de 
ophaling na 21 uur.

Hou je aan deze regels: een propere buurt is voor iedereen een 
plezantere buurt. Meer halen uit de biologische kringloop

Schillen en resten van fruit,  
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig keukenafval  
en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten, pitten

Vlees- en visresten, schaaldierresten 
(uitgezonderd mosselschelpen, 

oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval  
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, 

versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel  
van onbehandeld hout

Mest van kleine huisdieren  
(cavia, konijn)

Vloeistoffen  
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën  
(uitgezonderd gerechten waar een 
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of 
impregneermiddel)

Beenderen en dierlijk (slacht)afval

Dierenkrengen

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest van grote huisdieren  
of in grote hoeveelheden

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,  
dikke takken
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Kinderfilm: A Christmas Carol 

Jeugddienst gesloten van 17 tot 21 december

Tel je vol verlangen af tot het Kerstmis is? Kom dan op woensdag 19 

december om 14.30 uur naar de film A Christmas Carol.

Het verhaal - Op kerstavond bezoeken drie geesten een oude norse man 

die een hekel heeft aan kerst. Niet alleen heeft hij een afkeer voor kerst 

maar ook voor de mensen rond hem. De drie geesten proberen de oude 

man te overtuigen dat kerst een periode is van nieuwe kansen. Verandert hij 

weer in de man die hij vroeger was voordat het te laat is? 

Een ticket krijg je voor 2,50 euro (incl. drankje), popcorn aan 50 cent

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

Van maandag 17 tot vrijdag 21 december zal de jeugddienst gesloten zijn voor het publiek. De 

medewerkers van de jeugddienst zullen in die week al hun materiaal inventariseren en gebruiksklaar 

maken voor 2019.

Zijn de plannen voor oudejaar rond, maar het vervoer nog niet? 

Kom dan snel je pakket taxicheques halen op de jeugddienst. 

Jongeren tussen 16 en 25 jaar mogen een pakje komen 

afhalen. Voor een pakje van zes cheques betaal je 5 

euro, maar je krijgt er 30 euro voor in de plaats. Met de 

taxicheques mag je in het weekend, tijdens de vakantie en 

op feestdagen - na 20 uur en voor 7 uur - met een Koksijdse 

taxi huiswaarts rijden.
Breng zeker je identiteitskaart mee en een officieel document 

waarop je adres staat. 
Alleen voor wie dit schooljaar nog geen pakket kwam halen. 

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

Veilig op de baan tijdens de feestdagen

Masquerade, zoals de naam al prijs geeft, is een gemaskerd galabal voor jong en oud in 

c.c. CasinoKoksijde. Op oudejaarsavond pakt Semper Festum uit met topkwaliteit aan schappelijke prijzen. 

In de aloude traditie van de Sylvesterparty. Masker, pak en strik behoren tot de dress code waardoor een 

prachtige en unieke sfeer ontstaat. 

Semper Festum, opgericht door een groep 

vrienden, zet zich in voor een gevarieerd 

en vernieuwend uitgaansmilieu aan de 

Westkust en omstreken. Met originele 

evenementen willen ze jongeren vroeger 

op pad krijgen. De laatste jaren duikt 

iedereen later het nachtleven in en Semper 

Festum probeert die trend om te buigen. Op 

oudejaarsavond doen ze er alles aan om 

de mensen vroeg te ontvangen. 

Tickets via Facebook of via www.

semperfestum.be. Earlybird ticket: 15 euro, 

Regular ticket: 20 euro

Info: www.semperfestum.be – semper.festum@gmail.com

Masquerade: nieuw evenement van  

Semper Festum op oudejaarsavond



Op vrijdagavond 26 oktober organiseerde de 
gemeentelijke sportdienst de vijfde editie van de 
Halloween Mountainbiketoertocht. 1166 deelnemers 
startten aan de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, 
waaronder zowel gezinnen, recreatieve fietsers als 
getrainde mountainbikers. Ze konden kiezen uit ritten van 
24, 34 of 46 kilometer, met zandstroken en single tracks 
door de duinen van Koksijde en het bos van De Panne. 
Zowel aan de start, op de bevoorradingsplaatsen als 
onderweg was de griezelige Halloweensfeer alom te 
genieten. Volgende editie op 25 oktober 2019.

Ujeli Care Centre is opgestart door een groep 
geneeskundestudenten van UGent die op 
stage waren in Nepal. Het project voorziet 
gezondheidszorg voor kinderen, voornamelijk in de 
bergen rond Pokhara. De focus ligt voornamelijk 
op preventie. Op dit moment bereikt het project 
1200 leerlingen. 
Hanne: “Wat vlogen de weken van het project 
voorbij! Na zeven schooltjes, zeven health 
camps en negenhonderd kinderen, zijn zowel 
de doorwinterde anciens als de Nepal-groentjes 
volledig ingewerkt en voldaan na een intense, 
maar prachtige tijd in Nepal. Omdat Nepal het 
vierde armste land ter wereld is, hebben ze veel 
nood aan ontwikkelingshulp.”

Timothy: “Na de traditionele verwelkoming met 
een Tikka (rode bol op voorhoofd), een Khata 
(sjaaltje) en een Malla (bloemenkrans) gingen we van start met onze health camps. Dit houdt in dat we op 
een ludieke manier lesjes geven aan de kinderen om te informeren over basishygiëne (tandenpoetsen en 
handen wassen), eerste hulp (met onder andere wondzorg, verstikking en flauwvallen), diarree en seksuele 
educatie. En het werpt zijn vruchten af. Herhaling is dus zeker the key to success!’“

“Naast educatie voeren we ook gezondheidscontroles uit”, vervolgt Hanne. “Hierbij gaan we van start met 
basismetingen als gewicht, lengte en temperatuur, waarna we een volledige screening doen van het kind. 
Dit houdt in dat we in de mond en oren kijken, naar het hart en de longen luisteren, vragen of ze ziek zijn of 
pijn hebben, wonden verzorgen,… Deze informatie houden we bij zodat we een accuraat beeld krijgen van 
de medische noden in de schooltjes. Dit jaar zijn we ook van start gegaan met het digitaliseren van deze 
gegevens om zo de continuïteit per kind naar volgende jaren te waarborgen.”

Hanne en Timothy: “Voor ons was dit een onvergetelijke ervaring. De confrontatie met een andere wereld. 
De mogelijkheid om de vaardigheden die we leerden tijdens onze studies Geneeskunde toe te passen. En 
de hartverwarmende groepssfeer tussen de vijftien teamleden van Ujeli Team 2018. Al die zaken maakten de 
afgelopen weken tot een heel intense, maar prachtige tijd.”

Info: www.ujelicarecentre.com

1166 deelnemers aan de Halloween 
Mountainbiketoertocht

Inleefproject in Nepal
Hanne Lagrou (23) woont in Koksijde en zit momenteel in haar tweede Master Geneeskunde. Samen met 
Timothy Gros, medestudent, hielp ze mee aan het project Ujeli Care Centre in Nepal. Voor dat project 
kreeg Hanne een subsidie Rugzakverhaal van de gemeente Koksijde.

Ook wielrenster Jolien D’Hoore kwam griezelen op de 
toertocht



PC Koksijde wint Petanquetornooi
Wisselbeker Schepen van Sport
Op donderdag 18 oktober organiseerde de 
sportdienst het recreatief petanquetornooi 
Wisselbeker Schepen van Sport in de Bolledroom 
in Oostduinkerke. Maar liefst 28 tripletten 
waren op het appel, waaronder leden van de 
Koksijdse clubs, uit de buurgemeenten en ook 
enkele geïnteresseerden die voor de eerste keer 
petanqueballen hanteerden.
Uitdager van het tornooi was PC Eeuwig Jong, 
die na tornooiwinst in 2017 een jaar lang de 
wisselbeker mocht houden. Maar er waren deze 
keer kapers op de kust! PC Koksijde leverde het 
winnende triplet (met Marina Weerbrouck, Donat 
Soete en Ivan Hopchet) en mag dus tot volgend 
tornooi met de beker pronken.
Alle deelnemers kregen een medaille als aandenken aan de gezellige namiddag. Traditiegetrouw verlootte 
schepen van Sport Dirk Dawyndt ook enkele wijnflessen. De gelukkigen waren Marie de Mascio, Lutgart 
Verheyen, Pieter De Winne, Stijn Depessemier, Leen De Meirleir en Willy De Clerck.

De sportdienst organiseert vanaf januari weer Multimove voor kinderen uit de 2de 
en 3de kleuterklas. Samen met Moovie leert je kleuter springen, landen, rollen, lopen, 
vangen en werpen. Zo is zoon of dochter helemaal klaar om later een sportclub te kiezen.
De oefeningen vinden plaats vanaf 7 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie), 
van 16.30 tot 17.15 uur.
Twee mogelijkheden: op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke. Prijs 20 euro. Inschrijven (kies voor maandag OF dinsdag) vanaf 11 december via 
www.koksijde.be/multimove.
Info: 058 53 20 01- sportdienst@koksijde.be - www.koksijde.be/multimove

De sportdienst biedt heel wat mogelijkheden aan om je sportdromen waar te maken, ook in het 
komende jaar 2019. Op het programma:
- Shape - Maandag, 20.15-21.15 uur, gemeenteschool Koksijde
- Dance work-out - Donderdag, 20.30-21.30 uur, gemeenteschool Oostduinkerke
- Conditiegym - Vrijdag, om 9.30 of om 10.30 uur, sporthal Koksijde
- Swiss Jump - Woensdag in januari (niet op 2 jan.), 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke
- Drums Alive - Woensdag in februari, 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke
Verder ook badminton, tafeltennis, curling, zumba, netbal, tai chi… 
Bekijk het volledige aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod.
Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

Wie wordt dit jaar de King of the Beach in Oostduinkerke? King of the Beach is een combinéklassement 
van twee wedstrijden Op zaterdag 1 december.
• Om 10 uur start de derde editie van de Ednine Beach Challenge, een mountainbikestrandrace van 44 km 

op het strand van Oostduinkerke, richting Nieuwpoort. Org. Sandman Events vzw.
• Om 14 uur volgt dan i.s.m. met Sport Events de Coast Trail Oostduinkerke, een trailrun van 21 km, voor 

95% door de duinen en op het zand. Wie in de twee wedstrijden samen het hoogst eindigt, mag zich 
een jaar lang King of the Beach noemen. Voor de liefhebbers is er ook een strandrace van 22 km of een 
trailrun van 10 km.

Info: www.sportevents.eu/nl/portfolios/king-of-the-beach

Multimove voor kleuters

Sportaanbod in het komende jaar

King of the Beach 2018



Volg ons, 
deel ons, 
like ons!
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Warmste Week in Koksijde
Van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december 
vindt de Warmste week plaats. Tijdens deze week 
bundelen mensen, organisaties of vzw’s de krachten 
om een zelfgekozen goed doel te steunen met één of 
meerdere acties. Ook heel wat Koksijdenaars zetten 
een actie op poten. Ofwel actief door een evenement 
te organiseren ofwel passief door een activiteit te 
steunen.

Een aantal Koksijdse acties uitgelicht

Kebene
In het kader van internationale samenwerking plant 
het team Head up enkele acties voor het project 
Kebene children’s home in Kenia (Mombasa). 
Dit tehuis vangt sinds 2007 zo’n vijfenzestig 
straat- en weeskinderen op en zorgt vooral voor 
gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en recreatie. 
• Spaarpotjes – Bij lokale handelaars werden 

rostepotjes geplaatst.
• Prosecco – Deze bubbels worden per doos of per 

fles verkocht. 
• Warmste fitness - Op dinsdag 18 december (van 9 

tot 22 uur) organiseert Head Up samen met Wave 
Health Club De warmste fitness.

• AZ-West – Op dinsdag 18 december staat een 
verkoopsstand in de inkomhal van het AZ West in 
Veurne.

• Kerstontbijt – Bestel een ontbijt, vol verse 
lokale producten, aan huis geleverd op 
Kerstmis. 

Eerst de atleet dan de 
beperking
Fotoclub CoxyPics organiseert 
op woensdag 5 december 
2018, in de Witte Burg 
in Oostduinkerke, een 
lezing. Lieven Coudenys 
vertelt over het thema 
Eerst de atleet, dan 
de beperking. De 
opbrengst van deze 
avond gaat integraal 
naar Tandem West.
De avond start 
om 18.30 
uur met een 
dessertbuffet, 
aansluitend 
om 19.30 uur 
is er de lezing. 
Iedereen 
is welkom, 
de toegang 
bedraagt 6 euro.

Volksmuziekgroep Sinksenbruid speelt voor 
Beschut Bewonen
Sinksenbruid speelt op vrijdag 21 december om 
20 uur in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke een 
benefietoptreden met oude en nieuwe volkse liedjes 
en melodietjes uit de Westhoek ten voordele van het 
Dagactiviteitencentrum ’t Ander in Veurne. ’t Ander is 
een initiatief van Beschut Wonen Oostende-Westkust. 
Mensen met psychische problemen kunnen er 
terecht voor daginvulling zoals koken en bakken, 

geheugentraining, crea, fitness, sport, relaxatie, 
cultuur, kaarten, enz. Enkele doelstellingen zijn 

o.m. het doorbreken van eenzaamheid en het 
werken aan sociale contacten.

Snoepjes for life
Een warme actie waarbij zakjes 

snoep worden verkocht aan 
3 euro. De opbrengst gaat 

naar Vrienden der 
Blinden. Deze Koksijdse 
organisatie gebruikt het 

geld om puppy’s aan te 
kopen en op te leiden tot 
blindengeleidehonden.

Nog meer acties?
Uiteraard zijn er nog 

veel meer mooie 
initiatieven in 
Koksijde. Wil je 
het volledige 
overzicht? Surf 
dan zeker naar 
dewarmsteweek.
stubru.be/acties. 
Je vindt er ook 
meer info over 

bovenstaande 
acties.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Baillien-Neven
Gouden palmen waren er op zaterdag 20 oktober voor het echtpaar Pierre Baillien (°Rutten) en Claudette 
Neven (°Awans) ter gelegenheid van de viering van hun gouden bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 50 jaar 
geleden op 27 juli 1968 in Awans. Pierre was technisch directeur bij drukkerij IPL in Luik voor de krant  
La Meuse Sud Presse. Claudette was onderwijzeres in het lager onderwijs in Bierset. Het echtpaar heeft twee 
dochters, één zoon en negen kleinkinderen (waarvan één overleden).

Echtpaar Maesen-Soete
Zaterdag 22 september  was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Jaak Maesen (°Nieuwpoort) en 
Lyliane Soete (°Westende) ter gelegenheid van de viering van de diamanten bruiloft. Ze huwden op  
13 september 1958. De heer Maesen was gasfitter bij de elektriciteitsmaatschappij Electrabel In De Panne. 
Het echtpaar heeft één zoon, één dochter, twee kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Debruyne-Bulcke
De echtgenoten Jos Debruyne (°Veurne) en Maria Bulcke (°Diksmuide) vierden met de familie op zaterdag 
27 oktober hun gouden bruiloft. Ze huwden op 26 oktober 1968 in De Panne. Jos was postbediende 
in Koksijde en in De Panne. Later werd Jos postagentschapshouder in De Panne-aan-zee. Maria was 
bediende in verschillende vakantiehuizen waaronder Ster der Zee. Het echtpaar heeft twee dochters en vier 
kleinkinderen (waarvan één overleden). 



Echtpaar Ghyllebert-Dejaegher
Een tweede jubileum - diamant - op zaterdag 3 november was weggelegd voor de echtgenoten Marcel 
Ghyllebert (°Vladslo) en Diana Dejaegher (°Vladslo). Ze huwden 60 jaar geleden in Vladslo op 23 oktober 
1958. Marcel en Diana waren de zelfstandige uitbaters van beenhouwerij Ghyllebert in Oostduinkerke. Het 
echtpaar heeft twee zonen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Delaey-Mahieu
Een unieke verjaardag op woensdag 31 oktober in 
het woonzorgcentrum Dunecluze! De burgemeester 
verwelkomde het echtpaar Laurent Delaey – 
Solange Mahieu ter gelegenheid van hun 65ste 
huwelijksverjaardag of briljanten-bruiloftsfeest! 
Laurent (°Snaaskerke) en Solange (°Oostduinkerke) 
huwden op 31 oktober 1953 in Oostduinkerke. 
Laurent was ploegbaas bij bouwbedrijf Dorné in 
Oostduinkerke. Het echtpaar heeft twee zonen, vier 
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Echtpaar Dubois-Lecomte
Gouden palmen waren er op 
zaterdag 3 november voor 
de echtgenoten Marc Dubois 
(°Oudergem) en Brigitte Lecomte 
(°Ronse). Ze huwden in Ronse op 
20 december 1968. Marc was eerst 
onderofficier bij de luchtmacht in 
Duitsland, later bij SHAPE in Mons. 
Daarna werd hij adjunct van de 
militaire attaché bij de Ambassade 
van België in Parijs. Brigitte was 
onderwijzeres in het lager onderwijs 
in Duitsland voor de kinderen van 
de militairen gestationeerd in Eifel.



Echtpaar Geerardijn-De Meulenaere
De echtgenoten André Geerardijn (°Bulskamp) en Monique De Meulenaere (°Poperinge) vierden met de 
familie op zaterdag 10 november hun diamanten bruiloft. Ze huwden op 15 oktober 1958 in Stavele. André 
was metser-ploegbaas en werfleider bij het bouwbedrijf Peeters in Veurne. Het echtpaar heeft één zoon,  
één dochter en vier kleinkinderen.

Echtpaar De Meyer-Pyliser
Een gouden jubileum op zaterdag 10 november. Het echtpaar Ronald De Meyer (°Veurne) en Godelieve 
Pyliser (°Koksijde) huwde op 29 oktober 1968 in Koksijde. Ronald en Godelieve waren de uitbaters van 
Hotel-Restaurant Royal in Koksijde. Ze hebben twee dochters, één zoon en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Vannecke-De Coster
Er was zelfs een derde jubileum op zaterdag 10 november. Het echtpaar Charles Vannecke (°Koksijde) 
en Amanda De Decoster (°Tielt) huwden op 4 oktober 1958 in Koksijde. Charles was directeur van de 
gemeentelijke basisschool in Koksijde. De jubilarissen hebben twee dochters, één zoon, tien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Furqaan Chaudhry
Veurne, 14 september
Zoon van Muhammad en Charlene 
Gesquiere beiden uit Koksijde 

Arya Senaeve
Veurne, 02 oktober
Dochter van Alain en  Vanessa 
Vanhove beiden uit Oostduinkerke 

Mila Sennesael
Veurne, 10 oktober
Dochter van Dirk en Fabienne 
Derycker beiden uit Koksijde 

HUWELIJKEN 
Gautier Maes uit Koksijde en Chan 
Manuel Tamayo uit Mexico  
(20 oktober) 

OVERLIJDENS
Jean-Marie Dufour, 70 j.
†Montenegro, 17 september
Echtgenoot van Gabrielle Deuson

Germaine Claeys, 94 j.
†Koksijde, 30 september
Weduwe van Julien Vande Veegaete

Willy Dewith, 96 j.
†Koksijde, 01 oktober
Weduwnaar van Maria De Leeuw

Chantal Beague, 77 j.
†Koksijde, 03 oktober
Weduwe van Jean Emile Swalué

Leonce Vander Linden, 66j.
†Jette, 05 oktober

Frank De Rore, 55 j.
†Brugge, 06 oktober
Echtgenoot van Katrien Houthaeve

Hugo Marchand, 75 j.
†Roeselare, 06 oktober
Echtgenoot van Bibiane Berthels

André Pieters, 89j.
† Koksijde, 08 oktober
Weduwnaar van Germaine Jaeckx

Viviane Maes, 66 j.
†Veurne, 13 oktober

Micheline Laureys, 55 j.
†Antwerpen, 15 oktober
Echtgenote van Marc Verstraaten

Mia Hinderyckx, 63 j.
†Brugge, 18 oktober
Echtgenote van Joseph Goens

Gilbert Vangheluwe, 79 j.
†Veurne, 18 oktober
Echtgenoot van Marie-Thérèse 
Knockaert

Noël Huysmans, 75 j.
†Brugge, 19 oktober
Echtgenoot van Christiane 
Mombers

Eddy Vandecappelle, 70 j.

†Koksijde, 19 oktober

Echtgenoot van Paula Derinck

Monique Logghe, 73 j.

†Torhout, 22 oktober

Echtgenote Marcus Vantyghem

Evert de Bock, 64 j.

†Maaseik, 23 oktober

Echtgenoot van Johanna Janssen

Lodewijk Voeten, 84 j.

†Oostende, 25 oktober

Echtgenoot van Irma Pasteels

Denis Leys, 62 j.

†Veurne, 26 oktober

Rosalia Callaert, 92 j.

†Koksijde, 27 oktober

Weduwe van Petrus Van Aken

Nelly Ketels, 85 j.

†Koksijde, 28 oktober

Weduwe van Pierre Snijers

Roland van Elk, 85 j.

†Tremelo, 28 oktober

Echtgenoot van Paulette Reynaerts

Alain Vilain, 56 j.

†Veurne, 30 oktober

• Medewerker visuele communicatie C1-C3

• Begeleider kinderopvang C1-C2

• Technicus schrijnwerkerij D1-D3

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 5 december.

Meer info? www.koksijde.be/vacatures
of 058 53 34 41

Word jij ons 
nieuw talent? 
Gemeente Koksijde zoekt:



Geslaagde editie van “1dagniet” 

De politie Westkust en de diensten 
veiligheid en preventie van De Panne, 
Koksijde en Nieuwpoort blikken 
terug op een geslaagde editie van 
“1dagniet”, de nationale actiedag 
tegen woninginbraken. Op vrijdag 26 
oktober konden de mensen terecht 
op de diefstalpreventiestand op de 
markt in Koksijde. De dienst veiligheid 
en preventie en de politie Westkust 
stonden er de bezoekers met veel 
enthousiasme te woord. 

Gemeente koopt nieuwe 
sterrenkijker

De Sterrenjutter op het dak 
van het Duinenhuis kreeg 
een nieuwe sterrenkijker. 
Voorzitter Emmanuel Fabel 
en penningmeester Siegfried 
Geryl van de Sterrenjutters 
zijn zeer tevreden. Het 
nieuwe toestel is compacter, 
handiger in gebruik en levert 
kwalitatievere beelden op. 
Foto: Emmanuel Fabel 
(voorzitter Sterrenjutters), 
Siegfried Geryl (webmaster & 
finance Sterrenjutters), Erika 
Leuridan (Duinenhuis), Jan 
Vandromme (diensthoofd 
milieu) en schepen van 
milieu Albert Serpieters.

De voorbije maand in woord en beeld

Etienne Mommerency gehuldigd als ereburger

Op zaterdag 20 oktober trad Etienne Mommerency toe tot de galerij van Koksijdse ereburgers. Etienne was 
jarenlang de regisseur van de Garnaalstoet in Oostduinkerke. 



Opening tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de hemel

Op vrijdag 26 oktober vond de vernissage plaats van de tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de 
hemel. Deze tentoonstelling bekijk je in Kunstencentrum Ten Bogaerde tot en met 6 januari.

Wetenschappelijke nascholing in 
Koksijde

Ook dit jaar organiseert het 
gemeentebestuur samen met de 
universiteit van Gent lessenreeksen 
in het c.c. CasinoKoksijde. Deze 
wetenschappelijke nascholing is al 
aan haar zesde editie toe en kent 
elk jaar een stijgend succes. 

Schenking Dunecluze

Woonzorgcentrum 
Dunecluze ontving een 
schenking van twee 
overleden bewoners. 
Met het geld kocht 
Dunecluze een BeleefTV 
aan. Dit toestel is een 
verrijking voor de 
afdeling dementerende 
bejaarden. 



De vinger op de maatschappelijke wonde

Stijn Meuris is boos
Eén ding moet iedereen erkennen, Stijn Meuris is een onuitputtelijke 
bron van energie. Hijzelf noemt het pure ADHD. Je kent hem vooral van 
Noordkaap en later de band Meuris. Daarnaast is hij schrijver en regisseur. 
En daar bovenop komt de laatste jaren nog cabaretier of storyteller. Dat 
bevalt hem zo goed dat de zangcarrière even on hold gezet werd. Tirade 
– In blind vertrouwen is intussen de derde in de reeks Tirade-shows. 

T-d: De voorstelling… Je bent boos. Echt boos.
Stijn Meuris: “Ja, ik maak me boos. Er is iets grondig mis in ons politiek 
systeem. Ik volg dat al jaren op de voet - ik ben een nieuwsvreter, mijn 
omgeving weet dat. Maar zelden lees ik écht een kritische noot.” 

T-d: En dat ventileer je als cabaretier. Maar niet echt als de nieuwe Geert 
Hoste of Michael Van Peel.
Meuris:“Ik durf mezelf zeker niet vergelijken. Ik ben nog een beginner 
en heb veel respect voor wat zij doen. Van Peel vertelt ook rake dingen, maar iets te vrijblijvend wat mij 
betreft. Zijn we dat punt in de samenleving intussen niet voorbij? Het mag soms wat hard zijn. Een minister 
van sociale zaken die hakt in zijn budget maar wel trots een zak geld komt doneren bij Music For Life. En 
niemand die hem daar op wijst? Miljarden uittrekken voor straaljagers, maar mensen niet uit de armoede 
krijgen! Bij mij in de zaal zie je dus geen lachende politiekers…”

T-d: Is het soms rustig in je hoofd? Kent Stijn Meuris ooit écht mentale rust?
Meuris: “Nee. Moeilijk. Dat komt door de ADHD. Ik kan gewoon blijven gaan. De harde schijf in mijn hoofd 
draait altijd op volle toeren. Van stilzitten word ik ziek. Ik heb altijd angst om de schuldige te zijn. Als er 
bijvoorbeeld een muzikant in de band ziek is, kan ik écht lastig zijn, ook al kan hij daar niets aan doen 
natuurlijk. Ik wil altijd iedereen tevreden stellen. De controlefreak in mij komt geregeld boven.”

T-d: Je bent op z’n minst gezegd behoorlijk veelzijdig.
Meuris:  “Eerlijk? Ik heb zelf nooit kunnen omschrijven wat mijn beroep is. Sinds enkele jaren durf ik al eens 
bevestigen dat ik een 'artiest' ben. Ik zie mezelf eerder als een amateur in wat ik doe, omdat passie steeds 
mijn drijfveer is. Me impulsief op een project storten, een plan uitwerken, en dan het eindresultaat zien: dat is 
kicken!”
Na een woelig verkiezingsjaar en met de volgende verkiezingen aan de horizon, zal Stijn Meuris ook in z’n 
derde Tirade meer dan voldoende stof hebben voor een goedgevulde vinger op de maatschappelijke 
wonde.

Stijn Meuris brengt Tirade – In blind vertrouwen op zaterdag 8 december om 20 uur. Tickets koop je voor 
16 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket maar 13 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 
058 53 29 99.

Huisorganist Jan Vermeire muzikale
gastheer op winters orgelmatinee
Na de succesvolle reeks orgelconcerten van de voorbije zomer, organiseert 
Orgelkring Koksijde opnieuw drie orgelmatinees in de winter. In deze 
koude periode zijn er minder orgelconcerten, maar de orgelkring wil de 
liefhebbers niet op hun honger laten zitten. Bovendien is het daarvoor altijd 
gezellig warm in de OLV-ter-Duinenkerk.
De eerste matinee vindt plaats op zondag 16 december om 11 uur. 
Gastheer is huisorganist Jan Vermeire. Hij speelt in de donkere tijd vóór 
Kerstmis heel stemmige hartverwarmende muziek, van aanstekelijke Franse 
Noëls tot romantische kerstmuziek. Gratis toegang.
Volgende orgelmatinees op zondag 27 januari en 17 februari om 11 uur.

Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters - 058 51 35 94 -  
carlo.wouters@skynet.be.

Orgelvirtuoos Jan Vermeire 
concerteert op zondag 16 
dec. in de OLV-ter-Duinenkerk.



Nieuw boek van Koksijdenaar Maarten 
Morel: Huidhonger en hartenpijn 
Auteur Maarten Morel heeft een nieuw boek geschreven met 
als intrigerende titel Huidhonger en Hartenpijn. Een verhaal 
over leiderschap, vertrouwen, communicatie en teamwerk. Dit is 
ondertussen al zijn derde werk. Zijn eerdere boeken zijn: Handleiding 
voor een boeiend bestaan en Elena’s reis.

Het verhaal
Tijdens een teambuilding in de Ardennen worden de leden van een 
managementteam geconfronteerd met veeleisende uitdagingen, 
die een intelligente samenwerking met de natuur en met elkaar 
vereisen. De mysterieuze verdwijning van één van de deelnemers 
is het kantelmoment in hun inzichten over het eigen leven en de 
onderlinge relaties. Uiteindelijk brengt de kruisbestuiving tussen 
leiderschap, vertrouwen, communicatie en teamwerk de teamleden 
tot het inzicht dat ze allen dezelfde kwetsbare mensen zijn, met hun 
duistere geheime plekken, maar toch verschillend omdat iedere 
mens uniek is…

Menselijk gedrag
Maarten Morel: “Voor dit werk put ik uit mijn ervaring binnen de 
Human Resources. Via vaak aangrijpende levensverhalen van 
mensen die ik ontmoet op workshops, trainingen, coachings en teambuilding kreeg ik steeds meer inzicht 
in diverse persoonlijkheden. Wat motiveert en inspireert hen? Hoe verwerven ze impact op anderen? Voor 
welke vorm van communicatie zijn ze gevoelig? Ik zie het als mijn missie en mijn passie om deze kennis met 
anderen te delen.”

Info: het boek telt 324 bladzijden en kost € 22,50. Het is uitgegeven door uitgeverij Witsand Uitgevers bvba. 

Culinair Koksijde:  
de beste restaurants volgens Gault&Millau 
Dat je lekker kan eten in Koksijde bewijzen de 
vele gelauwerde restaurants. Niet minder dan tien 
restaurantuitbaters worden vermeld in de nieuwste 
Gault&Millau. We zetten ze even voor jullie op een rij.

Gault&Millau in Koksijde

 Willem Hiele  15/20

 Mondieu 14,5/20

 Julia 14/20

 De Kelle 14/20

 Carcasse 13,5/20

 Oh-restaurant 13,5/20

 8Chef 13,5/20

 Bistro Nils 13/20

 Sea Horse 12/20

 Bistronomie Eglantier 12/20

Iets eten of drinken in Koksijde?
Koksijde telt veel leuke en gezellige plekjes om 
culinair te genieten. Van een brasserie tot een 
uitgebreide keuken. Je geniet van traditionele 
keuken zoals de bekende tomaat garnalen tot de 
meest moderne gastronomische keuken.

Verwennerij aan 30 euro
Zin in iets lekkers aan een 
vlijmscherpe prijs? Maak je 
keuze uit de menu’s aan 30 
euro van de verschillende 
deelnemende restaurants. 
De Horecagids met lekkere 
eetadresjes uit Koksijde, 
Oostduinkerke, Sint-Idesbald 
en Wulpen biedt je smakelijke 
menu's aan 30 euro. Elk van 
deze zaken ontvangt je gastvrij. 
Deze gids kan je verkrijgen in 
de toerismekantoren of online 
doorbladeren.
Info: www.visitkoksijde.be/eten-
en-drinken - www.visitkoksijde.be/ 
11e-horecagids-eu30 



Concert Paul Bruna 

Dubbelconcert Geike Arnaert 
en Admiral Freebee 

Op 30 maart 2019 vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Duinenkerk in Koksijde een concert plaats van Paul 
Bruna. Hij wordt begeleid door het showorkest de 
Forever Band. Zangeres Mieke D. en showkorps El 
Fuerte vervolledigen het podium. Het concert start 
om 14.30 uur.

Van Elise voor Paul
Elise Carpentiers leven startte moeilijk. Met ups en 
downs bloeide ze uit tot een toffe, leuke tiener. Elise 
is een levenslustig meisje dat houdt van muziek 
en van dansen. En door deze twee bezigheden 
belandde ze vier jaar geleden - heel toevallig - 
op het podium bij Paul Bruna. Nadien maakte ze 
kennis met de zanger en is er tussen hen beiden 
een grote vriendschap ontstaan. Elise en haar 
ouders willen Paul op een gepaste manier danken 
voor de glimlach die hij steeds weer op het 
gezichtje van Elise tovert. Vandaar dit concert.

Voor het goede doel
De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-
heli omdat die zo belangrijk is voor onze regio. En 
daarom zetten zowel het gemeentebestuur als heel 
wat lokale handelaars hun schouders onder dit 
project. 

Praktisch
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 
20 euro. Een ticket koop je in één van de 
verkooppunten (zie onderaan) of op de dienst 
Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde. 

Info: 0487 76 89 70 – deschrijver.heidi@telenet.be

Verkooppunten: Restaurant De Abdij - Esthetiek 
Sofie Suber - Bakkerij Kapelhof - Manège Equibeach 
Spar St-Idesbald - Restaurant Potje Paté - 
Traiteurzaak Filip en Nele - Frituur Passe Vite - Fidelia 
hondeschool - Northsea Resto Bowling -  
'T knabbeltje Sandwichbar - Brasserie Iceberg - Dbar

Op zaterdag 15 december vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk 
in Koksijde het jaarlijks benefietconcert van Fifty-One Club Westkust 
plaats. Het dubbelconcert start om 20 uur. En na het concert biedt 
Fifty-One Club Westkust nog een receptie aan in c.c. CasinoKoksijde.

Geike Arnaert
Geike was vroeger de zangeres van Hooverphonic en scoorde 
heel wat hits met deze groep. Denk maar aan Mad about you en 
The world is mine. Maar ook haar carrière na Hooverphonic is heel 
succesvol. Haar singles Rope dance, Unlock en Blinded haalden de 
ultratop-tiplijst. En in 2017 scoorde ze een grote hit met het nummer 
Zoutelande, samen met Bløf. 

Admiral Freebee
Met albums als Admiral Freebee, Songs, Wild dreams of new 
beginning en Wake up and dream scoorde Admiral Freebee keer op 
keer een eerste plaats in de hitlijsten. Admiral Freebee behoort nog 
altijd tot de top van de Belgische muziek-scène met tijdloze hits als 
Rags’n’ Run, Einstein Brain en Oh Darkness.

Voor het goede doel
De opbrengst van het concert gaat naar projecten in het kader van de dienst aan de gemeenschap van 
Fifty-One Club Westkust waaronder vzw Duin en Polder, See and Smile vzw, De Rozenkrans, De Rozenwingerd 
en De Netzak. 

Praktisch
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 20 euro. Een ticket koop je op de dienst Toerisme (Zeelaan 303, 
Koksijde), bij Verriest, Celerier 1 Partners of via www.51westkust.be. 

Info: 0477 39 36 13



FierS à Cheval: met lichtgevende
paarden naar sagen en legenden…
Nieuw dit jaar is het winterspektakel FierS à 
Cheval op zaterdag 22 december om 18 uur in 
de Zeelaan tussen de parking H. Deweertlaan 
en het gemeentehuis. FierS à Cheval is 
een sprookjesachtige parade in regie van 
Compagnie des Quidams (Fr.).

Van 15 december tot 6 januari beleven liefhebbers weer drie weken dolle schaatspret op de ijsbaan in 
open lucht voor het gemeentehuis. Geniet ook van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes. 
Tijdens de kerstvakantie zijn er op zaterdag en donderdag live optredens. Ambiance verzekerd!

Schaatsen op de ijsbaan

Openingsuren
- van zaterdag 15 tot vrijdag 21 dec. van  

14 tot 21.30 uur
- van zaterdag 22 dec. tot zondag 6 jan. van  

10 tot 21.30 uur
- opgelet: maandag 24 en maandag 31 dec. van 

10 tot 17.30 uur
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen /  
2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro 10-beurtenkaart  
volwassenen / 15 euro <16 jaar / gratis voor 
scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

Programma randanimatie
Zaterdag 22 december
- 18 uur: FierS à Cheval, parade Zeelaan
- 19.15 uur: vuurwerk, strand
- 20 uur: Ontpopt, een lekker swingende coverband
Donderdag 27 december
- 20 uur: The Million $ Sunrise, terug naar de fifties en 

naar de rock’n’roll in zijn puurste vorm
Zaterdag 29 december
- 16 uur: Jeuk Live Band for Kids, prettig gestoorde 

band die alle kinderen doet dansen en 
meezingen

- 20 uur: Edje Ska & The Pilchards, stevige party 
band voor alle leeftijden

Donderdag 3 januari
- 20 uur: F-Rent, funkband, stomende set soul, funk 

en groovy hits
Zaterdag 5 januari
- 20 uur: The Hillbilly Moonshiners, bluegrassband 

met hits van vroeger in smerig Louisiaans 
moeraswater

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - 
toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Vreemde figuren in bizarre klederdracht 
veranderen in fiere, mooi verlichte paarden. 
De paarden, gemaakt in grote opblaasbare 
materialen (meer dan 3,50 m hoog), staan 
symbool voor vrede, zuiverheid en geest.
Een paardentemmer leidt deze magische figuren in een mooie dans op orkestrale muziek. Zo word je plots 
vergezeld door o.m. de majestueuze en mythologische Pegasus, het gevleugelde paard. De figuren nemen 
de toeschouwers mee op een magische rit vol poëzie en fantasie. Je duikt in een symfonische wereld van 
sagen en legenden. FierS à Cheval is geen afgerond verhaal, maar een opeenvolging van scènes met 
dromerige beelden, dans, licht en muziek. Laat je meeslepen in dit mythisch gebeuren. Een unieke parade 
die je niet mag missen.
Deze sterke show (45’) was eerder al te gast in Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Hong Kong, China, 
Singapore. Aansluitend is er om 19.15 uur vuurwerk op het strand en om 20 uur is er bij de ijsbaan een 
optreden van de swingende coverband Ontpopt.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be



Highland games

Van oud naar nieuw

Stijlvol Shoppen in de Zeelaan

Winterwandeldag op zaterdag 29 december

Sfeervolle Sylvestervuren

Op woensdag 26 december vinden op het strand van Oostduinkerke van 13 tot 17 uur weer de Highland 
Games plaats. Krachtpatsers uit verschillende teams betwisten elkaar dan in diverse proeven, gebaseerd 
op de traditionele clanspelen uit de Schotse hooglanden. Zo staan o.a. hamerslingeren, touwtrekken, 
gewichten dragen, boomslalom en boomstamwerpen op het programma.

Flaneer door de Zeelaan en laat je betoveren door de feeërieke kerstverlichting en de sfeervolle etalages. 
Ga op de foto met de kerstman. Kerstelfjes helpen om je aankopen te dragen en delen bovendien 
lekkernijen uit. Leuke kerstcadeaus scoren? Ga zeker langs bij de inpakstand en steek je handen uit de 
mouwen voor het creatief inpakken van je cadeautjes. 
Afsluiten gebeurt in stijl met de parade FierS à Cheval (zie apart artikel) en vuurwerk. Op de ijsbaan kan je 
bovendien een rondje schaatsen op de tonen van live band Ontpopt en daarna wat nagenieten bij een 
hapje en drankje aan de gezellige smulhuisjes.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

Sint-Idesbald, Zeedijk en strand
Feestelijke oudejaarshappening en spetterend vuurwerk! Van 23 tot 02 uur.
Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be

December is de maand bij uitstek om naar het mooiste kerstcadeau op zoek te gaan. Voor een perfecte 
uitvalsbasis zorgen de dienst Toerisme en de handelaarsbond Hartje Koksijde. Ze presenteren op 
zaterdag 22 december voor de tweede keer het evenement Stijlvol Shoppen.

De dienst Toerisme organiseert op 
zaterdag 29 december weer zijn 
populaire winterwandeldag. Van 
een traditie gesproken: het is al de 
46ste editie! Er worden vijf trajecten 
aangeboden. Inschrijvingen (1 euro) 
en start tussen 8 en 14 uur in de 
Kerkepannezaal (Strandlaan 128,  
Sint-Idesbald).

Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303,  
058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - 
www.visitkoksijde.be

De orde van de Paardenvisser organiseert op zondag 30 december van 16 tot 18.30 uur op de Zeedijk 
en het strand van Oostduinkerke de Sylvestervuren. Een jaarlijkse traditie. Dat gebeurt in samenwerking 
met de dienst Toerisme.

Deze editie staat in het thema van vuur. Geniet van magische vuuracts die de Zeedijk doen baden in een 
zee van dansende vlammen. Doorlopend kan men voor een prikje proeven van heerlijke garnaalsoep en 
een portie sprot met aardappel. Een spectaculair vuurwerk zorgt voor de apotheose.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be



Strooidiensten staan klaar 
Het gemeentebestuur zet alle mogelijke middelen 
in om de wegen en zelfs de fietspaden (wat niet 
gebruikelijk is in veel gemeenten) zoveel mogelijk 
sneeuw- en ijsvrij te houden. Op alle voetpaden ter 
hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook 
sneeuw geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om 
dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen. 
Hiervoor doen we een beroep op de inwoners.

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- 
of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. 
Die verplichting is ook opgenomen in het 
politiereglement: "De eigenaars, huurders of 
vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen 
dat de voetpaden en de goten voor hun 
eigendommen in reine staat zijn en de modder, 
vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd 
worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat 
de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden 
vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de 
voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen 
daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - 
natriumchloride - aan te wenden."

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het 
risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken 
overal uitverkocht zijn. Bejaarden en mensen met 
een beperking kunnen een beroep doen op het 
Sociaal Huis (zie ook pagina 11 en 12).

Vrije weg op 300 m van je deur
Daarnaast zet de gemeente ook een moderne 
zoutstrooier in. Dit gebeurt in een welbepaald 
werkschema. Bij het bepalen van de te bestrooien 
wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente 
rekening met verschillende factoren zoals milieu, 
veiligheid en kosten. Belangrijk uitgangspunt is dat 
de gemeente binnen een straal van ongeveer 300 
meter rondom jouw woning een weg vrij maakt.

Plan op website
Op de website van de gemeente vind je een 
plan waarop je ziet welke wegen de gemeente 
sneeuwvrij maakt en welke wegen voor rekening 
zijn van de afdeling Wegen en Verkeer. 

Info: 058 53 30 30 – www.koksijde.be/strooidienst 



Koksijde schittert 

In totaal zullen meer dan 100.000 
lampjes branden waarvoor 6 km 
lichtsnoer nodig is. 

Nieuw in 2018
Dorsplaats Wulpen
Gouden sterren zullen de Dorpsplaats 
doen baden in sterrenlicht.

Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, 
Koksijde)
De Technische dienst zal de 
buitenzijde van het gebouw 
aankleden. Ook hier vormen sterren 
het hoofdthema.

Fontein Fabiolaplein
Hier zorgt de gemeente ervoor dat 
er meer bewegende elementen 
aanwezig zijn. Daardoor zal het lijken 
alsof de fontein echt werkt.

Koksijde-Dorp
Door de werken aan het Hegerplein 
en de Noordstraat verschuift 
het accent naar het oude 
brandweerarsenaal. De ijsberen zullen 
daar hun dansje uitvoeren.

IJsbaan Koksijde-Bad (Theaterplein 
voor het gemeentehuis)
De gemeente plaatst een vast podium 
voor alle optredens. Het podium en 
de omgeving krijgen een aangepast 
kerstjasje.

Van 29 november tot 6 januari
De kerstverlichting brandt van 
donderdag 29 november tot 
zondag 6 januari. Telkens van 7 tot 
9 uur en 15 tot 23 uur. Op kerst- en 
oudejaarsavond branden de lichtjes 
tot ’s anderendaags 9 uur.

Fotowedstrijd #koksijdepaktuit
De maretak hangt klaar… Kussen maar! Neem bij de grote reuzenkerstbal aan het 
gemeentehuis een te gekke kus-foto van jezelf onder de maretak mét partner, vriend, vriendin 

of al wie je liefhebt. Zend je foto naar communicatie@koksijde.be of deel hem met ons op 
Facebook, Twitter en/of Instagram met de hashtag #koksijdepaktuit. De vijf leukste beelden 

worden gepubliceerd in ons infoblad Tij-dingen en winnen een cadeau met K-gadgets! De wedstrijd 
loopt tot en met zondag 6 januari. 
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

De kerstverlichting in onze gemeente heeft een ijzersterke reputatie. Veel mensen komen speciaal 
naar Koksijde om zich onder te dompelen in de lichtjes. Ook dit jaar wordt het een voltreffer. De dienst 
Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt alles zelf en begon al in mei met de blikvangers. In grote lijnen zorgt de 
gemeente voor sfeerverlichting in de omgeving van dorpskernen, handelszones, accentpunten en kerken.

DOE MEE

EN WIN



Verknal je feest niet 
De schitterende kleuren van vuurwerk aan 
de nachtelijke hemel of de vonken van een 
wonderkaars op een taart, fascineren zowel 
jong als oud. Vooral de dagen rond Kerstmis en 
Nieuwjaar zijn dagen waarop mensen vuurwerk 
en voetzoekers afsteken. Om zeker te zijn dat je 
feest niet op een nachtmerrie uitdraait, ben je best 
voorzichtig.

Niet bij gelijk wie
Koop vuurwerk uitsluitend in erkende 
en gespecialiseerde winkels die een 
verkoopvergunning hebben. Verzenden van 
vuurwerk via de post of met een pakjesdienst 
is verboden. Wees dus bijzonder waakzaam als 
je iets aankoopt via het internet. Sommige van 
die artikelen zijn illegaal.

Niet gelijk wat
Particulieren mogen alleen feestvuurwerk 
aankopen. En voor feestvuurwerk gelden dan 
ook nog strikte leeftijdsbeperkingen. Verkopers 
moeten dus je leeftijd controleren. Let er ook 
op dat er een (leeftijds)categorie en een 
CE-markering op het vuurwerk staan.

Let op voor dieren
Breng je (huis)dier naar een veilige plaats. Vooral 
honden en paarden zijn bang voor het lawaai 
van vuurwerk. Vindt er vuurwerk plaats in de buurt 
van je huis? Sluit dan je rolluiken, steek je licht 
aan en zet je radio of tv aan om het lawaai en de 
lichtflitsen af te zwakken.

Info: 0800 120 33 – info.eco@economie.fgov.be - 
www.economie.fgov.be

Geplande werken in Koksijde 
Parnassiusstraat
De werken situeren zich tussen de 
Middenlaan (met een stuk van de 
Middenlaan erbij) en de Gevaertlaan. 
Men start met de aanleg van DWA 
(droog weder afvoerriool) en een RWA 
(regenwater afvoerriool) over de volle 
lengte. Ook komt er aan één zijde een 
nieuw wandelpad in waterdrainerende 
betonstraatstenen en aan de overkant 
een groenzone. De rijweg legt men 
aan in asfalt. Op 3 december vindt een 
coördinatievergadering plaats met de 
aannemer om de planning vast te leggen. 

Polderstraat
In het voorjaar van 2019 wordt de strook 
tussen de Farazijnstraat en de Irène 
Bauwenslaan aangepakt. Wat staat op het menu? 
Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, 
verwijderen van klinkers op de kruispunten 
en vervangen door asfalt. Om maximale 
toegankelijkheid voor de bewoners te garanderen, 
werkt de aannemer in twee fasen.
- Eerste fase: start in februari 2019, einde voorzien in 

de paasvakantie
- Tweede fase: start na de paasvakantie, einde 

voorzien eind juni

Stuk Lalouxlaan
In december is men al gestart met de werken 
tussen de Vlaanderenstraat en de Bosquetiastraat 
(aanleg van waterleiding en kabels). Vanaf januari 
2019 zal de aannemer de Lalouxlaan vernieuwen. 

Info: Op de website van Koksijde vind je een 
overzicht van alle geplande werken:  
www.koksijde.be/werken-in-uitvoering.  
De Technische dienst past deze pagina regelmatig 
aan. 

OPGEPAST 

Geplande data 

kunnen altijd 

opschuiven door 

weersomstandig-

heden.

!!!



ZeeUitzicht: voordrachten met zeezicht 

Beauvarletkoor brengt  
Vivaldi’s Gloria & Magnificat

Op 4, 5 en 6 januari 2019 vinden tien voordrachten plaats op unieke locaties aan de kust. Eigenaars van 
een appartement op de Zeedijk stellen hun appartement met zeezicht voor één dag open voor een 
boeiende, interactieve lezing over de Noordzee. Ook in Koksijde.
Op elke locatie biedt een zeegids een frisse blik op de Noordzee en stelt een wetenschapper een actueel 
zeeonderzoek voor. 
• Welke vis eet je beter wel of niet in 2019?
• Hoe reageert aquacultuur op de 

klimaatsverandering?
• Welke impact hebben windturbines op het 

leven onder water? 
Op deze vragen krijg je een antwoord. Er is 
ook tijd voor jouw vragen, bij een hapje en 
een drankje.

Interesse?
Schrijf in tot en met 5 december via  
www.west-vlaanderen.be/zeeuitzicht. Je 
vindt er ook het programma per locatie en 
de exacte aanvangsuren. Deelnemen kost  
5 euro. Wees er snel bij, want de plaatsen 
zijn beperkt (kleine locaties).

Antonio Vivaldi hoeft zelfs voor de muzikale leek wellicht 
geen introductie. Zijn Gloria in D bestaat uit twaalf vrij 
korte delen, waarin de koordelen afgewisseld worden 
door enkele soli voor sopraan en altpartij. Van feestelijk, 
lieflijk tot plechtig en triomfantelijk. Doorheen de muziek 
hoor je als het ware de engelen die de geboorte van 
Jezus aankondigen. De lofzang van Maria weerklinkt dan 
weer in Vivaldi’s ingetogen maar prachtige Magnificat, 
op muziek gezet door land- en tijdgenoot Francesco 
Durante. De Duitse componisten Dietrich Buxtehude 
en Johann Michael Bach staan garant voor kerstsfeer 
met de cantate Das neugeborne Kindelein en het 
zesstemmige motet Sei lieber Tag willkommen.
Tickets kosten 20 euro in vvk of 25 euro add, jongeren 
tot 26 jaar betalen 10 euro. Kaarten verkrijgbaar bij de 
koorleden of de dienst Toerisme. 

Warm aanbevolen: kerstoptreden kinderkoor Beau-re-mi
Het kinderkoor Beau-re-mi geeft op zaterdag 22 
december om 15 uur een stemmig kerstoptreden onder 
leiding van Sarah Decadt. Voor maar 5 euro geniet je van 
sfeervolle muziekstukjes én een stukje taart in zaal ’t Oud 
Schooltje. Een ideale gelegenheid om de kerstvakantie 
muzikaal in te zetten.

Info: 0477 24 34 65 – beauvarlet@gmail.com 

Het Beauvarletkoor Koksijde brengt op woensdag 26 december om 17 uur in de O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Vivaldi’s Gloria & Magnificat. Vivaldi prijkt als hoofdcomponist op de affiche naast Durante, Buxtehude en 
J.M. Bach.



Agenda DECEMBER

Zaterdag 1 december

* 10-12 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Ednine Beachchallenge, mountainbike strandrace, 
www.sandmanevents.be

* 10.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf 
Gratis aperitieflezing - Tine Hens: ‘het klein verzet’, 
info: ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92 

*14-16 uur: Koksijde, Bibliotheek
Zwarte Pieten Academie, bibliotheek@koksijde.be, 
058 53 29 53, gratis

* 14-16 uur: Oostd., Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling: feesttafel voor vogels

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

Opname in agenda januari  
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan 
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste 
maandag 3 december 2018.  Deze deadline 
wordt strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat, 
waar, wanneer. Enkel activiteiten met openbaar 
karakter komen in aanmerking.  

Musea
blz

9-10

Sociaal Huis
blz

11-12

Bibliotheek
blz

15-16

Duinenhuis
blz

17

Jeugddienst
blz

19

Sport
blz

20-21

IJsbaan
blz

34

Bos van Commerce
blz

43

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum. Open Museumdag (gratis toegankelijk)

*14-17 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
The Coast Trail Oostduinkerke, 10/21km, www.sandmanevents.be

Zondag 2 december

* 17 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert (orgel) en Inge Zutterman (sopraan), 
davidsfonds.doornpanne@gmail.com, www.doornpanne.
davidsfonds.net

Maandag 3 december

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

* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, op een ontspannen manier je lichaam in beweging 
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 4 december

* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 5 december

* 14-16 uur: Oostduinkerke, Rozenkrans (Albert I laan 54) 
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Oostduinkerke

* 18.30 uur: Oostduinkerke, Zaal Witte Burg
Lezing door Lieven Coudenys ‘Eerst de atleet, dan de beperking’, 
org. Fotoclub CoxyPics. Iedereen welkom (inkom €6), opbrengst 
voor Tandem West, info@coxypics.be, www.coxypics.be

Donderdag 6 december

* 14 uur: Koksijde-Bad, Parochiehuis
Creanamiddag ‘Kadoosjes’, org. Neos Koksijde, 
Magda Ternier T 0477 32 91 71

* 17-20 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Rode Kruis bloedinzameling, info: Peter Lasat, 
T 0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be

*20 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48) 
Lezing door Wim Slabbinck ‘Mythes over seks zowel bij mannen als 
vrouwen’, toegang gratis, vanmuylem@skynet.be

Vrijdag 7 december

* 13-18 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10), 
publieksmoment Metaaldetectoristen, zie blz. 13

Zaterdag 8 december

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Stijn Meuris: Tirade – in blind vertrouwen, zie blz. 31

Zondag 9 december

* 11-17 uur: Koksijde, Ter Duinenlaan 35
Kerstmarkt Dunecluze



Maandag 10 december

*14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, op een ontspannen manier je lichaam in beweging 
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 11 december

* 14-16 uur: Koksijde, bibliotheek
Lezing: De erfenis van Rubens. En de anderen dan? 
bibactiviteiten@koksijde.be - T 058 53 29 53, zie blz. 15

* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 12 december

* 17-19.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Rode Kruis bloedinzameling, info: Peter Lasat, 
T 0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be

* Busuitstap Brugge, Concertgebouw, 
dans: Garry Stewart - Australian Dance Theatre: The Beginning of 
Nature, www.casinokoksijde.be, cultuurcentrum@koksijde.be 

Donderdag 13 december

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

Vrijdag 14 december

* 20 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Muziek: Iberi Choir (Georgië) – www.casinokoksijde.be, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Zaterdag 15 december

* 20 uur: Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Admiral Freebee & Geike Arnaert, 
Org. Fifty-One Club Westkust, pierre@desceppere.eu

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf
Solo-conférence: Na de oorlog, Wim Chielens
www.hetbedrijf.be

Zondag 16 december

* 11 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10), 
Art Talk, zie blz. 13

* 11 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Gratis orgelconcert met Jan Vermeire, org. Orgelkring Koksijde, 
voorzitter Carlo Wouters, tel 058 51 35 94, carlo.wouters@skynet.be

Maandag 17 december

* 12 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Productie 'Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus' van Dario Fo, 
org. NEOS Koksijde, Judith Ranson, T 058 51 40 60

* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga, op een ontspannen manier je lichaam in beweging 
brengen, info 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 18 december

* 14.30 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 18.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Buffet en dans: Christmas Walking diner & dance - live music by 
Nico, org. 55+ Actief/Vief Koksijde, libert.vanriet@skynet.be, 
0477 230 275

Woensdag 19 december

* 14.30 uur: Jeugdhuis De PIT (Kursaallaan 28)
Filmnamiddag: A Christmas Carol, €2,5 inkom, incl. drankje, blz. 19

* 17-19.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Rode Kruis bloedinzameling, info: Peter Lasat, T 0473 87 70 11, 
bloed@koksijde.rodekruis.be

Zaterdag 22 december

* 11-18 uur: Koksijde, Zeelaan
Stijlvol shoppen

* 15 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Kerstoptreden door kinderkoor Beau-re-mi
sarahdecadt@hotmail.com, www.beau-re-mi.be 

* 16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Rondleiding voor individuele bezoekers in tentoonstelling 'Vissen 
in het verleden, 500 jaar Vlaamse zeevisserij' (gids inbegrepen in 
toegangsticket)

* 18 uur: Koksijde, Zeelaan
Parade: FierS à Cheval, zie blz. 34

* 19 uur: Koksijde, strand
Vuurwerk

* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden op de IJsbaan: ‘Ontpopt’, www.ontpopt.be, zie blz.34

* 20-22 uur: Koksijde-Bad, O.L.V-ter-Duinenkerk
Kerstconcert met Christoff, Lindsay en kinderkoor Scaletta, 
0479 31 84 55, www.nice-events.be 

Zondag 23 december

* 13-17 uur: c.c. De Schakel Waregem
Busuitstap circus: Cie Equinote (FR): Face Cachée

* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10), 
rondleiding (N/F)

Woensdag 26 december

* 13-17 uur: Oostduinkerke, strand
Highland Games, zie blz. 35

* 17 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Vivaldi’s Gloria & Magnificat, Kerstconcert Beauvarletkoor 
Koksijde, beauvarlet@gmail.com – T 0477 24 34 65 (9-12 uur), 
www.beauvarletkoor.be - zie blz. 39

Donderdag 27 december

* 10.30-11.30 uur: Koksijde, bibliotheek
voorleesuurtje: Kerstverhalen in de bib! zie blz. 15

* 14.30 en 16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Winterevenement: vertelwandeling 'toen de dieren nog spraken', 
zie blz. 10



TENTOONSTELLINGEN

Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij
Tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
(Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke).
Open van dinsdag tot vrijdag: 10-18 uur, 
zaterdag en zondag: 14-18 uur. Gesloten op maandag. 
Open op feestdagen van 14-17 uur. 
Bezoek inbegrepen in toegangsticket museum.
Meer info: www.navigomuseum.be.

op de grond, tussenin of aan de hemel
Tot 6 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten 
Bogaerdelaan 10, Koksijde)
Tijdens schoolvakanties dinsdag – vrijdag : 11u – 17u, 
weekends en feestdagen : 14u – 17u. 
Buiten schoolvakanties weekends en feestdagen : 14u – 17u. 
(gratis toegang)
Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. 
Open op 26 december en 2 januari

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux
Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald, 
info www.delvauxmuseum.com

Vrienden van de Westhoek Academie Koksijde 
Van 13 december tot 6 januari in de Keunekapel 
(H. Christiaenlaan 40, St-Idesbald)
14u – 18u, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)

Erik Demey – Mien De Winter 
Van 22 december tot 6 januari in galerie Welnis (Astridplein in 
Oostduinkerke)
open van 10u – 12u en van 13.30u  – 16u, gesloten op 
zondagvoormiddag.

Beeldhouwkunst (marmer) van Johny Werbrouck
In kapsalon Lievino, Strandlaan in St-Idesbald (lievino@lievino.be)

CasinoKoksijde: koop je tickets ter 
plaatse of online 

Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde: 
maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag 
gesloten. Op zaterdag open van 9 tot 12 uur.  Uiteraard 
is de balie ook altijd open vanaf één uur voor aanvang 
van een voorstelling. Koop je tickets ook online via 
www.casinokoksijde.be. 

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

* 14 uur, Oostd., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide stiltewandeling, info www.iwva.be/bezoekers

* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden op de IJsbaan: ‘The Million $ Sunrise’ op de IJsbaan
zie blz. 34

Vrijdag 28 december

* 14.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Gegidst bezoek thema IJslandvaart en workshop ‘Maak je eigen 
wensfles’ voor kinderen, zie blz. 9 

* 16 uur: Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO-museum, 
Zeesche Smoefelmarkt, odkdorpleeft@hotmail.com

Zaterdag 29 december

* 8-14 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Winterwandeldag, zie blz. 35

* 16-17 uur: Koksijde, Golf Ter Hille
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be

* 14 uur, Oostd., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling ‘Op stap tussen de ezels en de pony’s’, 
info www.iwva.be/bezoekers

* 16 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden voor de kids: Jeuk Live Band for Kids, www.jeukvzw.be

* 16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Rondleiding voor individuele bezoekers in tentoonstelling 'Vissen 
in het verleden, 500 jaar Vlaamse zeevisserij' (gids inbegrepen in 
toegangsticket)

* 20 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Optreden op de IJsbaan: ‘Edje Ska & The Pilchards’,  
www.edjeska.be - zie blz. 34

Zondag 30 december

* 14.30 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10), 
rondleiding (N/F)

* 16 uur: Oostduinkerke Zeedijk
Sylvestervuren gevolgd door vuurwerk

Maandag 31 december

* 23-02 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. het Grardplein. 
Van oud naar nieuw, zie blz. 



LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

abdijmuseum@koksijde.be

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

bibliotheek@koksijde.be 

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T voicemail 0494 60 41 36 

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

Check de meest recente activiteitenkalender op www.visitkoksijde.be!

Bos van Commerce
Een kerstbos op het strand. Dat is 't Bos van Commerce, op het strand van Oostduinkerke-Bad. Neem er 
deel aan de verschillende kinderactiviteiten of geniet er van een drankje in de gezellige boshut. 
De boshut gaat elke dag open om 11 uur. De ‘Tipi’, het sprookjeshuisje en het hindernissenparcours zijn 
doorlopend open.  

Zaterdag 22 dec.
11 uur:  Optreden van Paradekorps El Fuerte 
11.30 uur:  De Stienes openen het Bos van Commerce

Zondag 23 dec. 
11-13 uur:  Christmas Carol Singers
14 uur:  Er was eens… + knutselen met 

Sprookjesstiene

Maandag 24 dec. 
11.30 uur:  Er was eens… + pinãta slaan
14 uur:  Bezoek kerstman

Dinsdag 25 dec. 
11 uur:  Boshut open

Woensdag 26 dec. 
11 uur: Samana (t.v.v. ziekenzorg)
13-17 uur:  Highland Games
14-17 uur:  West Coast Pipe band 

Donderdag 27 dec. 
11 uur:  Zumba
14 uur:  Er was eens… + knutselen met 

Sprookjesstiene
17 uur:  optreden Coverband

Vrijdag 28 dec. 
11.30 uur:  Er was eens … + piñata slaan
13.30 uur: Paintballatelier voor kinderen
17 uur:  Après ski party

Zaterdag 29 dec. 
14 uur:  Er was eens… + spel met Sprookjesstiene 

+ piñata slaan
17 uur:  Weet je nog die slow ...

Zondag 30 dec. 
16-18 uur:  Sylvestervuren
18 uur:  Vuurwerk

Maandag 31 dec. 
11 uur:  Er was eens… + zoektocht met 

Sprookjesstiene + piñata slaan
11 uur:  Oesterpassie in het bos
23.30 uur:  Van oud naar nieuw met bubbels 

in het bos met de handelaarsbond 
Oostduinkerke-Bad

Dinsdag 1 jan.  
11 uur:  Boshut open

Woensdag 2 jan. 
14 uur:  Er was eens… + activiteit met 

Sprookjesstiene

Donderdag 3 jan. 
14 uur:  Assepoesternamiddag: verhaal + schmink 

(€3) + knutselen

Vrijdag 4 jan. 
11 uur:  Er was eens… + spel met Sprookjesstiene 

+ piñata slaan

Zaterdag 5 jan. 
11 uur:  3 koningen
Zondag 6 jan. 
11 uur:  Boshut open

Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10 -  
toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be 



visitkoksijde.be/winter
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