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tij-dingen

januari 2010

Intro

Getijden januari
dag hoog water

DOE MEE
EN WIN

laag water

vr
1
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07.44
za 2
01.35 13.54
08.30
zo 3
02.18 14.40
09.16
ma 4
03.03 15.27
10.02
di
5
03.50 16.19
10.48
wo 6
04.41 17.17
11.36
do 7
05.38 18.18
12.26
vr
8
06.37 19.19
00.41
za 9
07.39 20.25
01.40
zo 10 08.47 21.44
02.59
ma 11 10.08 22.58
04.36
di
12 11.20 23.50
05.40
wo 13 12.09		
06.30
do 14 00.31 12.48
07.13
vr
15 01.07 13.23
07.51
za 16 01.40 13.56
08.27
zo 17 02.12 14.28
09.01
ma 18 02.42 14.58
09.34
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19 03.11 15.26
10.06
wo 20 03.38 15.56
10.38
do 21 04.10 16.30
11.11
vr
22 04.47 17.10
11.48
za 23 05.32 18.01
12.34
zo 24 06.31 19.12
00.40
ma 25 07.46 20.32
01.57
di
26 09.02 21.48
03.15
wo 27 10.15 22.57
04.32
do 28 11.19 23.52
05.48
vr
29 12.12		
06.46
za 30 00.37 12.57
07.33
zo 31 01.18 13.39
08.17
Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Colofon

Foto van de maand
Evelyne Hennebel en Stijn Vermeulen uit de Bosquetiastraat in
Koksijde zijn de gelukkige winnaars van de fotoprijs december. Ze
namen een bijzonder sfeervolle foto van de Zuidabdijmolen in de
avondschemering, in de oranjegele gloed van de zakkende zon onder
de donkerblauwe invallende duisternis, eventjes gestoord door enkele
flardjes wolken en rooksporen van vliegtuigen… Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk vrijdag 8 januari. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen - schepen
van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd
Communicatie, Onthaal & Protocol:
Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove
tenzij anders bij de foto vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op
rek. 091-0175000-41 van het
gemeentebestuur Koksijde,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
met vermelding “Abonnement Tijdingen - januari tot december”
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Dokters

weekendwacht Koksijde -Sint-Idesbald:

058 51 84 94

weekendwacht Oostduinkerke - Wulpen:

058 51 78 68

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

Apotheken

Wachtdiensten lopen tijdens weekends (za
9 u. tot en met ma 9 u.). U vindt een lijst op
internet: www.apotheek.be

Per telefoon:

9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor
de gemeenten Veurne, Koksijde en De
Panne.

Tandartsen

Vanaf 1 januari 2010 is de algemene
tandarts van wacht bereikbaar op
zaterdag-, zondag en feestdagen tussen
9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens
de wachtdienst wordt de behandeling
beperkt tot het urgente karakter van
de aandoening. Dit betekent dat de
interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis

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

Voor meer info over de gemeente
Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over
gemeentelijke diensten,
openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar
helpen we u verder of verbinden u
door met de dienst die u verlangt.
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Inhoud

Golf Hof ter Hille
Ons bestuur heeft de bouwvergunning
op zak voor de eigenlijke aanleg van de
Golf Hof ter Hille. Pasen 2011 is de
streefdatum voor opening van de eerste
fase. Daarna volgt een tweede en een
derde fase. De volledige voltooiing wordt
verwacht tegen Pasen 2013..!
De burgemeester geeft meer uitleg!

4&5
Website
Onze gemeentelijke website behoort bij
de top van de websites in Vlaanderen.
Maar de digitale wereld staat niet stil.
Vanaf januari 2010 wordt een belangrijke
nieuwe weg ingeslagen!

8&9
Suriname
Een Koksijdse delegatie reisde in
november naar de partnergemeente
Galibi in het Zuid-Amerikaanse Suriname.
De administratieve samenwerking krijgt
stilaan vorm. Een verslag in woord en
beeld van deze leerrijke reis.

10 & 11
Nieuwjaar
De redactie van Tij-dingen wenst alle
lezers een fascinerend 2010 toe!
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30-31
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34
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Bestuur Interview

Burgemeester Marc Vanden Bussche:

Stedenbouwkundige
vergunning voor golf is prachtig
eindejaarscadeau!
Ons gemeentebestuur ontving op 7 december 2009 de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van
het golfterrein op de site Hof Ter Hille met inbegrip van de bijhorende bebouwing. Het is de kers op de taart
na tien jaar administratieve voorbereiding! Na het bommenvrij maken van de site, vindt daar nu het grootste
archeologisch onderzoek van Vlaanderen plaats. Bedoeling is dat er in de loop van de volgende maanden
een aannemer wordt aangesteld om de “echte” werken te starten. De afslag van het eerste balletje is in
zicht… Volg alles op www.golfhofterhille.be.
Tij-dingen: “Burgemeester, voor
ons zit een gelukkig man?”
Burgemeester: “Dat klopt! Daags
na Sinterklaas kwam het goede
nieuws binnen! Na tien jaar!
Het volledige schepencollege is
opgetogen. We legden een hele weg
af. Baanbrekend was allereerst de
bestemmingswijziging van bijna 90 ha
landbouwgrond tot recreatiegebied.
We verwierven de gronden en de
aankoop ervan werd verwerkt in onze
begroting zodat er ruimte ontstond
om het project te realiseren. Hiervoor
werd het studiebureau Belconsulting,
nu Soresma, aangesteld dat samen
met de gekende golfarchitect Jeremy
Pern instaat voor het ontwerp van de
hele golfsite. Ondertussen werden
de gronden bommenvrij gemaakt en
is er momenteel een archeologisch
onderzoek bezig.”
T-d: “Wat maakt golf Hof ter Hille
zo uniek?”
Burgemeester: “De Koksijdse golf
wordt veel meer dan een ‘golf’.
Het betreft een publieke golf waar
iedereen welkom is, bovendien wordt

het een gemeentelijke golf, volledig
in eigen beheer uitgebaat en dat
is uniek in Vlaanderen! Belangrijk
is ook het groene aspect van de
eco-golf en vergeten we tot slot
het erfgoedkundige luik niet. Hof
ter Hille, waar de golf gesitueerd
is, was in de middeleeuwen, een
van de belangrijkste economische
factoren voor de groei en de bloei
van de Duinenabdij. Hof ter Hille
wordt nu in zijn eer en glorie van
vroeger hersteld. Bovendien is er
bijzondere aandacht voor recreatief
medegebruik of shared use. Zo
voorzien we de creatie van wandel-,
fiets- en paardenpaden in en rond
de golf. De grootste vijver wordt het
summum voor de sportvissers en
tot slot worden ook picknickzones
ingebouwd. Geen gesloten golfterrein
dus. Er moeten zoveel mogelijk
mensen van kunnen genieten, dat is
uiteindelijk onze bedoeling.”
T-d: “Wat is het belang van het
golfterrein voor Koksijde?”
Burgemeester: “Uiteraard zullen
we heel wat golfspelers uit de regio

plezieren. Momenteel beoefenen
ze hun sport in Duinkerke en
Lombardsijde. Nu zullen ze in Koksijde
aan hun trekken komen. Het wordt
een golf voor mensen van 9 tot 97
jaar! We voorzien opleidingen voor
senioren en voor de jeugd, misschien
ontdekken we hier een nieuwe
Tiger Woods…(lacht). Maar het gaat
uiteraard om veel meer. Wat de haven
voor Nieuwpoort is en Plopsaland voor
De Panne, wordt de golf voor Koksijde.
Economische studies wijzen uit dat
dit het toeristisch hefboomproject
voor onze gemeente wordt.
Concrete voorbeelden: bestaande
hotels meer kansen geven, nieuwe
hotels aantrekken, deals afsluiten
betreffende ons congrestoerisme….
Ook topsportploegen (voetbal,
basket, judo) die hier komen voor
de gezonde jodiumlucht en goeie
sportinfrastructuur, lassen vaak een
golfactiviteit in hun planning in.
Bovendien zal het binnenrijden van
Oostduinkerke prachtig zijn en krijgt
ook het pittoreske Wulpen nog meer
elan!”

Zo zal het toekomstige clubhuis er uit zien. De aparte bouwvergunning komt weldra binnen. Wellicht zal het gebouw ook rond Pasen 2012 geopend
worden.
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Bestuur Interview

Een trotse burgemeester Marc Vanden Bussche met de slide van “Golfgemeente Koksijde” in de achtergrond.

T-d: “Was het ‘zelf beheren’ van
de golf een bewuste keuze?”
Burgemeester: “Zeker! We
investeerden immers al flink in de
gronden. De golf komt om fiscale
redenen onder het gezag van
het autonoom gemeentebedrijf,
het AGB. Belangrijk is dat alle
werkingskosten van de golf integraal
door de inkomsten gedragen zullen
worden. Dat is bewezen bij privé
golfterreinen, daar kunnen ze nog
een deel van hun afschrijvingen
betalen met de winsten. Wij moeten
geen winst maken, enkel ‘break even’
draaien, zodat we goeie tarieven
kunnen aanbieden. De golf wordt een
belangrijke troef om zelf in handen
te houden, om het beleid te bepalen.
Bovendien met een economische
meerwaarde, de golf kan ten alle tijde

op de markt gebracht en verkocht
worden. Al hoop ik dat dit niet zal
gebeuren. Ook voor de arbeidsmarkt
is dit een goeie zaak want we
voorzien 20 à 25 personen tewerk te
stellen. Onze groendienst heeft nu al
naam en faam, maar zal opleidingen
volgen om het terrein perfect te
onderhouden. Het is ook de bedoeling
om een golfmanager aan te stellen.”
T-d: “Wanneer wordt het eerste
balletje dan geslagen...?”
Burgemeester: “Dat is inderdaad
de meest gestelde vraag. Vandaag
kunnen we er een timing op
plakken! Komende maand wordt
het lastenboek voor de aannemers
voorgesteld in de gemeenteraad,
in juni moeten we weten met wie
we in zee gaan. Daarna zijn er van

2011 tot 2013, drie fases voorzien
met telkens Pasen als hoogtepunt.
Voor de eerste fase, de driving
range, kunnen we werken vanuit
de bestaande sportinfrastructuur
van sporthal Hazebeek. Ik kan nu
ook al meegeven dat er zelfs een
“devils’ hole” wordt voorzien bij de
legendarische duivelsput….”
T-d: “Wilt u tot slot nog iets
melden aan de lezers?”
Burgemeester: “Ik hoop dat alle
inwoners, tweede residenten en
bezoekers tevreden zijn met dit
eindejaarscadeau. Ik wens uiteraard
iedereen een fascinerend 2010 toe,
met veel geluk op alle vlak. Proost!
Op de golf! Op Koksijde!”

Fases in de bouw van de golf
Eind 1e fase Pasen 2011: opening van de driving range met voorliggende groenzone (2,5 ha).
De driving range is een afgedekte oefenslagzone waar de spelers kunnen trainen om in een later stadium 9 holes
te kunnen aanvatten. Er is ook een bureau voorzien met camera’s en beeldmateriaal waar de mensen de eerste
initiaties krijgen.
Eind 2e fase Pasen 2012: opening van het terrein met 9 holes (20 à 25 ha). Golfers die juist hun kunsten
voldoende hebben getoond, kunnen hier voor de 1e keer op het terrein. Parallel hiermee worden wegen aangelegd
en een beek verlegd. Tegelijkertijd wordt ook de loods in de Nieuwstraat (kloppend technisch hart van de golf)
verbouwd.
Belangrijk: alvorens een golfterrein bedrijfsklaar is dient het 3 à 6 maand te worden bewerkt (onderhouden).
Eind 3e fase Pasen 2013: competitieparcours met 18 holes (50 ha).
Dit is het championshipparcours met 2 x 9 holes, waarbij de laatste twee telkens nabij het clubhuis liggen.
Championship (part 72 voor de kenners) vereist een zekere handicap, een bewijs dat men het golfspel onder de
knie heeft, zodat het gras niet kapot gaat.
5
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Bestuur Begroting

Begroting 2010 goedgekeurd
Op 21 december heeft de gemeenteraad de begroting 2010 goedgekeurd, waarin de beleidsopties van het
schepencollege voor 2010 worden opgenomen. De begroting is een lijvig cijferdocument dat een raming
bevat van de ontvangsten en de uitgaven die de gemeente in 2009 zal boeken. Zowel in gewone dienst
(normale werkingskosten) als in buitengewone dienst (investeringen) moet zo’n begroting in evenwicht zijn.
In gewone dienst, dat wil zeggen de kosten voor de
dagelijkse werking van de gemeente, bedragen de
geraamde uitgaven in het eigen dienstjaar (2010)
56,8 miljoen euro ten overstaan van 52,3 miljoen euro
ontvangsten. In het eigen dienstjaar is er dus een
geraamd tekort van 4,5 miljoen euro. Dat tekort wordt
goedgemaakt door het geraamd positief saldo van vorig
dienstjaar ten bedrage van 2,6 miljoen euro en een
overboeking uit het gewoon reservefonds van 2 miljoen
euro. Het algemeen begrotingsresultaat in gewone dienst
bedraagt aldus een positief saldo van 19.375 euro.
De gemeentebegroting 2010 sluit in gewone dienst dus
met een geraamd positief resultaat van 19.375 euro,
maar daarnaast is er ook nog het reservefonds van 8,84
miljoen euro.

Uitgaven

Algemeen voorziet de begroting 2010 in exploitatie in
56,8 miljoen uitgaven. Hiervan is 38% bestemd voor
betalen van lonen en wedden, 19% voor werkingskosten,
19% voor toelagen aan o.a. politiezone, OCMW, VVV
en de vele gemeentelijke verenigingen en 24% voor
aflossing en intresten op schulden. Een en ander wordt
ook visueel duidelijk gemaakt aan de hand van bijgaande
taartgrafiek.

Inkomsten

De gemeente staat garant voor een veelheid aan
dienstverlening voor haar inwoners, tweede residenten
en toeristen. Zo wordt jaarlijks 10 miljoen euro besteed
aan musea, jeugd, cultuur, sport, openbare bibliotheek,
cultureel centrum en feestelijkheden. Voor het onderhoud
van het wegennet, openbare en kerstverlichting, het
openbaar groen, het containerpark en de natuureducatie
wordt jaarlijks 7 miljoen euro voorzien. De administratieve
dienstverlening en het beheer van het gemeentelijk
patrimonium vergen 8,2 miljoen euro. politie (4,5 miljoen
euro), brandweer en strandreddingsdienst (2 miljoen
euro), toerisme (2 miljoen euro) en sociale voorzieningen
(OCMW inbegrepen: 3,7 miljoen euro) zijn eveneens
belangrijke exploitatieposten.

De inkomsten van de gemeente komen voornamelijk
uit belastingen (45 miljoen euro). Daarnaast ontvangt
de gemeente een bijdrage uit het gemeentefonds. Het
evenwicht van de begroting wordt bewaard door een
afname van het gewoon reservefonds en de verrekening
van het resultaat van de vorige jaren.
Wat investeringen betreft, voorziet de begroting 2010
voor 18 miljoen euro investeringen, waarvan 4 miljoen
euro aan subsidies van diverse instanties en de rest te
financieren met leningen en verkoop van patrimonium.

Investeringen
Belangrijkste investeringsprojecten zijn de herinrichting van de Ter Duinenlaan en het Marktplein (3,3 miljoen euro),
plaatsen verkeerslichten op kruispunt Zeelaan-Pylyserlaan, heraanleg bermen langs diverse wegen, herstel en
vernieuwing van wegen, openbare verlichting en nutsleidingen, heraanleg landbouwwegen. Het station van Koksijde
en omgeving worden aangepakt (3,6 miljoen euro, waarvan 780.000 euro door inbreng van Europese fondsen en
partners).
Er wordt verder geïnvesteerd in het rioleringsnet (1,5 miljoen euro) en het onderhoud ervan. Het Duinenhuis wordt
afgewerkt (fase 3: toegang). Diverse investeringen beogen de vervanging van versleten voertuigen waaronder een
nieuwe huisvuilophaalwagen alsook het verder ondergronds brengen van de glasbollen.
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Bestuur Brandweer

Nieuwe brandweerbevelhebber Kristof Dorné:

“De brandweer is één ploeg:
iedereen heeft iedereen nodig!”
Op 1 januari start Kristof Dorné zijn ambt als nieuwe kapitein-dienstchef van de Brandweer Koksijde in
opvolging van kapitein-dienstchef Werner Tyteca die de brandweer na 36 jaar dienst per 31 december
vaarwel wuifde. Kristof Dorné zal vooral inspanningen leveren voor de verdere operationele en sociale
integratie van de posten Koksijde en Oostduinkerke, zonder een fusie te beogen. Een tweede beleidspunt is
het korps klaarmaken voor de toekomstige zonale brandweerhervorming.

Industrieel ingenieur Kristof Dorné
(37) is beroepshalve sedert 1996
logistiek manager bij Connectronics
in Poperinge. Hij woont aan de
Polderstraat in Oostduinkerke, is
gehuwd met Eveline Wallaert en
vader van dochtertje Noa. In juni
1992 trad hij als stagiair toe tot de
brandweer, post Oostduinkerke.
Kristof Dorné: “Het gebeurde
als het ware van vader op zoon.
Ik was toen 19 en geïnspireerd
door het geweldige voorbeeld
van mijn vader Maurice. Door zijn
inzet en gedrevenheid om hulp
te verlenen aan mensen in nood.
Ook de kameraadschappelijke
omgeving spraken mij fel aan. De
post Oostduinkerke was en is een
formidabele groep in zowel moeilijke
als plezante omstandigheden. Er
was ook een familieband. Op dat
moment waren er zes Dornés bij
de brandweer: Maurice, Eric, Gerry,
Roland, Herman en ikzelf.”

Blitzcarriere
De nog jonge stagiair begon
aan hoog tempo cursussen te
volgen: brandweerman, korporaal,
adjudant, onderluitenant,
technicus brandvoorkoming,
crisissituatiebeheer, dienstchef,
noodplanning, vuur- en
hittegewenning, flashover en
backdraft, alfa. Dankzij deze
brevetten maakte hij een snelle en
steile opgang op de brandweerladder:
brandweerman in maart 1994,
korporaal in september 1998,
sergeant in maart 2001, 1ste
sergeant in april 2002, onderluitenant
in juni 2003, postoverste Odk in
februari 2006, luitenant in november
2006, kapitein-dienstchef in januari
2010.

Geen fusie
Als nieuwe kapitein-dienstchef van
het volledige gemeentelijk korps
(80-tal leden), zal Kristof Dorné in

Kristof Dorné, de nieuwe kapitein-dienstchef
van de gemeentelijke brandweer.

de eerste plaats streven naar een
verdere integratie tussen de posten
Koksijde en Oostduinkerke.
“Voor alle duidelijkheid: ik beoog
zeker geen fusie van beide posten. De
ruimtelijke situatie zoals nu is immers
uitstekend”, aldus Dorné. “Thans
zijn we operationeel vanuit beide
dorpskernen. De brandweermannen
wonen hierdoor dichtbij de kazerne/
arsenaal, zodat we binnen de vijf
minuten na oproep met een volledig
bemande brandweerwagen uitrukken.
Op die wijze kunnen we vaak een
brand in de kiem smoren. Dat is goed
voor de motivatie van de vrijwilligers,
ook voor het vinden van nieuwe
vrijwilligers. Er is altijd plaats voor
gemotiveerde kandidaten, die sportief
en sterk zijn, die houden van actie
maar niet van sensatie, die kunnen
doorzetten, en die met inzicht aan
hulpoperaties willen deelnemen.”

Groeien naar elkaar
Kristof Dorné erkent dat er vroeger
enige rivaliteit was tussen de posten

Koksijde en Oostduinkerke; “Die is
nu wel erg verminderd dankzij de
oprichting van de ambulancedienst
en de ingebruikneming van een
supermoderne meldkamer in
Koksijde-dorp”, zegt hij. “Maar
mogelijke rivaliteit moeten we
evenwel kunnen ombuigen in
gezonde competitie. Niet tegen
mekaar operationeel zijn, maar de
opdrachten wel altijd beter willen
doen! Zo kan je de algemene
kwaliteit van de dienstverlening op
een nog hoger niveau tillen. Dat geldt
ook voor het sociale luik-ontspanning
bij de brandweer. We moeten zoeken
naar een evenwicht tussen operaties
en nevenactiviteiten zoals de bingoavond van de post Oostduinkerke, de
sportwerkgroep van de post Koksijde,
enz. Werk is werk, feest is feest! Ik
ben ook graag in de leute en dat zal
niet veranderen. De brandweer is
een ploeg: iedereen heeft iedereen
nodig!”

Delegeren en vertrouwen
De nog jonge bevelhebber acht
zijn vaste job geen hinderpaal voor
een optimale uitvoering van zijn
brandweertaken. “Mijn werkgever
heeft begrip voor deze nieuwe
toestand en gelukkig kan ik mijn werk
zelf regelen”, zegt hij. “Desnoods
moet ik thuis wat doorwerken. Ik sta
er ook niet alleen voor! De officieren,
onderofficieren en manschappen
zijn deskundig en getraind. Ik kan
dus coördineren en delegeren. Bij
gewone interventies zal ik minder op
het terrein te zien zijn, wel bij grote
acute langdurige tussenkomsten zoals
bijvoorbeeld zeer zware ongevallen,
branden, wateroverlast, rampen, enz.
Dan is het mijn verantwoordelijkheid
om in overleg met de andere
disciplines zware beslissingen te
nemen, zoals evacuatie, uitvoering
rampenplan en zo meer. De eerste
jaren zullen wel niet gemakkelijk zijn,
maar ik heb er vertrouwen in.”
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In de gemeente Website

www.koksijde.be is een topper
en blijft vooruitgaan!
Bij de lancering van de nieuwe huisstijl, december 2008, werd ook de gemeentelijke website helemaal onder
handen genomen. Dit betekende een meer dan fundamentele wijziging. Daarom was de vreugde groot toen
dit jaar bleek dat Koksijde in het jaarlijks onderzoek van Indigov zijn plaats bij de top-websites van Vlaanderen
en Brussel behoudt!

Het redactieteam van de website
blijft echter dagelijks sleutelen aan
zijn digitaal visitekaartje! Sommige
aanpassingen zijn niet direct
merkbaar voor de gebruiker, maar
met de invoering van het interactieve
luik vanaf januari 2010 wordt een
belangrijke nieuwe weg ingeslagen!
De digitale wereld staat immers niet
stil, integendeel…

Interactieve
rubriek:
‘Mijn Koksijde’
De aandachtige surfer heeft het
al opgemerkt: in de bovenste
navigatiebalk op de inwonerspagina’s
kan je vanaf nu ook klikken op ‘Mijn
Koksijde’. Dit wordt de toegang naar
het interactieve luik!
In de eerste fase, die nu van start
gaat, kan je je via deze rubriek
abonneren op diverse digitale
nieuwsbrieven vanuit de gemeente.
Wie zich voor het eerst aanmeldt bij
‘Mijn Koksijde’ wordt gevraagd zich
te registreren. Hiervoor gebruik je
je eigen email-adres. Het systeem
bezorgt je immers een wachtwoord
per email dat je dan, eenmaal
aangemeld op de website, kan
personaliseren.
De digitale toepassingen zullen
de volgende jaren exponentieel
toenemen! In de loop van 2010
komt er onder ”Mijn Koksijde” een
koppeling voor de verenigingen en
een gemeentelijke
bedrijvengids!

ABONNEER
JE NU OP DE
GEMEENTELIJKE
NIEUWSBRIEVEN
8

Gratis infosessies “hoe vind ik
mijn info op www.koksijde.be”!

Omdat het internet in sneltempo een steeds belangrijker
communicatiekanaal wordt, bevat de gemeentelijke website een grote
schat aan informatie. Voor wie niet zo vertrouwd is met surfen op het
internet is het echter niet altijd even makkelijk om snel accurate info
te vinden. Daarom organiseert ons gemeentebestuur gratis praktische
infosessies. Deze sessies zullen plaatsvinden in de AVM-afdeling van de
bibliotheek (eerste verdieping) op maandag 18 januari van 14 tot 15.30
u. en op woensdag 20 januari van 19 tot 20.30 u.. Aan elke sessie kunnen
20 personen deelnemen, inschrijven is dus zeker noodzakelijk!
Inschrijven kan vanaf maandag 4 januari aan de balie van het
gemeentehuis, via info@koksijde.be of via 058 53 30 30.
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Praktische wegwijzers om te
surfen op www.koksijde.be
Op het “screenshot” hieronder zie je de thuispagina voor inwoners en tweede verblijvers. Dit is de
toegangspoort naar de gemeentelijke informatie. Om u wat op weg te helpen, duiden we de rubrieken aan
die u ook aan de desbetreffende cijfer kan herkennen op de afbeelding hieronder.

2
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7
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9
8
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1. Home-knop: via het veld waarin
het logo van Koksijde staat, kan je
van gelijk welk punt op de website
terugkeren naar deze startpagina.
Gewoon door erop te klikken.
2. Bovenste navigatiebalk: via
deze balk kan je navigeren naar de
belangrijkste thema’s op de website.
Van zodra je doorklikt op de website,
kan je verder navigeren via de
linkernavigatiebalk (11)
3. “Mijn Koksijde”: onder deze
rubriek worden alle interactieve
toepassingen ondergebracht, te
beginnen met de gemeentelijke
nieuwsbrieven.
4. Zoekveld: zoek je een bepaalde
dienst, maar weet je niet direct
waar je die kan vinden? Voeg in
dit veld een specifiek woord in dat
gelinkt is aan wat je zoekt, en de
zoekrobot gaat over de hele website
voor jou op zoek. De zoekresultaten
worden weegegeven in verschillende
categorieën zoals dienstverlening,
nieuws en activiteiten.
5. Digitaal loket: wie hierop
klikt, krijgt een overzicht van de

dienstverlening die de burger online
kan aanvragen of waarvoor hij de
documenten kan downloaden om
ze in te vullen. Dit overzicht is
gerangschikt per dienst.
!! Tip: door op de +-tekentjes
te klikken, klappen verborgen
overzichtjes uit!
6. Nieuwsberichten: in de
rubrieken “Heet van de naald” en
“Blikvangers” vind je de belangrijkste
gemeentelijke nieuwsjes. Door op
de titels van de berichten te klikken,
krijg je de volledige tekst te zien. Het
overzicht van alle nieuwsberichten
vind je door op “nieuwsoverzicht”
onder de blikvangers te klikken.
7. Activiteiten: op deze homepage
worden telkens de belangrijkste
activiteiten in de nabije toekomst
weergegeven. Door op de naam
van de activiteit te klikken, krijg je
alle info te zien. Onder dit beperkte
overzicht kan men ook klikken op
”activiteitenoverzicht”, hier vindt de
inwoner een overzicht van werkelijk
álle activiteiten in de gemeente.
Deze activiteiten staan chronologisch
geordend. Bovenaan verschijnen
eerst de activiteiten van langere duur.

!! Tip: op de pagina’s van
verschillende diensten staan knoppen
zoals “nieuws” en “activiteiten”. Door
op deze knoppen te klikken, verschijnt
het nieuws- of activiteitenoverzicht
van die specifieke dienst!
8. Banners: door op de betreffende
banner te klikken, kom je
rechtstreeks op de pagina’s met
alle info over de wegenwerken,
c.c.CasinoKoksijde, de bibliotheek,
het sociaal huis of de gemeentelijke
musea.
9. Slideshow: door op een van deze
bewegende beelden te klikken, krijg
je meer info over de desbetreffende
foto. De beelden kan je ook laten
verschijnen zoals je wilt door op
“vorige”, “volgende” of de cijfers te
klikken.
10. Fotoalbum: wie hierop klikt,
komt bij het overzicht van alle
digitale fotoalbums. Was je aanwezig
op een gemeentelijke activiteit? Dan
kan je hier zien of je gekiekt werd!
11. De linkernavigatiebalk: helpt je
binnen een bepaalde rubriek verder
te surfen. (zie afbeelding links)
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In de gemeente Internationale samenwerking

Leerrijk werkbezoek in kader
Sinds mei 2008 heeft onze gemeente een “stedenband” met het district Marowijne in Suriname. Dat is géén
jumelage of verbroedering, het is wel een ambtelijke samenwerking tussen een bestuur uit het rijke Noorden
en een bestuur uit het arme Zuiden. Er wordt dus gestreefd naar bepaalde vormen van samenwerking van
bestuur tot bestuur, ambtenaar tot ambtenaar, collega tot collega. In dat verband reisde een delegatie van
hoofdzakelijk Koksijdenaars van zaterdag 21 tot zondag 29 november naar Marowijne in Suriname, in het
bijzonder naar de gemeenten Albina en het Carib-indianendorp Galibi.
Deelnemers aan de projectreis waren vooreerst drie
gemeentelijke ambtenaren: ingenieur en afdelingshoofd
Siska Stockelynck van de technische diensten, diensthoofd
Toerisme Mieke Ghesquière en stedenbandcoördinator
Fien Leerman van de dienst Internationale Samenwerking.
Andere leden van de delegatie waren Chris Lacor van
de Vrije Universiteit Brussel (onderzoek rond duurzame
energie in het Galibi), Frank De Poortere en Ortwin Deroo
van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(VMW – project drinkbaar water en verwerking van
afvalwater). Ook de Koksijdse Raad voor Internationale
Samenwerking KOKOS en WULLOKS en de vzw Marowijne
waren paraat, in de persoon van Cyriel Caudron vergezeld
door partner Annemie Willems.
De ambtelijke samenwerking, en dus ook deze reis, wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een deel van de
op til staande projecten wordt door de in 2008 opgestarte
vzw Marowijne financieel ondersteund.
Aan de hand van volgend fotoverslag zijn ook onze lezers
van Tij-dingen getuige van deze leerrijke reis.

MAANDAG 23 NOVEMBER

Zicht vanuit de slaapplek in Albina.

DINSDAG 24 NOVEMBER

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo vergadert heel
de delegatie met het Fonds Ontwikkeling Binnenland.
Dit fonds werkt o.a. rond waterprojecten, uitbouw van
lokale bestuurscentra, ruimtelijke ordeningsplannen.
De delegatie trekt daarna naar de universiteit waar
professor Wijngaarde toelichting verstrekt over het
project windenergie in Galibi. De leden van de VMW en
van Marowijne gaan hun licht opsteken bij de Surinaamse
Watervoorzieningsmaatschappij.
Na een Surinaamse maaltijd (pom, kip met bonen en
rijst) rijdt een busje de groep naar Albina, hoofdstad van
Marowijne. De tocht duurt 3,5 uur, op een gammele weg
vol bulten en putten.

’s Morgens is er een vergadering met o.m. Marinus
Bee, districtsecretaris van Marowijne die in mei 2008
in Koksijde te gast was. De vergadering bespreekt de
samenwerking op het vlak van toerisme, technische
diensten, visserij, milieu, jongeren en onderwijs.
Er wordt ook een blitzbezoek gebracht aan de
lagere school van Albina. Op vraag van de Koksijdse
delegatie stemmen de kinderen enthousiast in om een
pennenvriendschap met de gemeentelijke basisschool van
Oostduinkerke te beginnen.
De reis gaat vervolgens verder met een bootje (een uur)
over de rivier Marowijne naar het Carib-indianendorp
Galibi. Na de hartelijke ontvangsten volgt een
uiteenzetting over de financiële projecten van de vzw
Marowijne in Galibi.

Chris Lacor, Siska Stockelynck, Mieke Ghesquière, Ortwin Deroo en
Frank Depoortere.

Chris Lacor, Mieke Ghesquière, Siska Stockelynck, Samuel,
districtsecretaris Marinus Bee en Peggy Panka in het bestuurscentrum
van Albina.
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van de stedenband met Suriname

In Galibi wordt de Vlaamse delegatie verwelkomd door zingende en
trommelende dames in klederdracht.

DONDERDAG 26
NOVEMBER
Een klasje van de lagere school in Albina.

WOENSDAG
25 NOVEMBER
In de voormiddag leggen Cyriel Caudron en Mieke
Ghesquière de eerstesteen van de uitbreiding van het
Vrouwenhuis Worian. De plechtigheid wordt gezegend
met Parbobier. De uitbreiding van het Vrouwenhuis
gebeurt met financiële hulp van de vzw Marowijne. In
het Vrouwenhuis maken de vrouwen kunstvoorwerpen en
sierobjecten in traditionele ambachtelijke stijl.
In de namiddag gaat het naar het Carib-indianendorp
Yalimpo. Dit dorp bevindt zich al in een verdere
ontwikkelingsfase, o.a. dankzij Europese subsidies. Er is
ook een verkozen bestuur met burgemeester, college en
gemeenteraad.

Siska Stockelynck, Mieke Ghesquière en Fien Leerman als Koksijdse
promogirls in het bootje op de rivier Marowijne

Na het ontbijt brengt de delegatie een bezoek aan
de lagere school. De kinderen zingen liedjes en de
directrice geeft uitleg. Daarna maakt de groep kennis
met verschillende instanties, waaronder Stidunal, Sociale
Zaken, de kleine bib en Burgerzaken. Stidunal (Stichting
Duurzaam Natuurbeheer Alusiaka) werkt rond Milieu,
toerisme en de zeeschildpadden. Ondertussen zet Chris
Lacor van de VUB zijn meettoestellen uit (windrichting en
sterkte in functie van windenergie).
Hierop volgt een lange en drukke bespreking rond de
ambtelijke werking en het verder uitzetten van de tijdslijn
rond de besproken beleidsdomeinen (o.a. toerisme,
visserij, energie).
De dag wordt afgesloten met een volksraadpleging in de
lokale taal en een culturele avond.

Mieke Ghesquière, diensthoofd Toerisme, metselt de eerstesteen van de
uitbreiding van het Vrouwenhuis Worian.
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Cyriel Caudron van de vzw Marowijne en Greta Pané van het
Vrouwenhuis

De directrice en de kinderen van de lagere school van Galibi, netjes in
rijen en in uniform.

Greta Pané, verantwoordelijke van het Vrouwenhuis Worian, toont trots
de prachtige kralen.

De delegatie in een exotisch decor.

VRIJDAG 27 NOVEMBER
Eindevaluatie, afscheid, terugreis naar de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo met boot en bus.

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Voormiddag bezoek aan Paramaribo, en daarna vertrek
naar huis.

Op de afscheidsavond presenteren de inwoners van Galibi in klederdracht
een cultureel programma met liederen en dansen van eigen bodem.

Typische huizen in Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Ze lijken een
beetje op de Normandische cottagestijl van veel Koksijdse villa’s.
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Catalogus Rogier van
der Weyden
Tot 6 december 2009 liep
in het museum M in Leuven
de tentoonstelling “Rogier
van der Weyden 14001464: de Passie van de
Meester”. De catalogus bij
deze tentoonstelling is een
eerbetoon aan het oeuvre
van Rogier van der Weyden.
Het boek omvat een heldere
biografie van de kunstenaar
en een prachtig geïllustreerd
overzicht van zijn rijke
oeuvre. De werken zijn op een toegankelijke manier
besproken. Wie geen mogelijkheid had om deze unieke
tentoonstelling in Leuven te bezoeken, kan dankzij dit
uitmuntend kwalitatief hoogstaand boek toch genieten
van de sublieme werken.
Het boek wordt niet uitgeleend. Men kan het in de bieb
zelf wel inkijken en lezen.

Cursus gebruik GSM
Wie moeite heeft met
de vele knopjes, toetsen
en functies leert in deze
cursus hoe de GSM
optimaal te gebruiken. Hoe
zoek je een opgeslagen
nummer op? Hoe kun
je nagaan van wie een
gemiste oproep komt en
hoe kun je die persoon
terugbellen? Hoe lees je
en verstuur je een smsbericht? Na één cursusdag
heb je het allemaal onder
de knie.
Op vrijdag 12 februari
van 9 tot 11.30 u. en
van 13.30 tot 16 u. in de
Willem Elsschotzaal (1ste
verdieping). Kostprijs: 8
euro (cursus inbegrepen).
Inschrijven vanaf maandag

4 januari aan de balie van
de bieb, afdeling Beeld
en Geluid op de 1ste
verdieping. Men moet lid
zijn van de bieb. De cursus
vindt enkel plaats als er
voldoende inschrijvingen
zijn.

Buitenschoolse opvang Koksijde wint
gedichtenwedstrijd rond de IBO-week
In de week van 19 tot 23 oktober
vond zoals elk jaar de Week van de
IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang)
plaats. Dit jaar was het thema van de
week “anders gewoon – gewoon anders”.
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een
wedstrijd georganiseerd. Rijmen en
dichten, zonder mijn “…” op te lichten!
Welnu, voor West-Vlaanderen werd
het gedicht geselecteerd van onze
gemeentelijke BKO Speelplekke en
Speeldune! Overigens gaat Koksijde al
voor de tweede keer met de eerste prijs
(een boekenpakket) lopen, want onze
BKO won de wedstrijd al in 2006 in het
thema dierendag. De Speelplekke en
Speeldune wonnen de prijs omdat het
gedicht veel aspecten van diversiteit
belicht en omdat het in een lijflied werd
gegoten.
Mijn haar is blond, dat van jou is bruin,
Maar samen spelen we zo vaak in dezelfde tuin.
Mijn haar is steil en jij hebt krullen,
Maar toch houden we van pannenkoeken smullen.

Refrein
Iedereen is anders... Iedereen is gewoon
We zijn gewoon allemaal anders, maar allemaal ook
doodgewoon

Maar toch is het voor ons zonneklaar
Ik draag een beugel en jij moet brillen
Maar toch zijn er dingen die we samen heel graag
willen
Een mooie wereld voor ons allebei
Waar we veel kunnen spelen, zot en vrij
Maar eigenlijk zijn we toch zo blij
Dat ik ik ben en jij jij
Want waar we ook in verschillen mogen
Alle kinderen houden van regenbogen

België en Italië liggen in Europa
China in Azië en Kenia in Afrika
Ik woon hier en jij woont daar
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Bestuur Bouwen

Vlaamse codex ruimtelijke ordening:

consequenties voor de bouwheer
Sedert 1 september 2009 is de
regelgeving over ruimtelijke
ordening vrij ingrijpend
gewijzigd. Voor de burger
is vooral de procedure
voor het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning belangrijk,
vandaar deze korte uiteenzetting.
Met de wijziging van het decreet
is getracht om de pijnpunten uit
de vorige regelgeving weg te
werken. Positief is bijvoorbeeld
dat het gemeentebestuur voor
aanvragen tot stedenbouwkundige
en verkavelingsvergunningen
gebonden is aan dwingende
afhandelingstermijnen en dat
alle adviesinstanties (dus vanaf 1
september 2009 ook de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar)
binnen de 30 dagen een advies
moeten formuleren. De tijd van
eindeloos blijven aanslepen van
dossiers is dus voorbij. Aan deze
wijziging hangt wel een scherp
kantje: indien in het dossier geen
tijdige beslissing wordt genomen,
staat dit gelijk met een weigering
(waartegen uiteraard beroep kan
worden ingesteld).
Belangrijk voor de aanvrager
is de verplichting om de
volledige beslissing van de
vergunningverlenende overheid,
dus zowel vergunning als eventuele
weigering, aan te plakken binnen de
10 dagen na datum van beslissing
(of zo snel mogelijk) en dit op een
duidelijk zichtbare en leesbare
manier (op de grens met openbaar
domein, ingeval het een hoekperceel
betreft moet dit langs beide straten

gebeuren), voor minstens 30 dagen.
Deze aanplakking is erg belangrijk
aangezien hieraan de beroepstermijn
van eventuele derden is gekoppeld,
maar ook de datum waarop de
werken mogen starten. Indien
de beslissing niet correct wordt
uitgeplakt, mag de vergunninghouder
dus niet starten met de werken!! Het
gemeentebestuur komt de aanvrager
hierin tegemoet door de beslissing
iets verkleind af te drukken op
gekleurd papier en te plastificeren,
zodat duidelijk is wat juist moet
worden aangeplakt.
De Vlaamse Codex RO bepaalt verder
dat het de verantwoordelijkheid
van de burgemeester is erop toe
te zien dat de aanplakking correct
gebeurt, wat niet betekent dat de
burgemeester zelf de straat op moet
met een emmer lijm en een kwast.
De bouwheer wordt gevraagd de
beslissing uit te hangen en dit aan

Nieuwe dienstregeling treinen
De Panne-Gent
Sedert 13 december vertrekt de IR-trein uit De Panne naar Gent SintPieters/Landen vier minuten vroeger.
De situatie vòòr 13 december was: 5.58 u. (De Panne)
De situatie vanaf 13 december is: 5.54 u. (De Panne) – 5.59 u. (Koksijde)
– 6.02 u. (Veurne)
Dat geldt uiteraard ook voor alle andere treinen op die lijn tijdens de dag.
Meer info: www.nmbs.be.
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de dienst Stedenbouw te melden
via een verklaring op eer (graag
vergezeld van een foto). Eens
de periode van aanplakking (30
dagen) voorbij is wordt een tweede
verklaring op eer terugbezorgd aan
de dienst Stedenbouw. Binnen deze
periode van 30 dagen worden door
mensen van de gemeente controles
uitgevoerd. De werken mogen dan
uiteindelijk starten de 35ste dag na
de dag van aanplakking, indien er
tegen dan geen administratief beroep
is ingediend.
De volledige uitleg wordt ook
meegegeven in een begeleidende
brief bij de vergunning (of weigering).
De dienst Stedenbouw raadt de
bouwheren aan de brief grondig te
lezen en nauwgezet te volgen. U
heeft er alle belang bij. Als er iets
niet duidelijk is, kan men zijn licht
opsteken bij de dienst Stedenbouw
(058 53 34 38).

In de gemeente Cultuur

Erfgoedbeleidsplan 5-art
ingediend
Eind vorig jaar diende 5-art (het cultureel samenwerkingsverband van
de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne)
zijn cultureel erfgoedbeleidsplan in bij de Vlaamse overheid. Eerder
werd het plan met goed gevolg al voorgelegd aan de cultuur- en
gemeenteraden van de vijf partners.
Het cultureel erfgoedbeleidsplan
is het resultaat van een brede
bevraging bij het culturele veld en
het ruime publiek. Het werd ook mee
door een vertegenwoordiging van
het culturele veld geschreven. De
opmaak van het erfgoedbeleidsplan
is de eerste stap naar een erfgoedcel,
waarmee 5-art begin 2011 hoopt te
kunnen starten. Komt de erfgoedcel
er, dan krijgen de gemeenten van
5-art jaarlijks 200.000 euro voor
de zorg en de ontsluiting van het
cultureel erfgoed in de regio.
Het plan formuleert vier
beleidsdoelstellingen voor 20112014:

- meer samenwerking en netwerking
bewerkstelligen
- cultureel erfgoed proactief bewaren
(voorkomen i.p.v. genezen)
- de cultureel-erfgoedactoren
ondersteunen, en een
aanspreekpunt zijn voor hen en de
bevolking
- bijdragen aan het
gemeenschapsgevoel in de regio,
door de identiteit van de regio te
nuanceren en te versterken
Info 5-art-secretariaat:
cultuurmedewerker Pascale de
Bruin, Dienst Vrije tijd en Cultuur
Nieuwpoort, De Roolaan 90 in
Nieuwpoort (058 22 44 26, Pascale.
De.Bruin@nieuwpoort.be).

Nieuwe infobrochure
2010

Kerstboomverbrandingen

Zoekt u het adres of telefoonnummer van een museum,
een bezienswaardigheid, een dokter of tandarts?
Alle uiteenlopende info, van bezienswaardigheden,
sportmogelijkheden, medische verzorging, banken tot
officiële diensten, wordt op een overzichtelijke wijze
samengevat in de nieuwe infobrochure 2010 van de
dienst Toerisme. Gratis in de toerismekantoren vanaf
20 januari.

Begin januari vinden twee kerstboomverbrandingen
plaats.
* Op zaterdag 2 januari in Sint-Idesbald – Op het
strand om 19 u. Met winterse drankjes en hapjes.
* Op zaterdag 9 januari in Oostduinkerke-bad –
Op het strand om 16 u. Drankjes, hapjes en allerlei
animatie. De avond wordt afgerond met een vuurwerk
om 19 u.

Dienst Toerisme op
beurzen in binnen- en
buitenland!
De dienst Toerisme staat in voor de promotie van onze
badplaats en zal daarom op volgende toeristische
beurzen aanwezig zijn:
- Vakanz Luxemburg van 15 tot 17 januari
- Internationaal Vakantiesalon Antwerpen van 22 tot
27 januari
- 50 Plussalon in Kortrijk van 28 tot 31 januari
- Noord-Limburgse Vakantiebeurs op 31 januari
- Vakantiesalon in Brussel van 4 tot 8 februari
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Mooie gedichten bekronen
poëziewedstrijd “hart” van 5-art
Op vrijdag 4 december vond in de Stenen Zaal van het Veurnse Landshuis tijdens een hoogstaande culturele
avond de prijsuitreiking plaats van de poëziewedstrijd van 5-art, de culturele samenwerking onder de vijf
gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Aan de wedstrijd namen 33 personen
deel, die in totaal 57 gedichten inzonden. Bij de volwassenen werd Gerda Galicië uit De Panne 1ste laureaat,
gevolgd door Jos Omblets en Jan Huyghe (hoofdredacteur Tij-dingen), beiden uit Oostduinkerke. Ludwina
De Cocker uit Koksijde won de publieksprijs. We publiceren hun winnende gedichten. Bij de jeugd waren er
prijzen voor Saar Van Acker en Kevin Swyngedouw uit Veurne, en voor Charlene Winne uit Gistel.

De groepsfoto van winnaars, bestuur- en personeelsleden van 5-art, met politici van Veurne en schepen van Cultuur Jan Loones van Koksijde.

2de laureaat volwassenen:
Jos Omblets uit Oostduinkerke

1ste laureaat volwassenen:
Gerda Galicia uit De Panne
Lente
meeuwen en mensen
vliegen op, wandelen weg
alleen de zee blijft

Herfst
duizenden spetters
hond schudt zijn waterplezier
ver van zich af

pasgeboren golf
drinkt moederzee en spoelt weer
schoongewassen aan

gebroken ogen
vochtige veren vol zand
erg hé, zegt het jongetje

Zomer
gebleekt door de zon
schrijven schelpen hun verhaal
op een blad van zand

Winter
winters wit, tekent
bomen bergen, gras wordt wol
en stilte stiller

wafelzoete zoen
op zeezoute wangetjes
met oma aan zee

er liep een vogel
door de stilte na de sneeuw
helemaal alleen
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Moeder
Tachtig wordt ze en de tijd
vlijt zich naast haar neer
in windels van oud zeer.
Het weer is weer geen weer.
Half monkelend breit ze voort
bereid te gaan zoals het hoort
en van herinneringen vol
rijpt de dood in haar wol.
Haar hart is mijn escorte.

In de gemeente Cultuur
3de laureaat volwassenen:
Jan Huyghe uit Oostduinkerke
Visserijfolkloreavond op het binnenplein
van het Nationaal Visserijmuseum
vrijdag visdag
’s zomers op het plein
ongeroepen alle hens aan dek
gevangen blije wemeling
in meesterlijk netwerk
vrank zingt vakantie
z’n hooglied in het orgel
zon schittert hoofdzonde
in de ogen der geliefden
het loon voor geduld
heet pladijs, haring met ajuin,
en onder goeie maatjes
een langzaam uur garnaal
dans als de dag heenvaart
danst ’t oude IJsland in je glas
zorgen
overboord
haven in avond
onder zeil geborgen
een zakje voor de lege wulken
want de zee ruist mee naar huis

Publieksprijs: Ludwine De Cocker uit Koksijde
Kokkel-Yde, schelpenrand, okergeel zand
Groengrijs water, schuimende golven, witte rand
Ebbe en vloed, oneffen strand
Een schreeuwende meeuw, een garnaalvisser met net
Een galoperend paard, opgelet!
Een kind met spaatje en emmer
In de verte, een eenzame zwemmer
Een surfer in de blakende zon
Een zeilbootje aan de horizon
Flaneren langs de dijk
Fietsers en gocarts zijn koning te rijk
De poort in groot ornaat, de winkelstraat
de molen, de opgravingen
de evenementen uit “tijdingen”
de bib, het casino en ’t jeugdhuis
of alom bekend Baaltje “kruis”
op naar ’t reservaat, de Blekker in
we wanen ons ineens in ’t Zwin
op zoek naar stilte of vertier
de talrijke vuurwerken en avondmarkten
vind je hier
waarom niet Koksijde,
je bruist van leven
en toch heb je in de wintermaanden
de rust en kalmte te bieden
om de batterijen te herladen
Leve Koksijde, daar staat mijn duin
Met zijne blekkerkruin
Zo zong ik het liedje als kind,
Steeds blijgezind

Zes poëtische prentbriefkaarten
Het thema van de
poëziewedstrijd was
“hart”. Waarvoor heeft de
5-art-regio een hart, zo
vroeg de organisatie zich
af. En kunnen de mensen
dat poëtisch verwoorden?
5-art wilde van meet af
aan ook zijn hart voor een
goed doel tonen. Daarom
werd beslist 6 winnende
gedichten te drukken op
prentbriefkaarten en die
per setje te verkopen aan
de spotprijs van 1 euro
per setje. De volledige
verkoopsopbrengst (want
de aanmaakprijs wordt
volledig door 5-art bekostigd) gaat naar vzw Tandem. Dit is een initiatief dat tweewekelijks activiteiten organiseert
voor kinderen, jongeren en volwassenen, met en zonder beperkingen, van Alveringem, De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Veurne. De poëtische prentbriefkaarten bevelen we dus aan! Te bekomen bij Nathalie Martens van
de dienst Vrije Tijd & Cultuur, , 1ste verdieping gemeentehuis!
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De bieb van 10 tot 10:

een programma om in te bijten
In 2010 viert de gemeentelijke openbare bibliotheek, gevestigd op het Casinoplein 10, zijn tienjarig bestaan!
Vandaar de feestelijke slogan: de bieb van 10 tot 10! In die voorbije tien jaar is de bieb uitgegroeid tot een
bloeiend en dynamisch documentatiecentrum! Duizenden bezoekers kwamen en komen genieten van kranten,
tijdschriften, boeken, films, muziek, internet, cursussen, lezingen en andere activiteiten. De bibliotheek nodigt alle
bezoekers, leners en niet-leners in dit feestjaar uit aan de vele activiteiten deel te nemen en te genieten van de
attenties.
* Om iedereen over de streep te trekken is het lidmaatschap gratis. Lid worden van de bibliotheek kost in 2010
geen cent. Ook het ontlenen van boeken en raadplegen van internet is gratis.
* Elke maand iets ontlenen wordt beloond. Haal nu je 10-beurtenspaarkaart af. Wie in november een volle
spaarkaart heeft, krijgt een leuke verassing.
* Wie allang lid is en vaak boeken ontleent, maakt kans om op de verwendag “Eind goed al goed” speciale gast te
zijn…
* Bezoek af en toe de website www.bibliotheek.koksijde.be met het volledig feestprogramma.
* Het feestjaar eindigt op 9 oktober 2010, “op z’n Nero’s” met het “Eind goed al goed” feest.
* De eerste activiteit van het feestjaar vindt plaats op zaterdag 9 januari met de vertelmonoloog De buitenkant
van meneer Jules door Kurt Defrancq. Start om 20 u., gratis
toegang. Vooraf inschrijven in de bibliotheek is wel nodig.
* Op donderdag 14 januari om 19.30 u. is er in de Willem
Elsschotzaal (1ste verdieping) de workshop “Voorlezen,
durven en doen”. Voorlezen is belangrijk. Je kan er nooit vroeg
genoeg mee beginnen, nooit te laat mee stoppen en het nooit
veel doen. Wat zijn goede boeken? Wanneer lees je best voor?

Wat vinden kinderen leuk tijdens het voorlezen? Hoe kan je het voorlezen spannend maken? Hoe stimuleer je
kinderen om zelf ook een boek vast te nemen? De workshop “Voorlezen, durven en doen” biedt je praktische
tips over de keuze van een voorleesboek en de techniek van het voorlezen. Gratis toegang. Organisatie KAV en
bibliotheek.
* De bieb sluit de maand januari af op gedichtendag donderdag 28 januari. De tentoonstelling met de prachtige
bladwijzers met haiku’s, geschreven en versierd door de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar van de
Koksijdse basisscholen, is zeker het bezichtigen waard. Expo van 28 januari tot 20 februari.
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De keuze van bibliothecaris Viviane Rys
Naar aanleiding van 10 jaar
bieb op de locatie Casinoplein
publiceert Tij-dingen de keuze
van bibliothecaris Viviane
Rys die het grote publiek
deelgenoot wil maken aan
haar favoriete lectuur. Ze
presenteert een lijstje van
tien werken die ze anderen
aanbevelen. Van elk werk
geeft ze meteen ook de
korte inhoud mee. Overigens
zullen in 2010 ook andere
gekende Koksijdenaars hun
favorietenlijstje opstellen. Die
lijstjes zullen dan wel niet meer
in Tij-dingen verschijnen, maar
ze zullen in de bieb ter inzage
liggen onder de rubriek “In de
kijker… de keuze van x of y…”
Bibliothecaris Viviane Rys koos voor volgende
persoonlijke top-10!
1. Arend van Stefan Brijs is een aandoenlijk verhaal
over Arend, een jongetje dat al vanaf zijn eerste levensdag
geen vreugde, geen geluk en geen thuis kent. Arend is
gebiologeerd door vleugeltjes van allerlei insecten…
2. Extreem luid en ongelooflijk dichtbij van
Jonathan Safran Foer wordt door heel veel lezers graag
gelezen. Ook mij het heeft het heel erg ontroerd. De
hoofdpersoon, het jongetje Oskar Schell, heeft zijn vader
verloren bij de aanslagen op het WTC in New York. Hij
vindt een sleutel en gaat op zoek naar het slot. Zo geeft
hij betekenis aan de dood van zijn vader.
3. Firmin van Sam Savage is een grappig ontroerend
verhaal over het ratje Firmin geboren in een
boekhandel in Boston. Firmin leert door de literatuur de
mensenwereld kennen en ontwikkelt steeds menselijker
emoties. Een geletterde rat is zeldzaam en dat wekte als
bibliothecaris mijn nieuwsgierigheid.
4. Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay is
erg aangrijpend. De tienjarige Sarah wordt tijdens WO II
met haar ouders opgepakt en gedeporteerd. Net vòòr de
Franse politie het appartement binnendrong sloot Sarah
haar broertje Michel op in een kledingkast met de belofte
hem te komen bevrijden. Het broertje blijft achter in de
kast… Zestig jaar later krijgt een Amerikaanse journaliste
de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia. Via
het dossier van Sarah ontdekt zij het goed verborgen
geheim van haar schoonfamilie.
5. Het meisje met de negen vingers door Laia
Fabergeras is een vreemd verhaal over twee Catalaanse
zusjes Laura en Moira die van hun vader hebben
geleerd om in hun hoofd gedachtenfoto’s te maken.
Laura mist haar rechterpink en hierdoor voelt ze zich
een buitenbeentje. In haar fantasieën verliest Laura
gaandeweg telkens een vinger. Een feit waar ze weinig
last van heeft, want met 8 vingers valt ook te leven, of
met 7, of met 6, of met 5.

Bibliothecaris Viviane Rys

6. Norwegian Wood van Haruki Murakami is een
bloedmooi verhaal over de onmogelijke en dappere liefde
van de student Watenabe in Tokio. Hij is dol op Naoko,
een mooie jonge vrouw, maar hun wederzijdse liefde
wordt getekend door de tragische dood van hun beste
vriend jaren geleden.
7. Oeroeg van Hella Haasse werd dit jaar uitgekozen
door “Nederland leest”, de grootste nationale
leescampagne van Nederland. Het boekje ligt mij nauw
aan het hart omdat ik een aantal jaren in Indonesië heb
gewoond. Oeroeg is een verhaal over de vriendschap
tussen een Indonesische jongen en de zoon van een
Nederlandse administrateur in het Nederlands-Indië van
vòòr WO II. Als de ik-figuur na een studie in Nederland
naar Indonesië terugkeert, blijken de jongens totaal uit
elkaar gegroeid.
8. Schaduwhart door Cecila Samartin gaat over
twee nichtjes en hartsvriendinnen tijdens de Cubaanse
revolutie. Elke zondag komen de twee families samen
bij hun grootouders. Dan breekt de revolutie uit en komt
er een einde aan hun onbezorgde leven. De ouders van
Nora besluiten Cuba te verlaten en vertrekken naar de
Verenigde Staten. Nora mist haar nichtje verschrikkelijk.
9. De veren van de dinosaurus van Sissel-Jo Gazan
is een pas verschenen wetenschappelijke detective, een
liefdesverhaal en een psychologisch drama. Het bevat alle
ingrediënten om de spanning er goed in te houden. Om
mee te nemen op vakantie.
10. Wit is altijd schoon van Leo Pleysier is een
monoloog van een stervende moeder tegen haar zwijgende
jongste zoon. Bij leven was ze ook al een tateraar. Ze tatert
maar door tot ze gekist en wel in de kerk ligt. Ze houdt
in de gaten wie haar komt bezoeken, hoe ze eruitzien,
en vertelt intussen over de belevenissen van haar laatste
levensdagen. Ook een boekje over rouwverwerking.
Deze geannoteerde keuzelijst is te verkrijgen in de
bibliotheek onder de rubriek “In de Kijker: de keuze
van…”
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Oproep voor project
“Kunstroute Koksijde”
Onder impuls van schepen van Cultuur Jan Loones en met de officiële steun van de gemeente wordt tijdens de
komende zomer een kunstroute over heel het grondgebied van de gemeente georganiseerd (Koksijde-bad en
-dorp, Sint-Idesbald, Oostduinkerke-bad en -dorp en Wulpen). Kunstroute Koksijde wil kunst brengen van Belgische
en buitenlandse kunstenaars, wat het imago van onze badplaats als kunstmekka enkel kan ten goede komen.
Het evenement zal lopen van
begin juni tot einde september en
combineert vier deelprojecten.
1. Een beeldententoonstelling in
openlucht met als belangrijkste
locaties de Zeedijk, de voornaamste
winkelstraten en pleinen, particuliere
terrassen en tuinen.
2. Een tentoonstelling van diverse
kunstdisciplines in de etalages van de
winkelstraten: schilderijen, kleinere
sculpturen, glaskunst, keramiek,
sieraden, enz.
3. Bezoek bij particulieren die een
of meer interessante kunstwerken
bezitten en bereid zijn om hun
woning of tuin open te stellen voor
het publiek
4. Bezoek aan de plaatselijke
galerijen, kunstateliers en
tentoonstellingen.
Een bijzondere werkgroep onder
leiding van beeldhouwer Jan
Dieusaert zal dit project verder
uitwerken.
De werkgroep lanceert meteen een
oproep tot belangstellenden die op
een of andere manier aan dit project
willen meewerken:
- Bent u eventueel bereid om deel uit
te maken van deze werkgroep?

- Bent u geïnteresseerd om als
kunstenaar met uw werk te
participeren?
- Wilt u als middenstander een
plaatsje in uw zaak of etalage ter
beschikking stellen om een of meer
kunstwerken te exposeren?
- Bent u bereid om aan een
beeldhouwwerk een plaatsje te
geven in uw voortuin of op uw
terras?

- Bezit u interessante
kunstvoorwerpen en bent u bereid
om op bepaalde data uw woning
of tuin voor het publiek open te
stellen?
Reacties bij: Jan Dieusaert, A.Degreeflaan 3 in
Koksijde, 058 51 31 00, info@dieusaert.net,
www.dieusaert.net.

Week van de Amateurkunsten en Erfgoeddag

Breng ons verleden in beeld

5-Art g (h)eeft zin, daarom slaan de Week van de Amateurkunsten en Erfgoeddag dit jaar de handen in elkaar.
5-art wil oude en jonge (amateur)kunstenaars aan de slag zien gaan met lokale volksverhalen, legenden,
mythen… Beeldende kunsten, theater, muziek…, het kan allemaal aan bod komen.
Hou de volgende Tij-dingen in het oog , want binnenkort communiceert 5-art rond de verhalen waarmee we u
graag aan de slag willen zien gaan!

Zin in vrijwilligerswerk?
De Minder Mobielen Centrale van het Sociaal Huis Koksijde heeft als doel senioren, personen met een handicap
en mensen in een sociale noodsituatie te integreren in de maatschappij. Er kan een beroep gedaan worden op
de Minder Mobielen Centrale voor o.a.: huisartsconsultatie, kappersbezoek, om naar diverse activiteiten te gaan
zoals kaarting, dansnamiddag,… De dienst kent een groot succes en blijft bestaan dankzij onze chauffeurs die op
vrijwillige basis personen naar hun bestemming rijden. Ben je sociaal ingesteld en beschik je elke week over wat
vrije uren? Heeft u interesse voor vrijwilligerswerk of wenst u meer informatie? Contacteer dan Fien Vandooren
van het Sociaal Huis Koksijde (058 53 31 90 of fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be). Op aanvraag wordt,
volledig vrijblijvend, een infopakketje opgestuurd.
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Gedecoreerden bij de harmonieën
Onze gemeente telt twee
bloeiende harmonieën
die overigens allebei de
titel “koninklijk” mogen
voeren! Het zijn de
Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde,
en de Koninklijke
Harmonie Vrienden
van de Brandweer
Oostduinkerke.
Gewoontegetrouw
werden de inspanningen
van de muzikanten met
een gezellig Ceciliafeest
beloond.
Koksijde
In de harmonie van
Koksijde werden eretekens
opgespeld bij volgende muzikanten: Nelle Neyts en
Gawein Antonie (5 jaar lid), Luc Note (35 jaar), Stefaan
Vandenbroucke (45 jaar), Edegard Bogaert (50 jaar),
Ronny Delporte en Michel Saubain (55 jaar). Korneel
Neysens en Elise Note werden gehuldigd
voor hun opvallende muzikale prestatie in
de loop van het jaar. Korneel studeerde dit
jaar af aan de muziekacademie met 91%
van de punten en werd aldus laureaat van
de richting saxofoon. Elise slaagde er in
zich te plaatsen bij de 6 finalisten van de
befaamde Adolf Sax-wedstrijd in Dinant.
De harmonie viert in 2010 haar zestigste
verjaardag. Dit feestjaar start op zaterdag
16 januari met het nieuwjaarsconcert in c.c.
CasinoKoksijde om 20 u.

Gedecoreerden en bestuursleden van de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde. Onderaan v.l.n.r. Stefan Vandenbroucke, Edegard
Bogaert, Michel Saubain, Gawein Antonie, Nelle Neyts, Elise Note,
Korneel Neysens en Ronny Delporte. Staand Noel Vinquier, Ivan De Nys,
Alain Plaetevoet, Guy Herregat, Walter Vilain, Henri Dewulf, Hugo Van
Eecke, Danny Saelens en Luc Note.

Oostduinkerke
In Oostduinkerke vereremerkte 1ste
schepen Jan Loones, ook peter van de
harmonie, enkele muzikanten: Sanne
Figoureux (10 jaar lid, Junior Zilver), Jeroen
Hillewaere (15 jaar dirigent, Pro Merito
Zilver), Emeric Counye (60 jaar lid, Erekruis
Officier). Bloemen werden overhandigd
De vereremerkten van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer
aan de partners van de gedecoreerden
Oostduinkerke. Zittend v.l.n.r. Sanne Figoureux, Emeric Counye en dirigent Jeroen
en aan Carinne, echtgenote van de
Hillewaere. Staand de bestuursleden Eric Figoureux, John Torney, Johan Vanhoucke,
eerste schepen-peter Jan Loones, Jan Douchy en Patrick Kyndt.
materiaalmeester, voor haar belangeloos
werk aan de kledij in de harmonie. Enkele
muzikanten voerden verrassingsacts op onder de
Het jaarlijks concert vindt plaats op zaterdag 24 april om
deskundige leiding van bestuurder Erik Figoureux.
20 u. in zaal Witte Burg.

Damiaanactie tegen lepra en TBC
Tijdens het weekend van vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari zullen vrijwilligers van de Damiaanactie
(actief in 16 landen) ook in Koksijde weer hun straatacties houden voor de verkoop van stiften. Een pakje van 4
stiften kost 5 euro. De opbrengst daarvan is bedoeld voor opsporing en genezing van lepra- of tuberculosepatiënten
in de derde wereld. Het luttele bedrag van 40 euro volstaat om één patiënt te genezen. De medische teams van
Damiaanactie zijn dagelijks in de weer om nieuwe patiënten op te sporen en ze te verzorgen. In 2008 werden er
349.410 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld. Veertig euro volstaat dus om een leven te redden. Giften
worden ook aanvaard op het rek. nr. 000-0000075-75. Giften van 30 euro of meer geven recht op een fiscaal
attest. Meer info bij Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, www.damiaanactie.be.
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Wedstrijd: “Maak jij de affiche
voor het feest van het jaar?”
Creatievelingen, allemaal aan de
slag! Bedenk een passende titel
en campagnebeeld, en ontwerp
een levendige affiche voor hét
volksfeest van 2010! Op een speelse,
leuke en vooral feestelijke manier
wil de afdeling Vrije Tijd en Cultuur
mensen oproepen om een bezoekje
te brengen aan de interactieve
vrijetijdsmarkt op zaterdag 4
september 2010.
Dit volksfeest is een echte blikvanger
om het volledige vrijetijdsaanbod
binnen de gemeente Koksijde in
de schijnwerpers te plaatsen. Vier
september wordt een bruisend
en levendig feest, met optredens,
workshops, initiaties, straattheater,
ballonnen, clowns,… Kortom feest voor jong en oud!
Bij dit feestelijk gebeuren hoort uiteraard een sprekende affiche die de basis vormt van de volledige
beeldvorming van het festival. Bovendien zal het campagnebeeld overal te zien zijn: op affiches, flyers, folders,
website, …
De winnaar ontvangt een geldprijs van 1.000 euro. De niet-geselecteerde ontwerpen verdienen een ereplaats
op de gemeentelijke website en worden tentoongesteld in de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde op 4
september. Voor het wedstrijdreglement: www.koksijde.be.Info: nathalie.martens@koksijde.be of tel 058 53 34 72.

De West-Coast Pipe Band
Kent u de door merg en been trillende
klanken van de doedelzakken uit de
Schotse hooglanden?
Voortaan kunt u deze mysterieuze tonen
uit de streken van rotsen, regen en meren
ook in onze eigen Westhoek beluisteren,
én aanleren. Dankzij de West-Coast Pipe
Band. Dat is een band uit Koksijde die de
Schotse doedelzak aanleert en bespeelt.
De band werd in 2005 opgericht door
enkele enthousiaste spelers. Daarnaast
zijn ook nog enkele leerlingen in opleiding
die volgend jaar tot de vaste band kunnen
toetreden.
De groep houdt wekelijks repetitie op
donderdagavond in Ten Bogaerde van 19
tot 21 u. De Schotse doedelzak aanleren
vergt wel heel wat motivatie en oefening,
maar wie volhoudt kan er later zeker van
Trotse doedelzakspelers Mike Decloedt, Alain Govaert, Gertjan Gheysen, Thomas Govaert
genieten. Eerst leren leerlingen spelen op
en Liesbeth Ryckeboer. De spelers Pascal Gesquiere en Steven Dert konden er niet bij zijn.
een practice chanter, een oefenfluitje om
de vingerzetting en de tunes onder de knie te krijgen. Wie door deze fase raakt, kan overschakelen op de Schotse
doedelzak. Wie ook daar uiteindelijk goed mee overweg kan, kan met de band mee optreden, vooral aan de Westkust.
De spelers dragen uiteraard een Schotse outfit met de weir-tartan. Dat is overwegend blauw voor het water en de
zee, en een gele lijn voor de zon en het zand.
Info: doedelzak.koksijde@hotmail.com
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EHBO-cursus voor Koksijdse Jeugd:
kansen op toffe dienstverlenende job
Het gemeentebestuur wenst meer Koksijdse jongeren aan te spreken voor de vakantiejob van EHBO-helper op
het strand. De EHBO-helper zorgt voor eerste medische hulpverlening op het strand en op de openbare weg.
Indien nodig roept hij een ambulance en/of dokter op. Daarnaast draagt hij zorg voor verloren kinderen en
contacteert hij de politie indien nodig.
De bekwaamheidsvereisten om in deze functie te kunnen
werken zijn:
- geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde of
geneeskunde (bewijzen met een attest, geldigheidsduur
attest 10 jaar), of
- houder zijn van een diploma van verpleegkunde of
geneeskunde, of
- houder zijn van een brevet van een EHBO-opleiding van
minstens 24 uur, of
- houder zijn van het brevet van een opleiding
ambulancier
Er wordt vastgesteld dat geïnteresseerde kandidaten
soms niet de kans krijgen om aan de vereisten te
voldoen. Daarom wordt een cursus EHBO georganiseerd
onder leiding van schepen Herwig Vollon die in zijn
hoedanigheid van geneesheer-specialist aan het
Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus in Veurne hiervoor
de uitgelezen persoon is.
De voorwaarden om aan deze cursus deel te nemen zijn:
in het bezit zijn van een diploma van hoger middelbaar
onderwijs of laatstejaarsstudent middelbaar onderwijs.
Deze cursus, gespreid over maximum 32 lesuren theorie
en praktijk, wordt georganiseerd op zaterdagen tijdens
de maanden februari, maart en april 2010 om (kot-)
studenten de kans te geven een gerichte cursus te
volgen. De eindtoets over de verworven competenties zal
plaatsvinden ten laatste eind april 2010.
Wie zich geroepen voelt bezorgt naam, adres,
geboortedatum, rijksregisternummer, gevolgde studies en
telefoon- of gsm-nummer aan hilde.dezutter@koksijde.be

ten laatste tegen 12 januari 2010. Niet te lang wachten
want het aantal plaatsen is beperkt ! Eventueel zal een
intakegesprek gehouden worden.
De uitnodigingen met de data en de locatie zal aan de
geselecteerde cursisten bezorgd worden.

Meer info: Hilde Dezutter, gemeentelijk vormingscoördinator, 058 53 30 88,
hilde.dezutter@koksijde.be.

Seniorenfeest
2009 opnieuw
groot succes!
Op 18 en 19 november
organiseerde het Sociaal Huis
Koksijde al voor de 30ste keer het
Seniorenfeest. In de feestzaal van
c.c. CasinoKoksidje kon het feest
opnieuw op veel bijval rekenen.
Meer dan 550 senioren, gespreid over twee dagen, genoten van muziek, dans en ambiance. Na een verkwikkende
koffie met gebak -waarbij OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie bakkerij de 3 B’s uit Sint-Idesbald dankt voor
sponsoring van de confituurtaartjes- werd het feest passend ingezet met Alex en Rudi, een schitterend duo dat
een mix bracht van oude hits en all time klassiekers. Het optreden werd erg gesmaakt en de eerste danspasjes
werden al gezet. Na deze goede opwarmer was het tijd voor het grote werk. Niemand minder dan Gunther Neefs
mocht de Koksijdse senioren vermaken met een combinatie van eigen hits en gecoverde klassiekers. Na het
versterken van de innerlijke mens met een lekkere maaltijd liet ook het personeel van het Sociaal Huis zich van
zijn mooiste kant zien met de vertoning “Talent van eigen bodem”. En om af te sluiten mochten de senioren zelf
de show stelen met hun danskunsten op muziek van orgelist-zanger Luc Acke.
In 2010 staat het feest weer op de agenda! Noteer alvast de data: woensdag 17 november en donderdag 18
november.
Info: Sociaal Huis Koksijde: www.sociaalhuiskoksijde.be 058 53 31 70 info@sociaalhuiskoksijde.be.
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Openbare werken: stand van zaken
Rioleringsdossier Strandjutterslaan
en naburige straten
In opdracht van de gemeente
begint aannemer NV Vanden
Broecke uit Koksijde op maandag 4
januari de uitvoering van weg- en
rioleringswerken van het dossier
Strandjutterslaan en naburige
straten. De uitvoering, in totaal 100
werkdagen, omvat twee fasen:
Fase 1: Baron Empainlaan,
Zeemansdreef en Strandjutterslaan
(vak Zeeraketstraat tot einde
bebouwing).
Fase 2: Zeeraketstraat (voormalige
Relaislaan), Mooi Verblijflaan (vak
Gilles Scottlaan tot vernieuwd deel
t.h.v. Dijkweg), Narcissenlaan,
Pirschlaan, Kwalletjesdreef en
Strandjutterslaan (vak Pirschlaan tot
Zeeraketstraat).
Op 4 januari wordt gestart
met het plaatsen van werf- en
verkeerssignalisatie. Tegelijk zullen
nutsmaatschappijen beginnen

met het vernieuwen van de
nutsvoorzieningen en met het
overkoppelen van de woningen op
de nieuwe leidingen. Na verwijdering
van het bovengronds elektriciteitsnet
door Eandis, zullen de effectieve wegen rioleringswerken vanaf ca. half
februari aanvangen, met start in de
Baron Empainlaan.
De bewoners van de betrokken
straten ontvingen half december
vanwege het gemeentebestuur een
brief met bijzondere inlichtingen over
de uitvoering van dit project, meer
bepaald over de rioolaansluiting van
openbaar naar privaat domein. Ook
is de medewerking van de bewoners
gevraagd om de huisvuilzakken te
plaatsen op voor de huisvuilwagen
goed bereikbare plaatsen.
De aannemer zal zijn best doen
om onvermijdelijke hinder zoveel
mogelijk te beperken. Toch vraagt het

ALLE INFO:
e.be/
www.koksijd
n.
wegenwerke
VRAGEN?
e.be
N34@koksijd
of
5
T 058 53 34 3
gemeentebestuur begrip voor tijdelijk
ongemak.
Zelfstandige ondernemers
en kleine en middelgrote
ondernemingen die van de werken
hinder ondervinden, worden
verwezen naar de mogelijkheden
van het participatiefonds
(inkomenscompensatievergoeding)
en de rentetoelage. (Meer info op
www.openbarewerken-zelfstandigen.
be en op www.vlaanderen.be/
hinderopenbarewerken)

Pylyserlaan en Van
Maldeghemstraat
In het voorjaar start de langverwachte heraanleg van de Pylyserlaan en de
Van Maldegemstraat.
Beschrijving van het project: gescheiden rioleringsstelsel, een
rijwegverharding in asfalt met fietssuggestiestroken en kantafboordingen
(watergreppel en borduur), verharde zijstroken in grasbetontegels om te
parkeren, groene bermen (grasmatten), voetpaden waar mogelijk (bv. deel
tussen Zeelaan en Vissersstraat), opritten in betonstraatstenen, aandacht
voor natuurwaarden.

Infovergadering
Om bewoners en belangstellenden goed te informeren over het
project vindt op donderdag 14 januari om 18.30 u. in zaal Witte Burg
(Witte Burg 92 te Oostduinkerke) een infovergadering plaats. In aanwezigheid van de ontwerper en
de aannemer zullen zowel de plannen van de heraanleg als de planning van de werken toegelicht
worden.

Bestel nu uw gratis energiekalender 2010
Het Vlaams Energieagentschap heeft ook nu weer een energiekalender klaar. Deze kalender
staat opnieuw boordevol tips en gekke illustraties. Geniet van een nieuw energiebesparend
jaar en bestel uw gratis energiekalender op www.energiesparen.be.
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Genezen zeehonden weer naar zee!
Massale belangstelling op vrijdag 18 december op het strand aan de Ster der Zee ter gelegenheid van de
“tewaterlating” van vier of vijf aangesterkte zeehonden uit het opvangcentrum Sea-Life. Een flink aantal weken
geleden werden deze erg verzwakte zeehonden ter verzorging in het opvangcentrum ondergebracht waar ze
snel recupereerden. Ze wegen weer 35 kg!

Ster der Zee in Koksijde is
een favoriete verblijfplaats
van talrijke zeehonden aan
de Vlaamse kust. Daarom
werden ze op die plaats
terug gelost.
Ons gemeentebestuur
investeerde bovendien in
een viertalig infobord over
de zeehonden. Het bestuur
komt hiermee tegemoet
aan de vele vragen die over
deze uitzonderlijke dieren
in de toerismekantoren
worden gesteld. Heel wat
toeristen komen speciaal
naar onze gemeente om de
zeehonden te bezichtigen.
Het infobord op de
Zeedijk ter hoogte van het
strandhoofd werd na de
vrijlating van de zeehonden
door burgemeester Marc
Vanden Bussche en 1e
schepen Jan Loones
ingehuldigd.

Enigszins onwennig verkennen de aangesterkte zeehonden het strand om na korte tijd het zeegat te kiezen…

Burgemeester Marc Vanden
Bussche en 1e schepen Jan Loones
onthullen het infobord over de
zeehonden.

Oproep
Dinsdag 8 december zijn drie door olie vervuilde zeekoeten aan de westkust gestrand: één op het strand van De
Panne en twee aan de horloge in Koksijde-bad. Wandelaars die met olie besmeurde vogels opmerken nemen het best
dringend contact op met de milieudienst (058 53 34 39) of met het Vogelopvangcentrum Oostende (059 80 67 66).
Het is heel belangrijk om de gevonden vogels in afwachting warm te houden en het nodige te doen om ze zo vlug
mogelijk te laten ophalen door het VOC. In het beste geval kan men ze ook zelf rechtstreeks naar het VOC brengen,
waar steeds vrijwilligers klaarstaan om de dieren op te vangen.
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Winnaars afvalarm winkelen
De actie “afvalarm
winkelen”, van 12 oktober
tot 30 november, werd op
donderdag 17 december
met een feestelijke
prijsuitreiking afgerond.
Aan de campagne
namen 73 handelaars
deel. Er werden 1.921
stempelkaarten
ingediend, waaruit 25
winnaars getrokken
werden. Alle prijzen zijn
diverse waardebonnen,
te besteden bij
de deelnemende
handelaars.
De winnaars: 1. Christiaen
Mathy (270 euro) / 2.
Hubert Dewyngaert (270
euro) / 3. Paulette Canipel
(210 euro) / 4. Noël
Vercaemer (180 euro) / 5. Alain Den Plaen uit Jemappes (145 euro) / 6. Jean-Pierre Inghelram (120 euro) /
7. Heidi Vanacker (99,50 euro) / 8. Francine Koopmans (80 euro) / 9. Depoorter-Leemans (70 euro) /
10. Francine Loosvelt (60 euro) / 11. Eric Moerkerke (49 euro) / 12. Marie-José Moureau (44 euro) / 13. Sabine
Jonckheere (44 euro) / 14. Myriam Christiaen (40 euro) / 15. Collar-Despeghel (38 euro) / 16. Colette Lienard
(35 euro) / 17. Gilbert Hanson (30 euro) / 18. Sabine Deschoolmeester (30 euro) / 19. Pierre Descacht (30 euro)
/ 20. Jean Slambrouck (30 euro) / 21. Rudi Dolfen (25 euro) / 22. Robert Vanden Bossche (25 euro) / 23. Noël
Dommecent (25 euro) / 24. Anny Claeys (25 euro) / Ronny Dehaerne (25 euro).
Meer info: milieudienst, 058 53 34 39

2010: internationaal jaar
van de biodiversiteit
Biodiversiteit staat voor de fascinerende verscheidenheid van alle leven op aarde. We delen de aarde
met miljoenen andere soorten: van de microscopisch kleine bacteriën en algen tot de kruiden, vogels,
zoogdieren en oerbossen. Biodiversiteit bezorgt ons verwondering, is inspirerend en schenkt ontspanning.
De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan
3,5 miljard jaar evolutie. Nog steeds ontdekken biologen
elk jaar 20.000 nieuwe soorten. In België zijn er tot nu al
36.300 soorten waargenomen.
Gezonde ecosystemen zijn ook essentieel voor
ons eigen leven: ze bieden ons talloze duurzame
producten (voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen,
kledingvezels,…) en bewijzen ons ook vele diensten: het
zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof,
het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van
bloemen…

SOS biodiversiteit
Vandaag is een derde tot de helft van alle soorten in
België bedreigd. De Zomeradonis, het Akkerviltkruid,
het Vals heideblauwtje, de Geelbuikvuurpad en de
Tuimelaar bijvoorbeeld zijn al uit ons land verdwenen.
Deze achteruitgang kent verschillende redenen. Jammer
genoeg zit de mens er telkens voor wat tussen: denk
maar aan de opwarming van de aarde, de ontbossing,
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het leegvissen van de zee, de lucht- en watervervuiling…
Zonder het te beseffen, plunderen we onze unieke
voorraadkamer en brengen we ons eigen overleven in
gevaar.

Keer het tij
Dagelijkse gebaren, die vaak heel eenvoudig zijn, volstaan
om de natuurlijke rijkdom te beschermen. Kleine acties
zijn er in overvloed. Minstens één voor iedere dag! U vindt
er al enkele op de bladzijde hiernaast in deze Tij-dingen.
Wilt u ze allemaal ontdekken? Bestel dan het gratis boek
“366 tips voor de biodiversiteit”. 366 leuke, creatieve of
educatieve tips die u aanzetten om de biodiversiteit te
ontdekken en u er steeds meer voor in te zetten. Surf
naar www.biodiv2010.be en klik verder naar de rubriek
‘boek 366 tips’. Op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
kunt u bovendien uw eigen engagementen verzilveren.
Tij-dingen helpt het tij te keren en publiceert dit jaar de
portretten van de meest frappante, elegante, stoute en
sympathieke soorten in Koksijde.
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Geslaagd symposium
over duurzaamheid aan
de Vlaamse kust

Biodiversiteit-tips
1. Leg een groendak aan op uw dak. Zo’n plantendak
verhoogt de biodiversiteit, zorgt voor een betere
isolatie en vermindert de kans op overstroming. U
geniet bovendien van een gemeentelijke premie!
2. Verfraai een deel van uw tuin met streekeigen
planten of laat de natuur er de vrije loop. Een
kortgemaaid gazon is een biologische woestijn en
vraagt veel onderhoud.
3. Koop geen levende exoten zoals
roodwangschildpadden. Hoe kleiner de vraag
naar deze soorten, hoe minder ze in hun échte
leefomgeving onder druk staan. Exoten kunnen de
inheemse biodiversiteit trouwens bedreigen.

Schepen van Milieu Daniël Van Herck speelt een educatief spel: een groot
schip (op de foto een doos) moet op de meest ecologische manier de haven
uitvaren…

Op vrijdag 27 november werd in het gemeentehuis
voor ruim 60 aanwezigen uit de educatieve en
toeristische sector in Vlaanderen een boeiend
symposium gehouden over duurzaamheid aan de
Vlaamse kust. De organisatie was in handen van de
vzw Horizon Educatief en was het sluitstuk van het KAP
III project Springplank.
Onder de titel “To sea/see or not to sea/see” werd een
hele middag intensief van gedachten gewisseld over de
driehoek duurzaamheid, kusttoerisme en educatie.
Met een gastspreker per onderdeel en 4 interactieve
ateliers waarbij de deelnemers aan het symposium
konden reageren op stellingen ( statements ), werd deze
driehoek binnenste buiten gekeerd.
In premiere werden, op een ludiek-educatieve manier,
de doe-stations voorgesteld die zee en mens met elkaar
verbinden door samen te denken en te beleven.
Deze doe-stations krijgen binnenkort een vaste stek in
het vernieuwde Duinenhuis dat momenteel door ons
gemeentebestuur gebruiksklaar gemaakt wordt.
Conclusie van het symposium was dat bewustmaking van
de noodzaak van een duurzame ontwikkeling van onze
kust een permanent proces is waarbij zoveel mogelijk
partners betrokken moeten worden.
Het meegeven aan alle deelnemers van een duurzaam
“schriftje”, niet van papier maar in de vorm van een
herbruikbare memory-stick met alle teksten van het
symposium als “message in a bottle”, is een eerste
concrete stap naar die toekomst!

4. Leg een natuurlijke vijver aan in uw tuin: zo’n
waterpartij is een feest voor dieren en planten.
5. Wandel, fiets of sport minstens één maal per
maand in de natuur: u leert er genieten en houden
van de biologische diversiteit. Ontdek de verborgen
natuurschatten in uw eigen gemeente.
6. Gebruik geen pesticiden in uw tuin. Deze stoffen
zijn niet enkel giftig voor het milieu, maar ook voor
onszelf. Zonder is gezonder!
7. Bouw een nestplaats voor dieren. Veel
medebewoners van onze planeet vinden het
steeds moeilijker om beschutting te vinden in onze
omgeving. Voor solitaire bijen volstaan al enkele
gaatjes in een blok hout.
8. Pluk geen bloemen maar fotografeer ze. Ze
ontluiken immers op hun ideale plaats en spelen er
een cruciale rol in het ecosysteem.
9. Koop lokaal geteelde seizoensgroenten en –fruit.
Ze vergen minder transport, invriezen en chemische
bewaarmiddelen. Geniet van oude variëteiten en ga
op zoek naar vergeten smaken.

Info: vzw Horizon Educatief, Fortstraat 128 in Oostende, info@horizoneducatief.be, www.horizoneducatief.be, voorzitter Dominiek Dolphen (0496 59 96
67), coördinator Bart Vandervorst (059 32 21 83).
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Vanaf januari is de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even
aanpassen: de ophalingen kunnen immers op een andere dag plaats vinden dan voorheen. U vindt alle
correcte ophaaldata van uw zone terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij zodat u uw afval op de juiste dag aan uw deur plaatst. U vindt de data ook op de
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hieronder de ophaaldata voor januari.

Zone 1 (rood): toeristische zone bij de Zeedijk

Restafval: elke maandag, donderdag, zaterdag en zondag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdag 7 en 21 januari
Papier en karton: dinsdag 12 januari
GFT en kerstbomen: dinsdag 5 en 19 januari

Zone 2 (groen): centraal deel van de badplaatsen

Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdag 7 en 21 januari
Papier en karton: woensdag 13 januari
GFT en kerstbomen: dinsdag 5 en 19 januari

Zone 3 (blauw): zuidelijk deel van de badplaatsen

Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdag 8 en 22 januari
Papier en karton: donderdag 14 januari
GFT en kerstbomen: woensdag 6 en 20 januari

Zone 4 (oranje): Koksijde-dorp en westelijk deel Oostduinkerke-dorp

Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 6 en 20 januari
Papier en karton: woensdag 15 januari
GFT en kerstbomen: donderdag 7 en 21 januari

Zone 5 (geel): Wulpen en oostelijk deel Oostduinkerke-dorp

Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 6 en 20 januari
Papier en karton: dinsdag 12 januari
GFT en kerstbomen: vrijdag 8 en 22 januari

Kerstboomophaling
De gemeente haalt in januari uw kerstboom op, op dezelfde dagen van de gebruikelijke GFT-inzameling. Vergeet
echter niet om de boom uit de pot te halen!

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari.
Herinnering: papier en karton moet zo compact mogelijk aangebracht worden. Vouw uw kartonnen dozen zo goed
mogelijk samen. Zo worden plaats en centen gespaard. De parkwachters zullen u dankbaar zijn.

Papier voorkomen:
geen ongeadresseerde reclame!
Puilt uw brievenbus uit van reclamefolders?
Kleef ‘m op!
Kleef een sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk op
uw brievenbus. U bent meteen verlost van alle ongeadresseerd
drukwerk.
Dergelijke zelfklever is te bekomen bij de gemeentelijke milieudienst in het gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijdebad. U moet de zelfklever zelf bij de milieudienst komen afhalen. Zo wordt vermeden dat goedbedoelde buren
ongevraagd een sticker op uw bus kleven.
Opgelet: één gratis sticker per huisgezin! Actie in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu.
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Uit het goede
hout gesneden
Bossen zijn levensnoodzakelijk, dat staat als een
(houten) paal boven water. Toch worden ze nog
steeds bedreigd. Jaarlijks gaan wereldwijd ongeveer
15 miljoen ha (30 ha per minuut!) natuurlijke bossen
verloren. Dat komt overeen met bijna vijf maal de
oppervlakte van België!

Om dat verwoestende proces een halt toe te roepen,
werd in 1993 de Forest Stewardship Council (FSC)
opgericht. Het is een onafhankelijke organisatie van
boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en
milieuorganisaties. Het FSC-label is meer dan zomaar
een label! Hout met FSC-label voldoet aan de principes
van goed bosbeheer en respecteert de rechten van
de bosarbeiders, de lokale gemeenschappen en de
aanwezige biodiversiteit. Om de geloofwaardigheid van
het FSC-label te verzekeren worden er zeer strenge
controles uitgevoerd. Via de zogenaamde Chain of
Custody (CoC) worden alle schakels (zagerij, handelaar,
houtverwerker, enz.) van de hele verwerkingsketen
gecontroleerd.
Niet alleen hout kan het FSC-label dragen. U treft
het label steeds vaker aan op brieven, facturen,
reclamedrukwerk,… tot zelfs ballonnen.
U speelt ook een belangrijke rol want uiteindelijk kiest
u voor gelabeld hout uit duurzaam beheerde bossen. U
herkent FSC-gelabeld hout aan bijgevoegd logo. Let ook
op de aanwezigheid van het Chain of Custody-nummer. U
vindt een gedetailleerde lijst met verkooppunten op www.
ikzoekfsc.be.
Ook onze gemeente gebruikt FSC-hout. Zo zijn
bijvoorbeeld de terrasplanken van de buitenpasserelle
aan het gemeentehuis FSC-gelabeld (houtsoort
massaranduba). Ook het clubhuis Sycod bestaat uit 3
houtsoorten die dit duurzame label dragen. Het betreft:
houtsoort angelim vermelho (steunpilaren van het terras
rond clubhuis), houtsoort azobé (steunpilaren van het
clubhuis zelf, veel grotere sectie) en houtsoort padoek
(overgrote deel van het clubhuis).

Nieuw IWVApompstation
“Schipgat”
In aanwezigheid van Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en
burgemeester en vlaams volksvertegenwoordiger
Marc Vanden Bussche vond op vrijdag
18 december de plechtige ingebruikneming
plaats van het nieuw pompstation IWVASchipgat. De IWVA (Intercommunale
Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht)
vierde die dag overigens haar 85-jarig bestaan.
De maatschappij werd op 24 december 1924
gesticht. Ze staat in voor de waterdistributie in het
gebied begrensd door de IJzer, de Franse grens
en de Noordzee.
Het nieuwe pompstation werd genoemd naar de kreek
die vlakbij het domein Sint-André in zee uitmondde.
Deze kreek vormde een opening voor de schepen
of kortweg een schipgat. Ze verzandde in de late
middeleeuwen.
De bouw van een nieuw station was noodzakelijk
geworden omdat de bestaande installaties verouderd
waren. Ook was de capaciteit onvoldoende door de
grotere productie in De Doornpanne.
Na de ingebruikneming van Torreele, waar effluent
van het rioolzuiveringsstation van Aquafin verder
gezuiverd werd tot infiltratiewater dat in de duinen
van de Doornpanne wordt geïnfiltreerd, ontstonden
bijkomende productiemogelijkheden. Omdat de
natuurlijke winning verminderde kon dit gebeuren
zonder de grondwatertafel te verlagen. Ook werd het
mogelijk om de grondwaterwinning in De Westhoek
drastisch af te bouwen.

Ecologische en economische winst
Bij het concept van het nieuw station werden lage
energiekost en hoog rendement prioritair gesteld.
Zo gebeurt de beluchting (nodig voor het ontijzeren)
niet via het
klassiek systeem
van roterende
borstels maar
via een gravitair
cascadesysteem.
Ook wordt het
spoelwater niet
afgevoerd maar
opgeslagen
in tanks. Na
toevoeging van
kalk bezinkt het
residu waardoor
de bovenlaag
weer in het
productieproces
kan opgenomen
worden.

Meer info: www.fsc.be.
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Beleven Jeugd

Vragen? JIN helpt je ervan af
Sla jij na Nieuwjaar jouw vleugels uit?
Alleen gaan wonen is niet altijd simpel. Het kost niet alleen veel geld. Er komt nog heel wat meer bij kijken. Als
je alleen gaat wonen, hoef je geen rekening te houden met een medehuurder of medekoper. Wil je graag
gaan samenwonen met iemand? Dan zijn er twee mogelijkheden.
1. Feitelijk samenwonen
Als je geen verklaring aflegt van wettelijk samenwonen, dan
woon je feitelijk samen. Dit betekent dat jij en je vriend(in)
elk afzonderlijk belastingen betalen op je inkomen. De
persoon met wie je samenwoont, kan je nooit als ten
laste beschouwen. Dit wil zeggen dat je de rekeningen of
leningen van je vriend(in) niet hoeft te betalen. Dit wordt
ook wel “samenwonen als gezin” genoemd.

2. Wettelijk samenwonen

Kies je ervoor om wettelijk te gaan samenwonen? Dan
wordt er een contract opgesteld. Jullie moeten ook een
verklaring van wettelijk samenwonen aan de burgerlijke
stand van je gemeente overhandigen. Aan deze vorm van
samenwonen hangen wel enkele plichten vast:
- De woning en huisgoederen zijn gemeenschappelijk
goed. Dit wil zeggen dat je niet alleen mag beslissen of
je iets van het huis verkoopt.
- Beiden moeten elkaar helpen in het huishouden, ook op
financieel vlak.
- Als je schulden maakt, is je medepartner ook
verantwoordelijk voor deze schulden (vb. een
autolening).
Deze verbintenis eindigt wanneer één van de personen
overlijdt, huwt of als je samen beslist om het contract
stop te zetten.

Samenwonen is misschien de grootste stap in je leven.
En er komt, na al het papierwerk, nog een hoop meer bij
kijken: de woningkeuze, het interieur, de taakverdeling,
nieuw meubilair, enz.
Info: www.netonline.be/wonen/woning_kopen.asp, of www.belgium.
be/nl/familie/koppel/samenwonen/

Plannen voor de toekomst?
Geef je mening!
In het voorjaar maakt de Jeugddienst een nieuw jeugdbeleidsplan
op. Het plan loopt van 2011 tot 2013. Het bevat eigenlijk alle
doelstellingen en acties die voor de jeugd zijn gepland. Van
speelpleinen tot fuiven. Van taxicheques tot concerten. Inspraak
van kinderen en jongeren is daarin super belangrijk. Zoniet het
allerbelangrijkste. Wat vind jij goed of slecht voor de jeugd in
Koksijde? Wat kan beter? Wat is er tekort? Of teveel? Jouw mening
telt. Laat het weten aan de jeugddienst: jocdepit@koksijde.be,
Kursaallaan 28.
Het vorige jeugdbeleidsplan (2008-2010) is te lezen op de website, www.koksijde.be,
onder de jeugddienst.

Nieuw in de uitleendienst
De uitleendienst beschikt over enkele
nieuwe “toestellen of toepassingen”:
lichteffect penguin en lichteffect
Mushroom. Binnenkort is er ook een
tweede beamer beschikbaar (nodig
wegens groot succes), een nieuwe
luidsprekerset en een professionele cdspeler voor dj-gebruik. De uitleendienst
wordt regelmatig uitgebreid met
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nieuwe artikels. De nieuwigheden
zullen zowel in Tij-dingen als op de
website worden aangekondigd.
De jeugddienst heeft ook een nieuwe
folder liggen met een overzicht van
de items die men kan ontlenen.
De folder kan je raadplegen via
http://inwoner.koksijde.be/pop/
download.aspx?file=2015 en http://

inwoner.koksijde.be/pop/download.
aspx?file=2017.
Reserveren kan telefonisch, per
mail of door langs te komen. Maak
een afspraak als iets komt afhalen.
Dan kunnen de mensen van de
Jeugddienst alles klaar zetten.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44, en
op www.koksijde.be (jeugddienst aanklikken).

Beleven Jeugd

Foto’s bij de vleet

Van de meeste activiteiten van de jeugddienst worden de foto’s op www.
koksijde.be geplaatst onder de rubriek fotoalbums op de homepage. Je
kan ook doorklikken naar de jeugddienst. Daar staan ook alle foto’s van
de jeugddienst.

Voorjaarsprogramma
de PIT: een
voorsmaakje
Het voorjaarsprogramma ligt nog niet volledig vast.
Toch licht de jeugddienst al een tipje van de sluier.
Januari: rock against the clock met o.a. Just as June.
Februari: rockabilly avond, The Mill part 2.
Maart: de heavy metals…
April: de Muze draait door, de PIT probeert zoveel
mogelijk bands uit de Muze op het podium te krijgen.
Mei: Low frequency @ de PIT.
Juni: een internationale naam met faam
Hou de plakborden in de gaten. Eenmaal de examens
voorbij, laat de PIT je niet meer los. Haal het
programma vanaf 15 januari in de PIT.

25ste Koksijdse zwemweek succesvol!
Op Vlaams niveau werd
het concept van de
zwemweek afgelast.
Onze gemeente koos
er anderzijds voor om
het succesinitiatief toch
voort te zetten en doopte
het om tot “Koksijdse
zwemweek”. In totaal
ontving het Koksijdse
Zwem- en Recreatiebad
Hoge Blekker maar liefst
4.980 bezoekers!
De drukste dag werd
zondag
15 november met in
de vroege morgen
het ontbijtzwemmen,
gevolgd door het
recreatief zwemmen met
spelmateriaal aangeboden
door CDESCA (722
bezoekers). Elke dag werd
een extraatje aangeboden
in de vorm van een prijs
De overhandiging van de fietsen aan de winnaars in aanwezigheid van AGB-voorzitter Freddy Beun, AGBuit het prijzenpakket. De
bestuursleden en zwembadbeheerder Marc Supeley.
andersvaliden werden voor de
25ste maal geïnviteerd op dinsdagnamiddag en waren massaal aanwezig met muziek van de Blaaskapelle. De hoofdprijzen
(fietsen) werden begin december uitgereikt aan Laurence Soetaert uit Leisele, Thomas Vandemeulebroucke uit Veurne en
Kurt Herreman uit Veurne.

Uitslag zwemmarathon lagere scholen
1. Gemeenteschool Oostduinkerke,
2.638 m / 2. Gemeenteschool Koksijde, 2.635 m / 3. Vrije basisschool Oostduin-kerke, 2.530 m / 4. Vrije basisschool
Koksijde, 2.390 m / Totaal: 10.193 m

Uitslag zwemmarathon verenigingen
1. Zwemkracht 10–kandidaat redders, 3.050 m / 2. 40SMD Heli, 2.827 m / 3. Gemeenteschool Koksijde, 2.555 m /
4. Scheepvaartpolitie, 2.475 m /
5. Zwemclub Trapegeer, 2.475 m / 6. Brandweer Koksijde, 2.380 m /
7. Brandweer Oostduinkerke, 2.375 m / 8. Gemeenteschool Oostduinkerke, 2.325 m / Totaal: 20.460 m
Brevetzwemmen - Er werden 51 brevetten uitgereikt aan leerlingen van de lagere scholen.
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Beleven Cyclocross

Natte maar spannende veldritdag
in de zandbak van het Liefoord
1

Op zaterdag 29 november was
Koksijde weer het mekka van
de mondiale veldritwereld ter
gelegenheid van de befaamde
Internationale Vlaamse
Duinencross. Ondanks het
barslechte weer met windvlagen
en hevige regenbuien, vonden
duizenden supporters en
nieuwsgierigen de weg naar de
spectaculaire omloop aan de
Robert Vandammestraat en het
Liefoord. Ze kregen in de loop
van de dag liefst vijf wedstrijden
opgediend, met uiteraard als
slotstuk de strijd onder de elite
heren, opnieuw tellend als manche
voor de wereldbeker. De Veloclub
De Verenigde Vrienden en de
diverse gemeentelijke diensten
mogen eens te meer prat gaan op
een vlekkeloze organisatie. Snuif de
sfeer van zand, modder, gehijg en
gezucht op dit fotoblad…
1. De supporters stonden in heel dikke rijen op
steile duinflanken om hun wielerhelden aan te
moedigen.
2. Belgisch Kampioen Sven Nys moest deze
keer de duimen leggen tegen een ontketende
Stybar, maar nam ’s anderendaags sportieve
revache in het Nederlandse Gieten met een
klinkende overwinning!
3. Het ereschavotje bij de heren elite met de
Tsjech Zdenek Stybar op het hoogste trapje,
Sven Nys werd tweede en Klaas Vantornout
derde. Stybar bewees meteen dat hij alle
omlopen aankan!
4. De dames in actie al fietsend of lopend door
het zand. De Nederlandse Marianne Vos werd
eerste, gevolgd door haar landgenote Daphny
van den Brand, op de foto in tweede positie.

2

3
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5. Op 28 en 29 januari 2012 vindt in onze
eigenste gemeente het Wereldkampioenschap
Veldrijden plaats. Nog 24 maanden maar
de voorbereiding is nu al begonnen.
Ondanks de rijke ervaring van Veloclub en
gemeentediensten wordt deze organisatie
weer een reusachtige uitdaging!

4
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Beleven Sport

Belgische titel voor Koksijdse
judodames en -heren
Op zaterdag 5 december mochten de dames- en herenploeg van Judoclub Koksidje aantreden in de
Belgische finale van het interclubtornooi in Ingelmunster, nadat ze de week ervoor beide de Vlaamse titel
binnenhaalden. De top 4 uit Vlaanderen en Wallonië kwam daar tegen elkaar uit.

De dames van judoclub Koksijde kampten zich Belgisch kampioen in de
interclub. V.l.n.r. Hanne Van Bossele, Lieselot Eeckeloo, Laure Aerts,
Françoise Harteveld en Monica Cabaij.

De heren van judoclub Koksijde die Belgisch kampioen interclub werden:
V.l.n.r. onderaan Kenneth Vangansbeke en Jelle Cambier. Op de tweede rij
Koen Sleeckx, Myoschi Ollevier, Dirk Vantichelt, Yuri Samoey, Christophe
Cordier, Vinvent Defever, Taco Decorte, Marciano Lantinga, Pieter
Sleeckx en Martijn Oosterveen. Achteraan Joep Cambier en Benjamin
Vanleeuwarde.

Bij de dames mocht Koksijde na forfait van een Waalse ploeg onmiddellijk in de halve finale als Vlaams kampioen
vechten tegen RJC Montagnard de Charleroi. Koksijde won met 5-0 en mocht dus de finale kampen tegen thuisploeg
Ingelmunster. Met 2-1 op het scorebord kon Monica Cabaij in de -52 voor het beslissend punt zorgen. Dat deed ze
met glans zodat Lieselot Eeckeloo met de nationale titel al op zak de laatste wedstrijd kon aanvangen. Daar moest ze
echter de duimen leggen tegen Lotte Denoo. Dit kon echter de feeststemming niet drukken.
De herenploeg kwam op z’n sterkst op de mat met Dirk Van Tichelt (brons op het WK voor senioren), Kenneth Van
Gansbeke (brons op het WK junioren) en ex-topper Koen Sleeckx. Coach Roeland Decroo voegde zelfs judoka’s uit
de tweede ploeg in. Die haalden de vorige jaren 3 Vlaamse titels op rij . Na achtereenvolgens JC Mons en JC Herstal
te verslaan met 6-1 en 7-0 kon ook de mannenploeg naar de finale tegen Royal Crossing Schaerbeek. Het werd
een spannende, maar geen hoogstaande finale met terechte en onterechte strafpunten aan beide kanten. Na een
felbevochten 3-3 mocht Myochi Ollevier aantreden. Schaerbeek kon echter geen -66 kg opstellen daar die in de halve
finale tegen Ingelmunster gediskwalificeerd werd. Zo ging de Belgische titel bij de heren 1ste afdeling en 2de afdeling
ook naar de Judoclub Koksijde.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 7 mei. Elke vrijdag,
niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor
volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis
van 13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering
inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Meer
info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (T 058 53 20 01, E sportdienst@koksijde.be).

Jeugdsportacademie
Na de sportinitiatiereeksen van toestelturnen, rope-skipping en tafeltennis komt in januari de vierde sport aan bod.
Op woensdagen 14, 21 en 28 januari is badminton aan de beurt. De sessies worden georganiseerd voor jongens
en meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar en vinden plaats in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke.
Uurrooster: van 14 tot 15.15 u voor het 1ste tot 3de leerjaar (nog 5 plaatsen); van 15.15 u tot 16.30 u voor
het 4de tot 6de leerjaar (volzet). Vooraf inschrijven is nodig via www.sport.koksijde.be of bij de sportdienst
(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01). De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen)
bedraagt 4,50 euro voor de hele reeks.
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Leven Jubilarissen

PROFICIAT
AAN ALLE
JUBILARISSEN

Echtpaar Schillewaert-Degroote

Marcel Schillewaert (°Veurne) en Monique Degroote (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 50 jaar geleden in
Oostduinkerke (17 oktober 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen
op zaterdag 31 november in het gemeentehuis ontvangen. Marcel was zetelgarnierder en internationaal
autocarbestuurder. Monique baatte een stoffenwinkel uit. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.
Echtpaar Vyvey-Dehamers

Op zaterdag 12 december was er het gouden huwelijksfeest voor de familie Julien en Thérèse Vyvey-Dehamers.
Julien (°Moere) en Thérèse (°Stene) huwden op 12 december 1959 in Stene. Julien maakte een loopbaan vol in het
bankwezen, Thérèse was huisvrouw. Het echtpaar heeft twee kinderen, tien kleinkinderen en een achterkleinkind.

GEBOORTEN

Odette Singlet - 66 jaar

Lyam Jacques

Denise Bossue - 84 jaar

Herman Pruvoost - 69 jaar

Zoon van Bart en van Sandra Boedts uit
Wulpen

Rachel Tempelaere - 76 jaar

Agnès Ferret - 82 jaar

Gabriel Delanghe - 75 jaar

Suzanne Laurier - 84 jaar

Nicole Masuy - 79 jaar

Jacques Janssens - 85 jaar

Zoon van Jean-Luc en van Ruth Ghysens uit
Koksijde

Ivonne Meurisse - 93 jaar

Joseph Vandooren - 89 jaar

Ella Van Moen

Désiré Vlassembrouck - 76 jaar

André De Bock – 64 jaar

Dochter van Hein en van Lieve Debruyne uit
Koksijde

Marcel Tyteca - 83 jaar

Veurne, 7 november

Lancelot Maertens
Veurne, 9 november

Zoon van Koen en Veerle Decroos uit
Oostduinkerke

Jarne Baert

Veurne, 9 november

Veurne, 11 november

Alina De Couck

Jette, 11 november

Dochter van Steve en van Sieglinde De Villé uit
Oostduinkerke

Eliott Ruyssen

Ukkel, 13 november

weduwe van Hilarius Arschoot
weduwe van Lucien Lingy

echtgenote van Urbain Vandamme
echtgenote van Roger Bastyns
weduwe van Jules François

echtgenoot van Colette Laurent

weduwnaar van Rachelle Alleweireldt

Maria Boeve - 64 jaar

echtgenote van Frans Decoodt

Yvonna Huyghe - 86 jaar
weduwe van Henri Visage

echtgenoot van Rita Vandenberghe
echtgenote van Leon Lingier
weduwe van Georges Rommens
echtgenoot van Rosanne Vanwichelen.
echtgenoot van Maria Hoorelbeke

Marcel Treuttens - 81 jaar

weduwnaar van Marie Brissinck

Paul Dewulf - 87 jaar
Eddy Priem - 74 jaar

echtgenoot van Maria Indegank

Paul Toelen - 89 jaar

echtgenoot van Agnés Farasyn

Zoon van Fabien en Marion Michel uit Koksijde

Frank De Clerck - 44 jaar

Hannelore Verkest

Raymond Wouters - 55 jaar

Dochter van Koen en van Els Hosten uit
Oostduinkerke

Maria Dedrie - 85 jaar

Edouard Adant - 87 jaar

Jenny Mouton - 75 jaar

Michel Marchal - 85 jaar

Maria Lorré - 75 jaar

Joost Warlop - 43 jaar

Sonja Buyl - 43 jaar

Maria Petit - 98 jaar

Oostende, 18 november

HUWELIJKEN
Geert Pittillion uit Sint-Agatha-Berchem en
Kristien D’Haeger uit Koksijde –
14 november
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OVERLIJDENS

weduwe van André Desaever
weduwe van Joseph Vanhoutte
echtgenote van Paul Segers

Roland Buffel - 77 jaar

weduwnaar van Odette Eyland
weduwnaar van Josine Kestemont
weduwnaar van Laure Vuye

echtgenoot van Liliane Furet Montealegre

Leven

11. Op zaterdag 15 november toverde

De
voorbije
maand in
woord en

burgemeester Marc Vanden Bussche met
medewerking van de hotelschool Ter Duinen
en de Orde van de Paardenvissers een
beeld…
Turkse maaltijd op tafel in het kader van de
Week van de Smaak. Het kookfestijn lokte veel
volk en bracht 1.690 euro op. De cheque werd op maandag 30
november door de burgemeester persoonlijk overhandigd aan de
directie van het Medisch Pedagogisch Instituut (Pylyserlaan). Met
de opbrengst heeft men de kinderen een fijne sinterklaas en kerst
bezorgd. Op de foto vlnr beheerder Claude Cloet, hoofdopvoeder
Bernard Saubain, burgemeester Marc Vanden Bussche en directeur
Els Boey.

1

2

22. Schrijver Thierry Deleu heeft op zaterdag 5 december in de

Kokpit van het gemeentehuis zijn zesde roman voorgesteld. Zijn
nieuw boek draagt de titel Liefde en dood op Sint-André, en is
gesitueerd in Koksijde. Het werk gaat over het leven en de liefde
van een bijzonder koppel dat niet gespaard wordt van ziekte en
dood. De prijs van het boek bedraagt 15 euro, over te schrijven
op 000-0900214-54 van Thierry Deleu, Zandzeggelaan 18-102
in Oostduinkerke (058 51 41 20 of 0478 74 54 98). Op de foto
schrijver Thierry Deleu naast 1ste schepen Jan Loones, schepenen
en Koksijdse prominenten.

3

33. Ter gelegenheid van de toeristen- en fijnproeversbeurs op 17

en 18 oktober waren onze jumelagegemeenten in Koksijde te
gast. In deze beurs kregen ze de kans hun streekgerechten te
promoten. Bad Schallerbach (Oostenrijk) kon niet aanwezig zijn
maar schonk in ruil een weekendverblijf voor twee personen half
pensioen in een van hun vermaarde hotels. Elke bezoeker kon
zijn naam en adres deponeren in de stand van Bad Schallerbach.
De trekking duidde de h. en mevr. Hugo Vanden Bussche uit de
Brialmontlaan als winnaars aan. Proficiat. Op de foto de winnaars
met enkele leden van het jumelagecomité Koksijde: Cambier Greta
Ovz/secretaris, voorzitter Luc Deltombe, ondervoorzitter-secretaris
Greta Cambier, Jean Pierre Tastenoye Bruno Vandicke, Noel
Dommecent en Gerard Desaever

44. Tot eind jaar januari loopt in het atrium van het gemeentehuis
een mooie tentoonstelling met oude kerst- en nieuwjaarskaarten
uit de collectie van heemkundige Jozef Ameeuw. De oudste kaarten
dateren van rond de vorige eeuwwisseling. De afbeeldingen zijn
heel erg gevarieerd en gaan van verliefde paartjes tot gezellige
kersttaferelen of afbeeldingen uit het bijbelse kerstverhaal.
Toegankelijk tijdens de diensturen. Op de foto 1ste schepen Jan
Loones, heemkundige Jef Ameeuw, burgemeester Marc Vanden
Bussche, archiefmedewerkster Dorine Van Steertegem en schepen
Fre Devos.

Alle foto’s
orbije
van de vo
maand op
ijde.be
www.koks
(klik op
)
fotoalbum

4
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Beleven Supervlieg

Weldra SuperVlieg voor klein en groot!
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! SuperVlieg duikt op 20 februari weer op in Koksijde. Gelukkig niet om groot en klein te
vervelen met jeukende prikjes, maar wel met een knotsgek kinderkunstenfestival voor het hele gezin van 14 tot
18 u. SuperVlieg zal Koksijde een namiddag lang op zijn kop zetten.
Ben je gebeten door theaterkriebels,
heb je zin in leuke workshops
en wil je wegdromen bij mooie
voorstellingen? Dan kan dat allemaal
tijdens SuperVlieg!
SuperVlieg vindt plaats in en rond
het gemeentehuis, de gemeentelijke
musea, de bibliotheek het jeugdhuis
en het c.c. CasinoKoksijde!
Om deel te nemen aan deze SSSUPER
leuke namiddag moet je gewoon een
SuperVlieg-armbandje kopen. Deze
zijn vooraf en de dag zelf te koop aan
de balie van het toerismekantoor in
Koksijde, Zeelaan 303 (toerisme@
koksijde.be of 058 51 29 10).
Een armbandje kosten 2 euro voor
een hele namiddag. Op 20 februari
zijn er ook bandjes te verkrijgen in
het Abdijmuseum Ten Duinen en het
Nationaal Visserijmuseum.
Opgelet: ook ouders en begeleiders
dienen een armbandje te kopen. De
ouders worden aangeraden zeker
mee te doen, want SuperVlieg is een
leuke dag voor jong en oud!
Ook voor de allerkleinsten is er een
speelhoekje voorzien (armbandjes
zijn gratis tot 4 jaar).

Vooraf reserveren kan niet! Kom
dus zeker op tijd en mis je favoriete
voorstelling of workshop niet! Als
een voorstelling begonnen is, wordt
geen publiek meer binnengelaten.
Maar wees gerust, alle voorstellingen

worden meermaals gespeeld, en
ook de workshops vinden heel de
namiddag plaats!
Info: dienst Cultuur, Zeelaan 303, bij Nathalie
Martens (058 53 34 72, nathalie.martens@
koksijde.be) of www.supervlieg.be

Start inventarisatie verkeersborden!
Normaal gezien start op maandag de digitale inventarisatie van de verkeersborden in onze gemeente. Dat gebeurt
door een camerateam van de firma CycloMedia die hiervoor met een wagen rondtoert, op het dak voorzien
van een speciale camera die 360 graden-foto’s neemt. Die camera fotografeert alle wegen, en vooral: alle
verkeersborden langs die wegen. Met de miljoenen foto’s maakt de Vlaamse overheid een gedetailleerde online
verkeersbordendatabank van heel Vlaanderen. Elk verkeersbord moet erin.
Zo’n databank biedt in de toekomst tal van mogelijkheden, voor inwoners en gemeentebesturen (dorpsvriendelijk
gps-systeem, beter wegbeheer, verkeersplannen die werken).

Sociaal Huis
Op vrijdag 11 december vond
op het Marktplein de plechtige
eerstesteenlegging van het nieuw
Sociaal Huis (OCMW) plaats.
Voorzitster Greta Suber-Delie
metste trots deze eerste steen in
aanwezigheid van burgemeester,
schepenen en vele prominenten.
Het project kost 4 miljoen euro.
Als alles volgens plan verloopt
moet het nieuwe centrum begin
2011 de deuren openen. Behalve
kantoren en vergaderzalen komt
er ook een gemeenschapszaal voor
de serviceflatsbewoners en de
seniorenverenigingen.
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Beleven Schaatspret

Wel blauw, maar geen kou
met de k–muts!

Schaats goedgemutst tot
10 januari 2010!
Ook in januari blijft het
schaatsplezier duren! Op
vrijdag 1 januari om 18
u. is er het traditionele
nieuwjaarsvuurwerk en de
gratis toost op het nieuwe
jaar op het strand en de
ijsbaan. Op dat moment kan er
gratis geschaatst worden. De
gezellige kerstmarkt en ijsbaan
zijn nog tot 10 januari 2010
geopend.
Info: De K-muts (€ 3) kan u
kopen bij de dienst Toerisme,
Zeelaan 303. Koksijde. U vindt
in het toerismekantoor ook de
gratis winterbrochure 2010.
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Raf Coppens op 15 januari in c.c. CasinoKoksijde

Worsteling met ergernissen…
De Vlaamse comedyscène
blaakt van gezondheid. Een hele
schare comedians schuimt de
podia af, tot groot plezier van
het publiek. De laatste jaren is
vooral de populariteit van standup comedy sterk toegenomen,
met een nieuwe lichting artiesten
tot gevolg. Raf Coppens is in dat
genre altijd een buitenbeentje
geweest. Hij blijft z’n eigen, starre
zelf en doet zijn eigen ding. Niet
vanzelfsprekend want Coppens
worstelt al lang met z’n depressieve
natuur. Dus niet evident als komiek.
Dat bewijst hij op 15 januari in c.c.
CasinoKoksijde.
T-d: “Je show Trop is teveel is
eigenlijk één grote ergernis.
Gek hoe zoiets toch grappig
kan zijn. Ga je in het dagelijkse
leven doelbewust op zoek naar
ergernissen?”
Raf Coppens: “Ergeren gebeurt
vanzelf. Ik probeer me zo weinig
mogelijk te ergeren. Gewoon stoppen
met nadenken is al een goed begin.
Elke dag naar Radio 2 luisteren en
slogans van de Bond zonder Naam in
je huis, dat helpt ook. Voor mijn soort
humor helpt ergernis natuurlijk wel.
Het “bekt” beter als je negatief praat
dan positief. De wereld is niet perfect
en van daaruit kan je heel wat humor
maken. Ik som op wat mij allemaal
tegenzit en wat er vervolgens met mij
gebeurt. En dat is blijkbaar grappig.”
T-d: “Het is geen geheim dat je
anti-depressiva neemt. Er zijn
wel meer comedians die met een
depressie kampen. Gaat dat wel,
op scène de plezante uithangen?
Of is het een houvast?”
Raf: “Ja, dat is soms slopend. Ik heb
last van stemmingsschommelingen.
Sommige periodes gaat het echt
niet. Soms zie ik er wel tegenop
om plezant te gaan doen op een
podium, maar meestal vallen die
shows dan goed mee. Aangezien ik
er in gelukkiger periodes ook niet
echt vrolijk uitzie merken de mensen
het verschil niet. Bovendien gaat
het bij mij ’s avonds altijd wat beter
waardoor ik nog net mijn beroep
kan uitoefenen. Tijdens het optreden
moet ik mij concentreren waardoor
de depressie dan wel even weggaat.”
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Komiek Raf Coppens ergert zich aan van alles en nog wat, maar laat een drukke omhelzing en
omsingeling blijkbaar ongestoord over zich heen gaan… Op 15 januari in c.c. CasinoKoksijde.

T-d: “Je bent intussen al een
ancien onder de Vlaamse
comedians. Zie je veel nieuw,
jong talent?”
Raf: “Elke week zie ik nieuw talent.
Maar wat is nieuw en wat is oud?
En wat is goed en niet goed? Je
kan het moeilijk inschatten. Ik
heb al gasten weten beginnen
waarvan ik dacht stop ermee maar
die achteraf een mooie carrière
hebben uitgebouwd. Andersom ook,
komieken die veelbelovend waren
maar die uitgedoofd zijn. Ik ben ook
blij dat mijn eerste optredens niet
op DVD staan... Maar meestal is er
bij comedy niet veel vals talent. Wie
goed is zal er wel staan. Je moet het
bewijzen op het podium, daar gebeurt
het. Als je daar iets kan, bereik je
een publiek, zo simpel is het.”
T-d: “Je cd Depressief is geniaal
in z’n tristesse, met liedjes
als Zielepoot, Had ik maar
Kanker en Praten en pillen.
Ideale tegenhangers voor alle
zeemzoete liefdesliedjes. Een
leuk tussendoortje of ambities
want je teksten zijn écht raak?”
Raf: “Tof dat je het opmerkt. Ik
heb veel geld en tijd in dat project
gestoken. Jammer genoeg kwam er

weinig respons op, zowel de airplay
als verkoop was niet fameus. Maar ik
deed het wel graag. Eigenlijk ben ik
altijd een muziekfan geweest. Toch
denk ik niet dat ik de eerste jaren
nog iets met muziek doe. Muziek
maken is zeer moeilijk. Alles bestaat
al. Maar ik kreeg de kans om met
topmuzikanten te werken. Een CD is
toch iets tastbaars, je kan het in je
handen pakken.”
T-d: “Van een hele show
boordevol ergernissen mag je
nu je allergrootste ergernis
kiezen…”
Raf: “Ik kan er geen één uitkiezen.
Ik twijfel tussen de volgende
ergernissen: SOS Piet, Fortisbank,
Peter Goossens, Sergio Herman,
de Mexicaanse griep, Facebook,
gevangenisontsnappingen, K3,
Wallonië, topmanagers, Boer zoekt
vrouw, de Lange wapper, Pol D’Hoore,
boer Fons, vluchtmisdrijf, toupet
Helmut Lotti…, pfft!”

Raf Coppens ergert zich – en
gelukkig maar – te pletter in het
c.c. CasinoKoksijde op vrijdag
15 januari om 20 u. Tickets
kosten slechts 12 of 10,20 euro.

Agenda Januari 2010
Tot 10/01/2010 / IJsbaan

Koksijde-aan-zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Van maandag 4 januari t.e.m. maandag 1 februari
zijn beide gemeentelijke musea, nl het Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke en het
Abdijmuseum ten Duinen 1138, gesloten voor het
publiek.

Vrijdag 1 januari

Koksijde-aan-Zee, strand

18 uur / Muzikaal Vuurwerkspektakel
Koksijde,aan-Zee, theaterplein

18.30-19.30 uur / Gratis toast op het
nieuwe jaar rond de ijsbaan

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10

Zaterdag 2 januari

14-18 uur / Open Museumdag: museum
en site gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/verbouwelaan

Info: Abdijmuseum ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

14 uur / Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: Bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

19 uur / Kerstboomverbranding
Sint-Idesbald, strand

Info: feestcomité Sint-Idesbald,
siskachristiaens@hotmail.com

18-19.30 uur / IJsbaan, discoschaatsen

Koksijde-aan-zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Zondag 3 januari

9.30 uur / Geleide wandeling in
het natuurreservaat ‘De
IJzermonding’

Veurne, einde Halve maanstraat,
parking. We bewonderen de
overwinteraard tijdens een frisse
deugddoende wandeling.
Info T 0476 87 70 93,
Natuurpunt, afdeling Westkust,
walter.wackenier@scarlet.be

Woensdag 6 januari

20 uur / Film ‘Gran Torino’

Koksijde, c.c. Casinokoksijde

Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be;
cc.casino@koksijde.be

Zaterdag 9 januari

14 uur / Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info & organisatie: bezoekerscentrum
Doornpanne, T 058 53 38 33

Oostduinkerke-aan-Zee, zeedijk centrum

16 uur / Kerstboomverbranding
19 uur / vuurwerk

Info handelaarsbond Oostduinkerke-aanZee, olivier.t@me.com

20 uur / Muziek, Vissi D’arte

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Opera, operette en musical
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

20 uur / Vertelmonoloog ‘De buitenkant
van meneer Jules’, Kurt
Defrancq
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
Vooraf inschrijven in de bibliotheek
Info: Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek, T 058 53 29 53,
koksijde@bibliotheek.be

20.30 uur / Theater, De Kast, Twee
Vrouwtjes

Oostduinkerke, het Bedrijf, Leopold
II-Laan 9a

22 uur / Theater Trac, mouchette/
Colette

Twee voorstellingen na elkaar voor de
prijs van één. Een theateravond om U
tegen te zeggen.
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
casinokoksijde, T 058 53 29 99,
reservatie@hetbedrijf.be

Zondag 10 januari

Oostduinkerke, Mariapark

Kerstboomverbranding

Info: Rik Boens, wijkvereniging
Mariapark, T 058 23 36 01,
T 0486 20 87 10, rik.boens@pandora.be

Dinsdag 12 januari

20 uur / Allergieën door Eric
Demaerteleire

Koksijde-aan-Zee, parochiezaal,
Tulpenlaan

Info & inschrijvingen: Markant SintIdesbald, Lena Proot, T 058 51 51 37,
jacques.proot@skynet.be

Woensdag 13 januari

20 uur / Film ‘ State of play’

Koksijde-aan-Zee, c.c. Casinokoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be;
cc.casino@koksijde.be

Donderdag 14 januari

20 uur / Muziek, Sioen, ‘calling up
Soweto’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

19.30 uur / Workshop ‘voorlezen,
durven en doen’

Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek Koksijde
Info: gemeentelijke openbare
Bibliotheek, T 058 53 29 53,
koksijde@bibliotheek.be

Vrijdag 15 januari

20 uur / Humor, Raf Coppens, ‘trop is te
veel’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 16 januari

20 uur / Nieuwjaarsconcert
gemeentelijke harmonie
Koksijde

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: Michel Saubain

Zondag 17 januari

9-15 uur / Kinderwinterrommelmarkt
Koksijde-aan-Zee, de Letterzee, A.
Fastenaekelslaan 24

Info & organisatie: leefschool
De Letterzee en oudervereniging
T 0473 48 15 73, tsspeedy@hotmail.com

Woensdag 20 januari

20 uur / Film ‘Disgrace’

Koksijde, c.c. Casinokoksijde

Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be;
cc.casino@koksijde.be

Vrijdag 22 januari

20 uur / Prof. Dr. Manu Keirse met het
onderwerp ‘Helpen bij verlies
en verdriet’
Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Toegang € 5; leden DF, leden VVVG en
leden August Vermeylenfonds: € 4

Info: Davidsfonds OostduinkerkeWulpen, T 058 51 49 20, oostduinkerkewulpen@davidsfonds.net; www.
oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

Zaterdag 23 januari

20 uur / Muziek, Raquel Tavarez

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Met medewerking van Théâtre Le
Bateau feu

Zondag 24 januari

15 uur / Familie, Kollektief D & A, ‘Witje
(+ 8 j)
Een theatersprookje voor iedereen
vanaf 8 jaar
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info bespreekbureau c.c. casinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Woensdag 27 januari

20 uur / Film ‘Goodbye solo’

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be;
cc.casino@koksijde.be

Donderdag 28 januari

Openingsuren bib / Gedichtendag –
tentoonstelling met Haiku
bladwijzers

Koksijde-aan-Zee, bibliotheek Koksijde

Info: bibliotheek Koksijde, T 058 53 29 53,
koksijde@bibliotheek.be

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Theater Panneia

Organisatie Immaculata Instituut De
Panne

Vrijdag 29 januari

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Theater Panneia

Organisatie Immaculata Instituut De Panne

19.30 uur / ‘Moeders zijn gevaarlijk met
messen’, van Do Van Ranst
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Boeiende aanstekelijke en grappige
vertelavond en proclamatie junior
journalistenwedstrijd 2010,
opstelwedstrijd voor de basisscholen van
oostduinkerke. Inkom: € 4; kinderen <12
jaar: € 2 en gratis drankje inbegrepen
Info & organisatie: Davidsfonds
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 49
20, paul.depondt1@telenet.be; www.
oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

Zaterdag 30 januari

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Theater Panneia

Organisatie Immaculata Instituut De Panne

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Woensdagavond 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17 & 24
februari en 3, 10 & 17 maart
Telkens van 19 – 22.15 uur
EHBO cursus Rode Kruis afdeling Koksijde
Het Rode kruis afdeling Koksijde start o woensdag
13 januari met cursus ehbo (brevet van helper)
onder het motto ‘kijken helpt niet’.
Men leert in deze cursus o.a. de technieken
hoe bij een ongeval een eerste hulp toe te
passen. Eveneens hoe je moet omgaan met
bewusteloosheid, ademhalingsstilstand,
hartaanval, brandwonden, reanimatie,
wondenverzorging, insectensteken en vergiftiging.
Deze cursus is gratis met uitzondering van
Syllabus. Plaatsen zijn beperkt.
Info & inschrijvingen: Audry Lebrun,
T 0495 16 78 12, missalebrun@hotmail.com
Voorzitter Marc vandermeiren, T 058 52 48 76,
marcvandermeiren@skynet.be

Vrouwencirkel
Ontmoet 1 x per maand jezelf en anderen
in de veilige en helende ruimte van een
vrouwencirkel. In de veilige en helende ruimte
van een vrouwencirkel vind je geborgenheid,
warmte, vriendschap, vreugde, wijsheid, kracht
en ontwikkeling. Elke cirkelbijeenkomst wordt
gedragen door een bepaald thema. Vertellen,
luisteren, inzichten krijgen, …woorden en
verhalen, onderwerpen die in je leven belangrijk
zijn, en die je wilt delen met andere vrouwen.
Spreken en luisteren van uit je hart. Oude
patronen helen en loslaten. Persoonlijke sleutels
tot geluk (her)ontdekken. Jezelf laten ontpoppen
tot een prachtige vlinder.
Cirkelbijeenkomsten
1 x per maandag voor wie: vrouwen van alle
leeftijden, max 8 deelnemers
Data: Dinsdagen 12/01; 9/02;, 30/03, 27/04 en
25/05. Telkens van 13.45 tot 16 uur
Of
Donderdagen 14/01; 11/02; 11/03; 01/04; 29/04
en 27/05. Telkens van 19.45 tot 22 uur
Plaats: Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke
Prijs: € 48 voor 6 bijeenkomsten
Begeleiding: Verheyen Reini
Info en inschrijvingen: T 058 51 05 78,
T 0475 37 77 22, verheyenreini@hotmail.com

TENTOONSTELLINGEN
10/10-03/01

Expo: Heilige boontjes. Vergeten
groenten en fruit uit de abdijtuin
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058.53.39.50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

December-januari

Oostduinkerke, Albert I-Laan 80, AP
Interieur & Art
Tentoonstelling
Nikolas Kozakis, zijn werk is heel
architecturaal. Zijn moderne iconen zijn
een vlak van carrosserielak van Porche,
Ferrari of andere boliden, ‘de auto van
de moderne god’
Alexandre Christiaens, hedendaagse
fotografie op aluminium, zeezichten
zwart-wit die hij neemt zonder flits en
tot een prachtig resultaat komt
Info Annie Pattyn, T 0475 69 05 70,
www.anniepattyn.be

12/12-17/01/2010

Oostduinkerke-aan-Zee, Astridplein 6
Mental Mapping #5 (foto-installatie)
Isabel Devos, Wim Piqueur, Bart
Gabrël en Caroline Vincart
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57;
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

18/12-03/01/2010

Elke dag van 15-18 uur, Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Marie-Cécile Clerinx en Albert
Tersago, tekeningen, pastels en
beeldhouwkunst
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57,
www.tenduinen.be
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