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Foto van de maand
Rosa Vanderperre uit Koksijde is de gelukkige winnares van de
fotoprijs februari. Rosa nam een prachtig beeld: een donkerblauwe zee, horizontaal doorsneden met witschuimende baren, het
geheel witgevlekt met wemelende meeuwen… Daarboven de rust
van de kim in de verte. Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 8 maart.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Referentieplaats is Nieuwpoort. Vanaf zondag
28 maart zijn de tijden in zomertijd.
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Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos

Ambulance 112

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 Tij-dingen maart tot december”

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald: 058
51 84 94
weekendwacht OostduinkerkeWulpen: 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
De algemeen tandarts van wacht is 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.

Werkbezoek in Tabor
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Een delegatie van ons
gemeentebestuur trok eind
januari naar het Tsjechische
Tabor om het WK Cyclocross
mee te maken. Over twee jaar,
op 28 en 29 januari 2012, is
Koksijde immers zelf organisator
van het WK Cyclocross. Ze
vonden er inspiratie en legden
interessante contacten!

7
Solidair met Haïti

Een nieuwe

actie volgt
De gemeente paarde
het aangename aan het op vrijdag
26 maart!
nuttige… De opbrengst
van de succesvolle Davidfietsdag en van de massale
strandopkuisdag, verdubbeld
met een schenking van de
gemeente, werd royaal overgemaakt aan twee onderwijspro
jecten in het geteisterde  Haïti…

9 - 11
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Onze gemeente investeert
verder in uitbreiding of vernieuwing van sportaccommodatie. Op het programma staan
nieuwe voetbalvelden, een
tennishal en 32 banen voor de
petanquesport. Zelfs de duivenmelkers worden niet vergeten!
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Bevolkingscijfer 1 januari 2010:
aangroei met 211 personen
Per 1 januari 2010 telde de gemeente Koksijde 21.832 inwoners.
Ten overstaan van 1 januari 2009
betekent dat een aangroei van
211 personen of 0,97%. De aangroei gedurende 2009 is zoals vorige jaren ook uitsluitend te wijten
aan een positief migratiesaldo. In
de loop van 2009 kwamen immers
1.506 nieuwe inwoners zich in de
gemeente vestigen terwijl er daarentegen 1.189 de gemeente verlieten. Dat betekent een positief
migratiesaldo van 317 personen.

Ook in 2009 is er geen geboorteoverschot. In dat jaar werden
er 128 meisjes en jongens in de
Koksijdse registers ingeschreven,
terwijl daartegenover 234 vrouwen
en mannen het tijdelijke met het
eeuwige ruilden. Dat betekent een
natuurlijk verlies van 106 personen.
Het positief migratiesaldo (+317)
en het natuurlijk verlies (-106) zorgen samen voor de aangroei 2009
van 211 personen in het Koksijdse
bevolkingsregister.

In 2009 werden 128 nieuwe kindjes
in het Koksijdse bevolkingsregister
ingeschreven.

De voorbije 20 jaren kenmerkte de
aangroei zich als volgt:
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

+ 433
+ 392
+ 509
+ 207
+ 107
+ 248
+ 182
+ 82
+ 131
+ 113

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

+ 229
+ 278
+ 262
+ 398
+ 123
+ 218
+ 124
+ 94
+ 85
+ 211

In 20 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406 naar 21.832
inwoners, of 25,42% ten overstaan
van 1990.
Het gemiddelde over de laatste 20
jaren is + 221 personen per jaar.
De indeling naar de verschillende
deelgemeenten geeft volgende
cijfers op 31 december 2009:
Koksijde-dorp: 3.370 personen
(1.674 mannen en 1.696 vrouwen)
Koksijde-bad: 5.831 personen
(2.839 mannen en 2.992 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.360 (1.603 mannen en 1.757 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.754 (4.320 mannen en 4.434 vrouwen)
Wulpen: 517 (277 mannen en 240
vrouwen)
Totaal: 21.832 personen (10.713
mannen en 11.119 vrouwen)

Geen diameter maar omtrek van 0,5 m…
In vorig nummer werd een korte toelichting gegeven over een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor aanplant en rooien/
snoeien van houtige beplanting. Daarin werd per
vergissing gemeld dat de stedenbouwkundige
vergunningsplicht nu geldt voor het vellen/snoeien van bomen met een diameter van 0,5 m.
Dit is niet correct! Het gaat niet om de
diameter, wel om de omtrek. Dus: het vellen/
snoeien van een hoogstam met een omtrek van
0,5 m, gemeten op 1 m boven het maaiveld,
is onderworpen aan een stedenbouwkundige
vergunning (eenvoudige dossiersamenstelling).
Wat betreft het aspect landschappelijke inkleding
van bedrijfsgebouwen in het open landschap

dient toegevoegd dat de provincie op dit vlak
een serieuze ondersteuning biedt. Ze helpt landbouwers die hun bedrijf willen uitbreiden met het
opmaken van de “landschapsplannen”, bovendien volledig gratis! Aangezien dergelijke plannen
een verplicht onderdeel van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zijn, kan vooraleer
het dossier in te dienen contact
opgenomen worden met mevrouw Kathleen
Storme van de provincie op volgend adres:
provincie West-Vlaanderen – POVLT, Advisering
bedrijfsintegratie, Kathleen Storme, Ieperseweg 87,
8800 Beitem-Rumbeke (T 051 27 32 00,
Kathleen.storme@west-vlaanderen.be,
www.bedrijfsintegratie.be).

Interview met de burgemeester en schepen Dawyndt

Nieuwe accommodaties voor tennis,
voetbal, petanque en duivensport
In onze gemeente staan belang
rijke investeringen op stapel voor
de uitbreiding of de nieuwbouw
van diverse sportaccommodaties.
Samenvattend gaat het om een
nieuwe tennishal, een staantribune
en kunstgras voor het hoofdterrein
van KVVC, en een nieuwe vesti
ging voor de petanquespelers en
de duivenmelkers. Schepen van
Sport Dirk Dawyndt zat dan ook
mee aan de gesprekstafel.

Tij-dingen: “De gemeente heeft de
bouwvergunning voor de nieuwe
tennishal in Koksijde-dorp op zak.
Goed nieuws voor de tennisfans in
Koksijde!”
Burgemeester: “Dat klopt. We moeten zeggen dat tennis en voetbal
in dit dossier aan elkaar vasthangen. Voor de bouw van de nieuwe
tennishal werden de schepen en
ik geconfronteerd met een paar
problemen van timing. Eerst moeten we twee nieuwe voetbalterreinen hebben buiten het stadion
van Koksijde omdat we voor de
tennishal voetbalterrein 2 innemen.
Voor die nieuwe terreinen zitten we
in vergevorderde onderhandeling
met de basis van Koksijde. De twee
terreinen zouden aangelegd worden aan de kant van de Burgweg.
Dat is de eerste fase. Het vervolg
is dan de effectieve bouw van de
tennishal. We weten dat tennissend
Koksijde daar naar uitkijkt! De verwachtingen zullen zeker ingelost
worden! Samen met schepen
Dawyndt kunnen we beloven dat
nieuwe voetbalvelden en tennishal
binnen de huidige legislatuur gerealiseerd zullen zijn.” (Meer info over
dit project op pagina 15.)
T-d: “Ook voor de voetbalclub
KVVC zijn er concrete plannen?”
Burgemeester: “Inderdaad, voor
het voetbal van Koksijde zullen
we op korte termijn een nieuwe

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Sport Dirk Dawyndt.

staantribune bouwen aan de overkant van de huidige zittribune. Dat
gebeurt in samenwerking met studiebureau Plantec. Er wordt op het
eerste terrein ook kunstgras voorzien. De ploeg doet het trouwens
voortreffelijk in derde nationale!”
T-d: “Deze maand wordt ook de
jeugdvoetbalsamenwerking in de
regio officieel gelanceerd?”
Burgemeester: “Dat is inderdaad
fantastisch nieuws. Vanaf nu
werken de jeugdploegen van
Koksijde, Oostduinkerke en De
Panne samen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat elke speler
van Koksijde minstens 40% van de
matchen moet kunnen spelen. Ik
vind het enorm belangrijk dat alle
Koksijdse kinderen kunnen sporten
en ook competitiematchen kunnen
spelen. Tijdens een voetbalmatch
kunnen er nu eenmaal maar 11
spelers op het veld staan. Het is niet
fijn om de hele tijd op de bank te
zitten en de laatste 5 minuten te
mogen invallen. Ieder kind moet
het competitiegevoel kunnen meemaken”.
“Dat laatste zal ook het trainen
bevorderen, en de jongens meer
motiveren om er elke week tegenaan te gaan”, aldus sportschepen
Dawyndt.

T-d: “Het sportpark in Oostduinkerke wordt verblijd met een petanquehal en accommodatie voor de
duivenliefhebbers.”
“Inderdaad, de aannemer heeft
de werken aangevat. We zullen
daar snel resultaat zien.”
Schepen Dawyndt: “Deze investering was noodzakelijk omdat beide
sporten niet meer kunnen beschikken over het gebouw Ameubla in
de Leopold II-laan. We hopen daar
half augustus het gebouw te kunnen openen.” (Meer info over dit
project op pagina 14.)
T-d: “Heeft u tot slot nog een
nieuwsje voor de bevolking?”
“Wel, we zijn met een delegatie
van de gemeente, eind januari op
werkbezoek geweest in het Tsjechische Tabor, om het WK Cyclo-cross
daar van nabij te kunnen volgen.
Bedoeling was om inspiratie op te
doen. Schepen Dawyndt en ikzelf
zijn klaar om erin te vliegen en het
WK 2012 in Koksijde te verheffen tot
een topevenement op sportief en
toeristisch vlak. Vanaf nu worden er,
-samen met de projectcoördinator-, wekelijks werkvergaderingen
gehouden om tot dat resultaat te
komen. Wordt vervolgd dus….!”

Stapelrekken
voor eeuwenoude abdijstenen
Op 1 februari werden in het depot van het Abdijmuseum Ten Duinen de laatste van drie nieuwe grote stapelrekken voor zware collectiestukken in gebruik genomen. Meteen is daarmee een belangrijke kaap genomen
in de herinrichting van de opslagruimtes achter de schermen van het museum!
Ons gemeentebestuur levert
belangrijke inspanningen om de
beschikbare opslagruimte in het
museum zo optimaal mogelijk te
gebruiken. Daarbij hoort ook een
volledig herdachte depotinrichting.

De talrijke bouwelementen in de
collectie, waarvan sommige bijna
letterlijk “tonnen” wegen, vergen
zelfs een heel eigen aanpak. Enerzijds moet de collectie altijd voor
onderzoek en onderhoud toegankelijk blijven. Anderzijds vraagt het

gezond verstand om de collectie
in de hoogte te kunnen stapelen
om zo plaats te winnen.
Uiteindelijk viel de keuze op metalen stapelrekken die men ook
ziet in de magazijnen van grote
meubelwinkels of in de afdeling
bouwmaterialen van een doe-hetzelfzaak. Ze zijn in staat vele keren
hun eigen gewicht aan collectiestukken te dragen.
Twee rekken werden al vorig jaar in
gebruik genomen. Hun afmetingen
laten toe om met europalletten in
kunststof (120 x 80 cm) de grote en
zware elementen uit de museumcollectie efficiënt te stapelen.
Een derde rek bestaat nu uit vier
delen die tussen de aanwezige
betonnen pilaren zijn gepast. Ze
zijn iets minder diep (70 cm) en
bewijzen vooral hun nut voor de
minder grote collectiestukken en
opslagcontainers.
De zware collectiestukken zoals gedeelten
van sokkels, pilaren, schouwen, enz. (allemaal daterend uit de 12 en 13de eeuw),
zijn thans professioneel gestapeld.

Jonge archeologen
achter de schermen

Zoek, ontdek onze
gemeente en win!

Van 15 tot en met 17 februari streken een
tiental jongeren tussen 13 en 17 jaar neer in
Koksijde om er aan een archeologiekamp deel
te nemen. Het kamp was een organisatie van
de vzw Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW).
Andere initiatieven van JCW zijn daguitstappen
en weekends. Jongeren krijgen dan de
gelegenheid het leuke aspect van cultuur en
wetenschap te ontdekken.

Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert
in samenwerking met de VVV van 20 maart tot
en met 13 april, –o.m. in de paasvakantie-, voor
de 3de maal een lente-wandelzoektocht over
ongeveer 6 km. Deelnemingsformulieren (5 euro)
in alle toerismekantoren van Koksijde en Veurne.

Vanzelfsprekend ging hun interesse uit naar
de actuele prospecties en opgravingen rond
Golf Hof ter Hille (www.golfhofterhille.be), maar
anderzijds doken ze ook achter de schermen
van het Abdijmuseum Ten Duinen. Daar gingen
ze aan de slag met de verwerking van een stuk
van het archeologisch vondstmateriaal.
Meer info: http://www.jcweb.be/

Zoals vorig jaar moeten foto’s, genomen van
bepaalde onderwerpen langs het traject,
gezocht en gerangschikt worden. Hersenbrekers,
bijkomende vragen en schiftingsvragen
ontbreken uiteraard niet. Deze zoektocht is
relatief gemakkelijk, maar het is wel aangeraden
om het reglement aandachtig te lezen.
De talrijke prijzen worden uitgereikt op vrijdag 16
april om 15 u. in de theaterzaal van
c.c. CasinoKoksijde.

Op studietrip naar
WK Cyclocross in Tabor!
Onze gemeente Koksijde, organisator van het wereldkampioenschap cyclocross op 28 en 29 januari 2012,
kon uiteraard niet ontbreken op het recente WK in het Tsjechische Tabor. De delegatie bestond uit burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Dirk Dawyndt, schepen Frederic Devos, gemeenteraadsvoorzitter
Luc Deltombe, voorzitter Walter Maes van de Veloclub De Verenigde Vrienden, Henri Suber en Jan Deramoudt,
de kersverse gemeentelijke projectcoördinator evenementen.
De delegatie wilde vooral de sfeer
van een wereldkampioenschap opsnuiven. Er zijn nog wel de herinneringen aan het WK Cyclocross van
1994 in Koksijde, maar 16 jaar later is
er toch veel veranderd. Het huidige
WK is één groot mediacircus geworden. Met giga-opkomst en een
onvoorstelbaar VIP-gebeuren.

Project met Louisville
Onze Koksijdenaars hadden in
Tabor een heel interessante ontmoeting met een delegatie van
Louisville 2013. In deze Amerikaanse stad (1,2 miljoen inwoners), vindt
in 2013 het WK Cyclocross plaats.
Koksijde, met z’n 22.000 inwoners,

lanceerde er meteen het project
”Koksijde meets Louisville”, een
intercultureel project voor diverse
vormen van samenwerking en uitwisseling. Tij-dingen zal daar op tijd
en stond aandacht aan besteden.
Volgend jaar stelt Koksijde zijn WK
2012 voor in Sankt-Wendel.

Vierhonderd
journalisten
Op vrijdagmiddag werd een bezoek gebracht aan het accreditatiecentrum, waar niet minder
dan 2.000 toegangen uitgereikt
werden. Vanuit het perscentrum
brachten liefst 397 journalisten
verslag van het gebeuren. Er waren niet minder dan 23 tv-stations
aanwezig en daarnaast nog een
indrukwekkend leger fotografen.
Onze Koksijdse delegatie woonde
ook de voorstelling van Sankt-Wendel 2011 bij. Deze Duitse gemeente, gelegen op 60 km van onze
zustergemeente Konz, organiseert
volgend jaar het WK Cyclocross.
Op zaterdag 30 en zondag 31 januari werden de eigenlijke kampioenschappen gereden. Tabor leek
wel Vlaanderen op verplaatsing.

De Koksijdse delegatie in Tabor: schepenen Fre Devos, Dirk Dawyndt, burgemeester
Marc Vanden Bussche, voorzitter veloclub De Verenigde Vrienden Walter Maes, Henri
Suber, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe en projectcoördinator Jan Deramoudt.

Jan Deramoudt: projectcoördinator
Sinds kort is Jan Deramoudt bij de gemeente aan de slag als projectcoördinator
evenementen. Zijn hoofdtaak is de coördinatie van het WK Cyclo-cross 2012. Een
boeiende job met veel facetten!
Jan: “De eerste maanden worden zoveel mogelijk contacten gelegd met verschillende instanties. Het is nodig om een goeie structuur op poten te zetten. Aan
het WK werken heel wat mensen mee. Alle neuzen moeten in dezelfde richting,
opdat het WK vlekkeloos zou verlopen. Een gigantische taak, maar ik denk dat
mijn ervaring bij de organisatie van de Internationale Vlaamse Duinencross heel
nuttig zal zijn.” Een en ander zal al uitgetest kunnen worden op de volgende
wereldbekercross op 27 november 2010.
Contactinfo: Jan Deramoudt, projectcoördinator Evenementen, WK Cyclo-cross 2012, T 058 53 34 10,
F 058 53 34 14, jan.deramoudt@koksijde.be

Duizend fans op
leuke David-fietsdag!
Zo’n duizendtal mensen hebben op zaterdag 6 februari dolenthousiast aan de bijzondere David-fietstocht
deelgenomen. De tocht van ca. 21 km bracht hen in
groepjes naar de locaties in onze gemeente waar de
vtm-telenovella gefilmd wordt. Jeroen Van Dyck
(David), Nathalie Meskens (Sofie), Pieter Bamps
(Pieter) en Bram Van Outryve (Tim) waren ook van de
partij en deelden heel de dag kwistig handtekeningen uit! Op elke locatie werden de Davidfans getracteerd op een lekker hapje of drankje en ’s avonds
konden ze zich op het Theaterplein bovendien nog
verwarmen aan een concert van de de groep Fosco.

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Dirk Dawyndt,
duidelijk in hun nopjes, trokken de kop bij de start van de fietsende karavaan in hartje Koksijde.

Jeroen (David) en Nathalie (Sofie) lijken best heel tevreden met de
borden die onze technische dienst naar hun beeld en gelijkenis maakte
en op het strand plaatste.

Luc Deltombe (rechts) neemt een gehandtekende poster van
de David-sterren in ontvangst.

De opbrengst van deze dag ging naar Haïti. De
fietsdag was een opwarmertje voor een nog veel
grotere VTM-dag die op 26 juni in Koksijde plaatsheeft. Gemeenteraadsvoorzitter en initiatiefnemer
Luc Deltombe, en de organiserende diensten van de
gemeente kunnen best tevreden zijn. De Davidfietsen -wandelroute kan nog worden afgelegd aan de
hand van een brochure die bij de toeristische dienst
te krijgen is.
Een enthousiaste massa op het Theaterplein!

Op het plein voor het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke,
klom Nathalie Meskens (Sofie) spontaan op een visserspaard.

Mieke Garnaal en eredame waren tijdens de fietsdag uiteraard
ook van de partij om Jeroen en Nathalie een vriendelijke groet
te brengen.

Ter afsluit van de David-fietsdag bracht de groep Fosco nog
een gesmaakt optreden op het Theaterplein bij het
gemeentehuis.

Op het historische domein Ten Bogaerde probeerde Pieter
Bamps (Pieter) zowaar een nummertje mee te roffelen met de
percussionisten van Jurrie Delporte en vrienden.

Koksijdse scholen verzamelen
1,5 ton afval én 38.000 euro
voor Haïtiaanse scholen!

Uit solidariteit met de Haïtiaanse schoolkinderen
organiseerde onze gemeente in samenwerking met
drie Koksijdse scholen op vrijdag 5 februari een
gesponsorde strandopkuisactie. De leerlingen van
beide gemeentescholen en van de Vrije Basisschool
de Ark raapten die namiddag liefst 1.500 kg afval
op het volledige strand van Sint-Idesbald tot
Groenendijk. Acht kilometer in een mum van tijd
schoongeveegd! Zelfs de Seaking kwam goeiedag
zeggen...
Aan Koksijdse bedrijven en leveranciers van de gemeente werd gevraagd om de actie te sponsoren.
Dit bracht zowat 16.000 euro op. Tijdens de overhandiging van de cheque aan Nathalie Meskens (Sofie
uit David) onthulde burgemeester Marc Vanden Bussche dat de gemeente dit bedrag verdubbelt. En als
kers op de taart verhoogt Bernard Joye van Furnibo
zijn eerder toegezegde 5.000 euro naar 8.000 euro.
Daardoor bedraagt de totale opbrengst van deze
actie liefst 35.000 euro!
Ook de service club Lions De Panne-Westkust, de
Orde van de Paardenvissers, en de scholieren van
de middelbare school Noordduinen overhandigden
de opbrengst van hun acties. Opgeteld met de opbrengst van de David-fietsdag, zal uiteindelijk zeker
zo’n 38.000 euro aan de twee schoolprojecten in Haïti
kunnen gegeven worden.

Onderwijs, materialen en voeding
Twee derden gaat naar een project van Cunina
waarvan Nathalie Meskens meter is. Cunina steunt
schoolkinderen en studenten in Port-au-Prince. Het
is belangrijk dat de jonge generatie kwalitatief onderwijs kan genieten want ze zijn de toekomst in het
zwaar getroffen land.
Het andere derde is voor een school ondersteund
door Codeart. Deze school bevond zich niet in het
epicentrum van de aardbeving, maar levert wel zelfgemaakte bouwmaterialen aan lokale organisaties
die ze gebruiken voor de wederopbouw van Haïti.
Dit project bevindt zich ook in een regio waar er nog
water en oogst is. Veel overlevenden zijn naar daar
op weg. Een deel van de steunfondsen zullen dienen
om de voorziening van deze levensmiddelen verder
te garanderen.

Medewerkers
De actie kon enkel zo snel tot stand komen dankzij
volgende betrokken partners: verschillende diensten
van het gemeentebestuur, de adviesraad Kokos en
Wulloks voor Internationale Samenwerking, de twee
gemeentelijke basisscholen, vrije basisschool De Ark,
Gino Tours voor het vervoer van de kinderen.

Sponsors Daarnaast kon de opbrengst nooit zo groot zijn zonder al onze sponsors: Furnibo, Agence Notre

dame, Immo La Terrasse, Peter De Baets, Soresma nv, Camping Bloemenduin, Paul Dalle, Hotel Prince Charles,
Immo De Carne, begrafenisondernemer Dezutter, Hans Van Snick, bvba Noa, De Mikke nv, Vanwalleghem, agence
Triton, Braet nv, advocaat Yves Feys, advocaat Dirk Dawyndt, Hof Ter Duinen, Skinn bvba, accountant Warreyn,
Eyeworks, Horeca Koksijde, Koksijds internationaal Folklorefestival, Design Clinic, Cueb. Ome Buba, restaurant De
Normandie, restaurant De Siska, West-Littoral, De Westhoek, Resto Real, Cado Penel, Westkust Media, West-Litoral
nv, Albert Serpieters, G.D. Company bvba, Brunis BVBA, Karso, Plantec Stuidiebureau, advocaten Heughebaert
en Bailleul, camping De Blekker, camping Vissershuis, agence Ultimo, Immo Europe, Rietveldprojects, bvba Ch.
Lobelle Ir. Studiebureau, Star Plus, Grotherm bvba, 3P bvba, kantoor Beernaert bvba, restaurant Beukenhof, De
Abdij, Electro Christophe d’Alleine, brouwerij Houtsaeger, Canoen Optics, Paul Casselman, dokter Mark Cortens,
Rik Depovere, Nancy Derieuw, Rudi Devriese, Sandy Kyndt, drukkerij Pattyn, fotografie Leerman, IWVA, Joye
kantoorinrichting, Lavaert BVBA, Franky Maes, Mobilmat, Strandwege, Paul Verle, Jurgen Vanneste, advocaat
Kristiaan Vandenbussche, osteopaat-kinesist Bart Pieters, advocaat Laurent Proot, dokter Hein Van Moen, bvba
Jan Dewulf, camping Blekkerdal, camping Noordduinen, agence Deramoudt, bvba Immo Woestijn, nv Van
Maldeghem, bvba Immotions, Immo Deschrijver, Immo Koksijde, bouwonderneming Covemaeker, Wuestenbergs
& Pattyn, Zeeparadijs Middelkerke, Immo Decuypere, dierenarts Olivier Debakker, Storme Bikes, restaurant Ten
Bogaerde, Vanheule Sport, Mitchini, restaurant Spelleplekke, nv Betoncentrale en bouwmaterialen Blomme,
Immo Thalassa, Stichting Kunstboek, dierenarts Karel Crabbé, Bureaushop Chris Cailliau, De Nieuwe Gouden
Spade, boekhandel De Raaklijn, fietsen Mahieu, De Karavaan en dokter Dirk Cleeren.

What if your world
got rocked!?
Met medewerking van acteur Norman Baert
en kunstenaar William Sweetlove organiseert
tattoo-kunstenaar Vincent Hoquet uit SintIdesbald op vrijdag 26 maart een benefiet
voor het project Codeart in Haïti: overdag een
kunstveiling en ’s avonds een muziekevenement
in c.c. Casino-Koksijde.
Just as June, Falling man en Gunter Lamoot
zullen zeker van de partij zijn, en daarnaast
hebben ook Koen Mortier en de volledige
cast van Ex-Drummer hun medewerking
toegezegd. The Van Jets verzorgen de DJ-set
op de afterparty. Enkele gelegenheidsgroepen
samengesteld uit verschillende bekende
en minder bekende namen zijn al aan het
repeteren. Hou www.koksijde.be en de affiches
in de gaten! En Facebook, MySpace en Twitter!

Cursussen
in de bieb
Basiscursus
computer
Deze cursus is de ideale start voor een
echte beginner die wil weten of een pc
iets voor hem of haar is en vormt een
goede basis voor die mensen die een
cursus Word en/of internet overwegen,
maar misschien nog niet echt de stap
durven zetten.
Op maandag 26 april, donderdag 29 april
en maandag 3 mei, telkens van 13.30 tot
16 u. Kostprijs: 12 euro.
Plaats: afdeling Beeld en Geluid van de
bibliotheek (1ste verdieping).

Word opmaak
Voor wie de basiscursus Word al volgde
of die al enige ervaring heeft met het
programma Word. Bijvoorbeeld: een
achtergrond invoegen, tabellen invoegen,
documenten beveiligen, gebruik van tabs,
speciale tekens, symbolen en accenten
invoegen, toetsencombinaties.
Op dinsdag 27 april van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 4 euro
Plaats: afdeling Beeld en Geluid van de
bibliotheek (1ste verdieping).

1e vertelavond
brengt verhalen
tot leven
De bieb organiseert op zaterdag
avond 9 maart om 20 u. een stevig
gevuld verhalenprogramma.
Toegang is gratis. Ervaren vertellers
en voorlezers brengen steengoede
verhalen in een sfeervolle ingerichte
bieb met muziek, een drankje en een
kleine knabbel.
De bieb hoopt dat dit eerste
“experiment” slaagt en dat de
vertelavonden er een traditie worden.

Cursus digitale
fotografie
U kan zich laten inschrijven op de lijst met opgave van uw telefoonnummer. De bieb contacteert u dan in verband met het
merk en type van uw camera: kleine compacte camera’s of
spiegelreflexcamera’s/grotere compacte Power-shot camera’s.
Aan de hand van de volgorde van inschrijving wordt u dan
meegedeeld welke cursus u kunt volgen.
Het aantal deelnemers per cursus is beperkt, stel uw inschrijving
dus niet uit.
Plant u de aankoop van een digitaal fototoestel, dan is het nuttig om eerst de cursus (of een eerste les) te volgen om dan met
meer kennis een voor u geschikte camera te kunnen kopen.
3 lessen kleine compacte camera’s: dinsdagen 20 en 27 april,
telkens van 13.30 u tot 16 u., kostprijs 8 euro.
3 lessen spiegelreflexcamera’s en grote compacte Power-shot
camera’s: donderdagen 22 en 29 april, en 6 mei, telkens van
13.30 tot 16 u., kostprijs 12 euro.

Reglement voor alle cursussen
3 Inschrijven kan vanaf woensdag 3 maart bij de afdeling
Beeld en Geluid.
3 Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.
3 Lidmaatschap van de bieb is vereist - dit jaar gratis omwille
van 10 jaar bieb.
3 Maximum 10 deelnemers per cursus toegelaten.

Shakespeare
in het Nederlands!
Hoe uniek is het niet dat één man dit magistrale oeuvre volledig in het Nederlands heeft vertaald? Willy Courteaux heeft
met de bard van Stratford-upon-Avon vele jaren een titanenstrijd geleverd. Veertien jaar lang heeft hij eraan gewerkt, elke
avond en elk weekend. De editie-Courteaux heeft intussen de
eeuwigheidswaarde verdiend. Algemeen wordt Courteaux
geprezen om de zuivere vertaling die hij, trouw aan de originele tekst van Shakespeare, heeft gemaakt. Het is en blijft de
referentievertaling bij uitstek. Het Verzameld Werk van William
Shakespeare in elf kloeke luxepaperbacks kunt u stuk voor
stuk ontlenen in de bieb.
Meer info: Bibliotheek, Casinoplein 10,
koksijde@bibliotheek.be, 058 53 29 53.

Jeugdboekenweek zorgt
voor “Recht op boeken”.
De Jeugdboekenweek loopt dit jaar van 13 tot 28 maart, met als thema kinderrechten. De Koksijdse bieb heeft heel wat zaken gepland
aan de hand van de mooiste boeken. Zo kunnen de allerkleinsten
genieten van de vertelkunsten van Guy Daniëls en Tine Mortier.
De leerlingen uit het lager onderwijs kunnen komen luisteren naar
Meneer Zee, tekenen met Frank Daenen of spelen een heus biebspel!
De middelbare scholieren krijgen niemand minder dan Dirk Bracke op
bezoek.

Ook Westhoekacademie laat zich zien
Dezelfde periode loopt in de bieb een tentoonstelling met werkjes
van leerlingen van de lagere graad van de Westhoekacademie.
De leerlingen lieten zich inspireren door het thema van de jeugd
boekenweek. Hun creativiteit resulteerde in rode mannetjes die
boeken bezetten en belegeren, en hun recht op boeken opeisen…
Deze verrassende en mooie tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
de openingsuren.

Kinderrechten
In de bieb kan je via een krantje leuke tips bekomen over het thema
“Recht op boeken”. Stichting Lezen selecteerde tien kinderrechten en
werkte samen met de Kinderrechtenbeweging een poster uit met een
verhaal en illustrerende foto’s over kinderrechten hier én in het zuiden,
over essentiële basisthema’s zoals voeding, wonen, bescherming…

55-plusser wordt “heer in het verkeer”
Het gemeentebestuur is begaan met de
verkeersveiligheid van zijn inwoners.
Daarom wordt Mobiplus georganiseerd, een
vierdelige opfriscursus verkeer en mobiliteit
voor 55-plussers. Mobiplus is een project van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de
Federatie van Autorijscholen (Federdrive). In de
opleiding komen o.a. de nieuwe verkeersregels
en dagelijkse rijsituaties aan bod. De kostprijs voor
de volledige cursus bedraagt 25 euro. Daarvoor
ontvangt elke deelnemer een kortingsbon voor
praktijklessen, een handboek en een getuigschrift.
De vier lessen vinden plaats in het gemeentehuis
(Delvauxzaal) op dinsdag 20 april, vrijdag 23 april,
dinsdag 27 april en vrijdag 30 april, telkens van
9.30 tot 11.30 u. De cursus wordt gegeven door
een lesgever van de rijschool Secura Veurne.
Er moeten minstens 20 deelnemers zijn, maar
ook niet meer dan 30. Bij meer inschrijvingen
worden extra cursussen gepland.

Meer info en inschrijvingen:
Dorine Van Steertegem,
Gemeentehuis, Zeelaan 303 (T 058 53 30 72,
E dorine.vansteertegem@koksijde.be)

Accommodatie
petanque- en duivensport
Op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke is aannemer Vuylsteke uit Meulebeke op 1 februari begonnen
met de bouw van accommodatie voor de petanque- en de duivensport. De bouwplaats situeert zich vlak
achter de sporthal. Deze investering was noodzakelijk omdat beide sporten niet meer kunnen beschikken over
het gebouw Ameubla in de Leopold II-laan.

Een beeld van de toekomstige accommodatie voor petanque- en duivensport achter de sporthal van Oostduinkerke.

Op de nieuwe accommodatie
worden voor de petanquesport
binnen twaalf banen aangelegd,
en buiten twintig aan de kant
Nieuwpoortsteenweg. Als bedekking is gekozen voor dolemietgruis.
Voor de duivensport wordt in hetzelfde gebouw een inschrijvingslokaal gebouwd. Verder ook een
ruimte om de duiven in te korven,
en een lokaal om de constateurs
te lezen.
Gezamenlijk zijn sanitaire voorzieningen, bar, cafetaria en berging.
De kostprijs van deze investering
bedraagt 1.121.291 euro, BTW in.
Ontwerper is het studiebureau
Plantec uit Oostende. De bouwtermijn bedraagt 160 werkdagen.
De voltooiing wordt tegen half
augustus verwacht.

Op dit binnenzicht ziet u de overdekte banen en links een deel van de cafetaria.
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Nieuw tenniscomplex in de maak!
Om de bloeiende tennissport in Koksijde nog meer kansen te geven investeert het gemeentebestuur ook in
een nieuwe tennisaccommodatie. Aldus zal in de nabije toekomst op het sportdomein in Koksijde-dorp een
nieuw tenniscomplex verrijzen.

Een algemeen zicht op het nieuwe tennisgebouw met de buitenbanen

Het project omvat vooreerst de bouw van een overdekte tennishal met vier binnenbanen waarvan de
toplaag uit de kunststof plexipave bestaat. Dat is een
onderhoudsarme materie die de bal bovendien de
mogelijkheid biedt nagenoeg even snel te gaan als
op gravel. Daarnaast worden ook twee buitenbanen
in gravel aangelegd, voorzien van verlichting en automatische besproeiing.
Andere voorzieningen in het project zijn:
3 op de benedenverdieping: een stookplaats, berging voor clubhuis, berging voor trainersmateriaal,
lokaal voor lesgevers (camera), kleedkamers voor
dames en voor heren, sanitair, EHBO-lokaal.
3 op de eerste verdieping: clubhuis met keukentje,
bar, buitenterrassen, lokaal voor secretariaat en
twee leslokalen

Een beeld van de cafetaria met rechts de binnenbanen
die in de kunststof plexipave aangelegd worden.

De periode van uitvoering hangt af van de realisatie
van extra voetbalvelden voor KVVC. Pas als die velden klaar zijn kan er met de bouw van het tenniscomplex gestart worden. Dat zal ten vroegste in oktober
2010 zijn. De uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer
één jaar. Daaruit volgt dat tennissend Koksijde de
nieuwe tennisaccommodatie ofwel met de winter
2011, of met de winter 2012 in gebruik zal kunnen
nemen.
De kostprijs wordt geraamd op 2,5 miljoen euro (BTW
incl., erelonen excl.). Ontwerper is de tijdelijke vereniging Alain Bossuyt Ingenieur-Architect - Van de WalleBossuyt architecten bvba uit Roeselare.

Het complex omvat ook een gezellig buitenterras.

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Vanaf 2010 is de gemeente in vijf
nieuwe afvalzones ingedeeld.
Voor sommige inwoners is het
even aanpassen: de ophalingen
kunnen immers op een andere
dag plaatsvinden 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 maart.
Zone 1 (rood)
Toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-Laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag, donderdag, zaterdag en zondag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 4 en 18
maart
Papier en karton: dinsdag 9
maart
GFT: elke dinsdag

Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerkedorp)
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 3, 17 en
31 maart
Papier en karton: vrijdag 12
maart
GFT: elke donderdag
Zone 5 (geel)
Wulpen en oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook vanaf
Oostduinkerke-dorp tot aan
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 3, 17 en
31 maart
Papier en karton: dinsdag 9
maart
GFT: elke vrijdag

Zone 2 (groen)
Centraal deel van de badplaatsen, strook onder Koninklijke
Baan / Albert I-Laan
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 4 en 18
maart
Papier en karton: woensdag 10
maart
GFT: elke dinsdag
Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 5 en 19
maart
Papier en karton: donderdag 11
maart
GFT: elke woensdag

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond
vòòr de ophaling na 21 u.
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling
na 21 u. (ophaling tussen 6 en
22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en
8 u.

Actie afvalarm
winkelen: winnaar
van de maand
Tijdens de voorbije maand
werd mevrouw Alida Coorevits met de boodschappentas
in de hand gespot. Zij wint
hierdoor aankoopbonnen
van plaatselijke handelaars.
De dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling wenst haar van
harte proficiat!

Scholen geven
‘t goede voorbeeld!
De vrije basschool De Ark, het atheneum De Noordduinen, de vrije
basisschool Oostduinkerke en het Vrij BuSo De Rozenkrans gingen de
overeenkomst Milieuzorg op School (MOS), thema water, aan met het
provinciebestuur. Met medewerking van de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling werken ze hard aan het milieu. Met de Wereldwaterdag
van 24 maart in het vooruitzicht verzamelden we enkele reacties van
de MOS-teams.

Duurzaam water in VBS Oostduinkerke
Op uitnodiging van Soroptimist International trekt het vijfde leerjaar van
de vrije basisschool Oostduinkerke op 19 maart naar Verviers om een
themadag water mee te beleven. Bedoeling is om kinderen en leerkrachten te sensibiliseren voor een duurzaam watergebruik aan de hand
van allerlei activiteiten, spelletjes, filmpjes. Ze zullen leren over rivieren,
waterpompen, verspilling enz. Op het programma staan ook bezoeken
aan watersites zoals Pepinster, Source-o-rama van Chaudfontaine, het
watermuseum van Bérinzenne…. Na deze dag kunnen de kinderen “waterambassadeurs” worden. Hopelijk dragen ze bij om heel de school aan
te zetten om na te denken over waterverbruik!

De Ark vaart mee in kostbaar water!
In de Vrije Basisschool de Ark telt drinkwatervoorziening en waterverbruik
beslist mee. Regenwater wordt in de Ark gebruikt bij het poetsen en het
doorspoelen van de toiletten.
De derde graad bezocht in de Ardennen de stuwdam van Nisramont en
ondervond dat drinkbaar water maken en verdelen een échte industrie
is. Het lukte de leerlingen met veel geduld om een troebele kom water
helder te krijgen. Er kwamen proppen watten, keitjes, zand, filtreerpapier
en houtskool bij te pas. De goudvis Blinkertje kon het werk beslist appreciëren.

Goudvis Blinkertje kon het werk beslist appreciëren.

Atheneum De
Noordduinen focust
op water
De leerlingen van het atheneum
Noordduinen zoomen dit jaar in
op de waterproblematiek in de
eigen omgeving en breiden dit uit
naar mondiale waterproblemen.
Ze schreven een tekst die de
minister meenam naar de
wereldklimaattop in Kopenhagen.
Ze namen alvast ook een frisse
duik bij de reuzenkraan van de
drinkwatermaatschappij IWVA in
de Doornpanne.
Het educatief waterproject zal
uitmonden in een apotheose op
Wereldwaterdag 22 maart.
De enthousiaste leerlingen
van 2A Koksijde!

Subsidies voor extensief groendak
Ons gemeentebestuur subsidieert de aanleg van
een extensief groendak. Dat is een dak waarvan de
bedekking bestaat uit planten die goed bestand zijn
tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De belangrijkste
planten zijn sedums. Deze vind je in allerlei kleuren en
vormen op de markt.
Afhankelijk van de substraatdikte, de oriëntatie en de
hellingsgraad kun je een grote variatie soorten aanbrengen. De lijst met bruikbare plantensoorten is zeer
lang en groeit voortdurend. Het gewicht is bovendien
gering waardoor ze meestal op een bestaand dak
kunnen worden aangebracht.

Voordelen
Een groendak:
3 werkt als een spons waardoor regenwater
vertraagd wordt afgevoerd en wateroverlast
beperkt wordt
3 isoleert je dak
3 dempt geluid
3 zorgt voor een langere levensduur van je dak
3 zuivert het regenwater en onze lucht
3 brengt de seizoenskleuren bij je thuis
3 is goed voor de biodiversiteit; de planten op het
dak oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op
vlinders en andere kriebelbeestjes.

Kostprijs en premie
De prijs van een extensief groendak met vegetatiematten bedraagt tussen 40 en 65 euro/m2, afhankelijk
van de substraatdikte, de hellingsgraad en de oppervlakte van het dak. Dat is hoger dan de prijs van
een traditioneel dak. De langere levensduur én de
gemeentelijke premie van 31 euro/m2 (maximum 500
euro) trekken dit prijsverschil recht.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 30 97, F 058 53 30 83, milieu@koksijde.be,
www.koksijde.be)
Het gemeentebestuur liet zelf een groendak aanleggen
op het toerismekantoor op het Astridplein in Oostduinkerke.

Hoe bespaar ik water..?
De eerste stap: meten is weten… Vóór je de tips
uitvoert, begin je best met een nulmeting: neem de
stand van je watermeter op en hou hem daarna op
vaste tijdstippen bij. Je merkt zeker een verschil.

1 - Laat water niet onnodig lopen
Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen of
handen wassen ben je al snel 1 à 2 liter water kwijt.

2 - Repareer lekkende kranen en
stortbakken zo snel mogelijk
Een kraan die tien druppels water per minuut lekt,
verspilt 5 à 6 liter water per dag (of 2.000 liter per
jaar). Een voortdurend doorlatend toilet is wellicht
het ergste lek. Een toilet dat een kwart liter per minuut verliest, betekent een dagelijkse verspilling van
360 liter water (of 131.000 liter op jaarbasis!).

3 - Installeer een goede spaardouchekop
Door hun speciale constructie hebben waterbesparende douchekoppen minder water per minuut
nodig voor hetzelfde douchecomfort als klassieke
douchekoppen. Een vernuftig systeem, dat lucht

door het water mengt, zorgt ervoor dat het water in
heel kleine druppeltjes naar buiten komt, waardoor
het bruisend aanvoelt. Een goede spaardouchekop
moet 40 à 50% water besparen en laat nog ongeveer 6 à 7 liter per minuut door in plaats van 12 liter.

4 - Eengreepsmengkranen
Bij een eengreepsmengkraan (waar je met één
handgreep warm en koud mengt en de kraan open
en dicht doet) heb je maar weinig water nodig voor
je de gewenste temperatuur krijgt.

5 - Doe jij de vaat met de hand of
met de machine?
Sommigen zeggen dat samen afwassen de huisvrede bevordert. Hoe je het ook aanpakt, onthoud
dat een grote afwas steeds efficiënter en waterzuiniger verloopt.
Bron: een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Een watervriendelijk huishouden
Meer info: www.vmm.be of info@vmm.be of
053/72.64.45.

Natuur is ook avontuur…

Driedaagse natuurexpeditie
voor tieners!
Om jonge tieners (van 12 tot 14 jaar) te bewijzen dat, naast pc en tv, ook de natuur uitdagend is, organiseert
de gemeentelijke milieudienst i.s.m. met vzw De Boot “Expeditie@natuur”, een driedaagse trektocht in eigen
streek van 14 tot 16 april. De jongeren worden door een enthousiaste begeleider drie dagen lang op sleeptouw
genomen op zoek naar hét streekraadsel.

Tijdens de expeditie gaan de tieners ook op zoek naar amfibieën.

De milieudienst nodigt zowel bollebozen, doorzetters, handige
harry’s als sportievelingen uit om
aan deze natuurexpeditie deel
te nemen. Want de opdrachten
zijn zeer uiteenlopend en dienen
in team opgelost. Inschrijven met
zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen is de boodschap!
De activiteiten vinden elke dag
plaats in een andere gemeente:
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort of
Veurne.
Per groep is één jeugdbegeleider
voorzien, die de jongeren leidt van
8.30 u. tot 17.15 u. Natuurgidsen,
educatieve medewerkers van be-

zoekerscentra en van vzw De Boot
verzorgen de specifieke activiteiten van 9 tot 17 u. Op vrijdag 16
april zijn ouders, broers en zussen
welkom tijdens de slotavond in
zaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
in Koksijde-dorp. Er worden foto’s
getoond van heel de expeditie, en
aan de hand van de verzamelde
tips wordt het streekraadsel ontsluierd.

Praktisch
Deelnemen aan dit prachtig avontuur kost 40 euro, of 35 euro vanaf
de tweede tiener van hetzelfde
gezin. Inschrijven tot 17 maart bij

vzw De Boot, Ieperleedijkstraat
1a in 8650 Houthulst door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op rek. nr. 751-2009606-97,
met vermelding van expeditie@
Natuur / je naam / Koksijde. Vermindering van het inschrijvingsgeld
is mogelijk via je ziekenfonds of
via het OCMW van je gemeente.
Zend ook een mailtje met je naam
en adres aan info@deboot.be.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 30 97), of vzw De Boot
(0486 49 45 73)

Kom er meer over te weten!

Wat is de staat van ons klimaat?
De dienst Internationale Samenwerking organiseert een lezingreeks rond de klimaatverandering, haar impact
op Vlaanderen en op onze kustregio. De lezingen volgen een opbouwende reeks rond drie thema’s. Het
boeiendste is om ze alle drie bij te wonen, maar apart mag ook. De lezingen vinden telkens plaats in de
theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde om 19 u. Toegang is gratis, mits inschrijving aan de balie van het
cultureel centrum (ter plaatse of via 058 53 29 99).

Klimaatwijzigingen
en de impact
op Vlaanderen donderdag 11 maart)
Renaat De Sutter is docent
integraal waterbeheer en
milieubeleid aan de Universiteit
Gent. Daarnaast is hij betrokken
bij diverse wetenschappelijke
onderzoeken rond
klimaatverandering in Vlaanderen,
zoals Adapt, Climar, Ccaspar. Hij
is ook betrokken bij beleidsmatige
studies en co-auteur van het
hoofdstuk Klimaatverandering en
water in het recente MIRA rapport.

Klimaatwijzigingen
en de impact op de
kust - donderdag 25
maart)
Dries Van den Eynde
is oceanograaf bij de
Beheerseenheid Mathematisch
Model Noordzee van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen.

Transitieverhaal
in tijden van
ecologische en
economische crisis donderdag 15 april)
Peter Tom Jones is burgerlijk
ingenieur Milieukunde, doctor in
de Toegepaste Wetenschappen
en werkzaam als IOFonderzoeksmanager (industriële
ecologie) aan de KU Leuven. Als
geëngageerde wetenschapper
is hij co-auteur van verschillende
artikels en boeken. Hij is een van
de 15 pioniers van Plan C, de
Vlaamse transitie-arena voor een

duurzaam materialenbeheer en
van Terra Reversa, de Vlaamse
denktank voor een ecologische
economie.
De lezingen vinden plaats in de
theaterzaal in het c.c. CasinoKoksijde, telkens om 19 u. Ze zijn gratis,
mits inschrijving aan de balie van
het cultureel centrum (ter plaatse
of via 058 53 29 99).
Meer info : Dienst Internationale
Samenwerking, Leopold II Laan 2,
T 058 51 08 92, F 058 51 08 92,
E fien.leerman@koksijde.be

Diensten tijdens de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden
volgende vieringen plaats in de
kerken:

inkerke)
3 zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord
(Wulpen)

Palmzondag 28 maart (met
palmwijding):
3 zaterdag 17 u. en zondag 11
u. in Sint-Pieter (Koksijde-dorp)
3 zaterdag 18 u., zondag 10 u.
en zondag 18 u. in OLV-terDuinen (Koksijde-bad)
3 zaterdag 16.30 u. en zondag
11.30 u. in Sint-Idesbald
3 zaterdag 18 u. en zondag
10 u. in Sint-Niklaas (Oostdu-

Biechtviering maandag 29
maart: voor heel de federatie
om 18 u. in OLV-ter-Duinen
Witte Donderdag 1 april: om
18 u. in Sint-Idesbald, om 18 u.
in OLV-ter-Duinen en om 20 u. in
Sint-Niklaas
Goede Vrijdag 2 april: om 15 u.
in Sint-Idesbald, OLV-ter-Duinen
en Sint-Niklaas

Passiespel op Goede Vrijdag 2
april: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 3
april: om 20 u. in OLV-ter-Duinen
en Sint-Niklaas
Paaszondag 4 april: om 11 u.
in Sint-Pieter / om 10 en 18 u.
in OLV-ter-Duinen / om 11.30
u. in Sint-Idesbald / om 10 u. in
Sint-Niklaas / om 9.30 u. in SintWillibrord
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Erover spreken helpt echt!

Kopzorgen?
JIN helpt je ervan af!
Heb je het moeilijk met iets? Voel je je niet goed in je vel?
Probeer dan iemand te vinden die met je kan praten. Een
vriend(in), één van je ouders, een leerkracht… Lukt dit niet, dan is
er nog altijd professionele hulp.

Wacht niet te lang
Soms zie je het niet meer zitten. Je stelt het uit of je gaat het probleem uit de weg. Zorg er zeker voor dat je niet alsmaar dieper
en dieper in die situatie verzeild geraakt. Wacht niet tot je geen
uitweg meer vindt.

Behandeling en genezing: altijd mogelijk
Vlamingen zijn een volk van binnenvetters. Ze kroppen graag alles op. Daardoor zijn de zelfmoordcijfers ook zo hoog in Vlaanderen. Andere landen scoren beter op dit vlak. Vooral omdat men
daar vlugger naar een therapeut stapt. Genezing is mogelijk. Op
voorwaarde dat je erover durft praten en hulp durft vragen.

Waar kan je terecht?
Snapt iemand je signalen of je noodkreten niet, durf dan zelf de
stap naar hulpverlening te zetten. Hulp is minder ver weg dan
je denkt. Zo kan je terecht in volgende centra: JAC, CAW, CLB,
CGGZ. Deze diensten begeleiden je verder wel. Telefonische hulp
vragen kan via tele-onthaal 106; de kinder- en jongerentelefoon
102 of via de KOPP-telefoon 0496 53 13 09 (van maandag t.e.m.
zaterdag van 16 tot 21 u.).
Misschien vind je het moeilijk om hulp te vragen? Of grijp je niet
vlug naar de telefoon? Probeer het dan eens in een anoniem
chatgesprek. Voor de onlinehulpverlening van het JAC kun je hier
terecht: www.jongereninformatie.be of www.jac.be. Enkele andere interessante sites: www.tele-onthaal.be; www.kjt.be; www.
preventiezelfdoding.be.
In het JIN van de jeugddienst ligt een documentatiemap rond dit
onderwerp. Je kunt die inkijken of ontlenen.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

De Muze is iets voor jou
Muzikale interesse maar er nog niets mee gedaan?
Dan moet je dringend eens naar de Muze (JOC de Pit).
Daar kan je 10 persoonlijke muzieklessen volgen. Je leert er
gitaar, basgitaar, piano, saxofoon, accordeon, drum, dwarsen blokfluit en algemene muziekinitiatie. De Muze staat
open voor alle leeftijden. Een gratis proefles is inbegrepen.
Voor gitaar zijn er voorlopig geen plaatsjes meer vrij. Een
lessenreeks kost 80 euro (studenten) of 100 euro.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 34.

In concert: retro
Nu: clear nights
Op zaterdag 20 maart is het tijd voor
wat nostalgie. Drum ‘n’ bass is terug.
Deze keer heeft de PIT er twee zalen
voor vrijgemaakt! Toegang 5 euro.
De muziek start om 21 u.
Zaal 1:
Jens Holmes (Decadance,
10 days off), Poireau (lokale head
liner) en lokale sweat dj’s.
Zaal 2:
The Bassheadz Kru (DST), Mook
(Soul:R, Nu:resident, Sweat), Gaz
(Rotation, Steam, Dive), Juice
Blender (Mystic, Tomorrowland,
StarWarz)
Meer info: www.depit.be

In concert:
Ska-punk-surf
Vrijdag 12 maart is de avond voor de
lokale surf dudes. De PIT heeft twee
bands geboekt: Overweight en The
Spektrums. Toegang 4 euro. De muziek start om 21 u.
Overweight: skambiance gemixt met
punk. Overweight heeft een sterke
livereputatie en deelde het podium
al met A Brand, The Hicky Underworld,
Janez Detd en de Heideroosjes. Hun
eerste album The world for sale werd
vorig jaar uitgebracht.
Je kunt ze horen op www.myspace.
com/overweightmusic
The Spektrums: instrumentale
surfrock. Hen beluisteren kan
op www.myspace.com/thespektrums.
Meer info: www.depit.be
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Buiten Spelen?
Dat kan op de buitenspeeldag!
Woensdag 31 maart is de Vlaamse Buitenspeeldag. Nickelodeon legt speciaal zijn uitzendingen stil.
Geen tv of pc vandaag! De jeugddienst gaat immers de romantische toer op. Vandaag legt de Jeugddienst
enkele verborgen Koksijdse speelplekjes bloot.

Verborgen speelplekjes
Een plaatselijke “speelgids” leidt de kinderen rond
langs enkele vergeten stukjes. De gemeentebus
brengt iedereen ter plaatse. Natuurlijk stappen
de kinderen regelmatig uit om te spelen en
te proeven van de “verborgen” Koksijdse
speelplekjes. Er werd zelfs een heuse folder over
gemaakt. Een cameraman legt alles vast voor de
achterkleinkinderen van de kinderen…
De folder is ook geschikt voor ouders die hun
kindertijd weer willen beleven! Hinkelen, bikkelen,
vlaggetje, zakdoekje leggen, … Passé? Toch niet in
Koksijde!
Op de bus is er eigenlijk enkel plaats voor het jonge
volkje (6-12 jaar) en de speelgidsen. Maar speelse
ouders mogen de mensen van de jeugddienst altijd
overtuigen. Misschien mag je dan wel mee!
De folder krijg je sowieso. Dan kun je in het geheim
gaan spelen.

Verdwenen dierentuin
teruggevonden
Extra! Op 31 maart wordt ook het geheim van de
verdwenen dierentuin van de Duinenabdij ontrafeld.
Dat geheim ligt al jaren onder het zand. Maar op
vrijdag 12 februari ontdekte Koksijdenaar Billie Segers
dit bordje “Koksijdsche zoo: geschloten wegens …”
De rest was niet meer leesbaar. Wat is er met de zoo
gebeurd? Waar zijn de dieren naartoe? Wie is de
mysterieuze man Harry Bokkenpoot? En waarom sluipt
hij in de duinen rond? Afspraak om 13.45 u. aan de
PIT. De bus is om 17 u. terug
Plaatsje reserveren kan op jocdepit@koksijde.be of
058 53 34 44.
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“De jeugd van tegenwoordig”

Nieuw jeugdbeleidsplan
in de maak
In deze periode is een stuurgroep van zes mensen
bezig met de opmaak van het jeugdbeleidsplan
2011-2013. In een vijftal vergaderingen zullen zij het
jeugdbeleid voor de komende drie jaar vorm helpen geven. Op het menu van de stuurgroep staat:

“I have a dream”

1. Een evaluatie van het jeugdbeleid en een
SWOT-analyse
2. Bepalen van de algemene doelstellingen (= de
grote lijnen)
3. Verfijnen van algemene naar concrete doelstellingen (= wat er moet worden bereikt)
4. Vastleggen van alle acties (= wat er precies
wordt gedaan: van het aanleggen van een
speelpleintje tot het boeken van stand up comedy)
5. Bekijken van het financieel plaatje (= kosten aan
de acties koppelen)

De stuurgroep kan altijd nog wat extra enthousiastelingen gebruiken. Heb je zin om mee te denken
over wat kinderen en jongeren aanbelangt? Heb
je een paar goede voorstellen of ideeën? Dan ben
je welkom in de stuurgroep. Stuur een mailtje naar
jocdepit@koksijde.be en dan word je uitgenodigd
voor de volgende bijeenkomst van de stuurgroep.
In het voorjaar probeert de jeugddienst ook zo veel
mogelijk kinderen en jongeren te betrekken: via
enquêtes, straatinterviews, polls enz.
In juni wordt het ontwerp van het jeugdbeleidsplan
2011-2013 afgewerkt.

Het papierwerk gebeurt door het personeel van de
jeugddienst. De stuurgroep is er voor het denkwerk
en de creatieve inbreng.

Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Maandag 22 maart: Wereldwaterdag..!
Het u er een idee van hoeveel liter water we
per jaar in Vlaanderen verbruiken? 786 miljard
liter! Of ruim 2 miljard liter per dag. Het gaat dan
om alle watersoorten: leidingwater (bijna 50%!),
grondwater, oppervlaktewater (rivieren, kanalen,
beken en plassen) en hemelwater. Enig idee 786
miljard liter is? Beeld je gerust een olympisch
zwembad in met een diepte van 628 km!
Het verbruik door huishoudens is goed voor ongeveer één derde van het totaal. Een gemiddelde
Vlaming verbruikt per dag zo’n 110 liter water. Dat
zijn 11 emmers van 10 liter op een rij. Uitgedrukt in
liter per dag ziet het gemiddeld verbruik er als volgt
uit: bad/douche 44 / WC 30 / was 17 / afwas 8 /
drinken en koken 3 / diverse 8 liter. Totaal: 110 liter.

Jeugdsportacademie
atletiek
Op woensdag 17, 24 en 31 maart wordt een lessenreeks atletiek
georganiseerd voor leerlingen van het 1ste tot 3de leerjaar van
14 u tot 15.15 u. en voor het 4de tot 6de leerjaar van 15.15 tot
16.30 u. Deelnemen kost 4,50 euro voor de hele reeks (sportmateriaal en verzekering inbegrepen).
Inschrijven bij de sportdienst of via www.sport.koksijde.be.

Sport overdag
Het programma Sport overdag in de
sporthal van Koksijde-dorp loopt nog
tot en met 7 mei.
Elke vrijdag (niet tijdens de
schoolvakanties) kunnen dames en
heren zich sportief uitleven tijdens de
lessen conditiegymnastiek
(10.30 – 11.30 u.), tennis (13.45 –
14.45 u.), tafeltennis (13.45 – 15.45
u.) en badminton (14.45 – 15.45 u.).
Deelnemen kost 1,50 euro per voorof namiddag (sportmateriaal en
verzekering inbegrepen).

Met sportraad naar
topbasketbalmatch
Op zaterdag 20 maart legt de sportraad een bus in naar de
basketbalwedstrijd BC BASE Oostende–Optima Gent.
De bus vertrekt stipt om 19 u. aan het brandweerarsenaal
van Koksijde en om 19.15 u aan de sporthal Hazebeek te
Oostduinkerke.
Het busvervoer is gratis. Voor de wedstrijd, die om 20.30 u.
begint, betalen volwassenen 10 euro, kinderen tot 16 jaar 6
euro.
Inschrijven tot uiterlijk 9 maart bij de sportdienst.
Men is pas ingeschreven na betaling.
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke
(T 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.sport.koksijde.be)

Paassportkamp
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april,
elke dag van 9 tot 16 u., organiseert de
sportdienst i.s.m. de sportraad het jaarlijkse
paassportkamp voor jongens en meisjes van
het 3de tot het 6de leerjaar in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke-dorp. Deelnemen kost 55 euro (sportmateriaal, verzekering, verplaatsingen, een unieke
T-shirt en dagelijks een drankje inbegrepen).
Inschrijven kan enkel op de sportdienst of
via www.sport.koksijde.be en is pas definitief
na betaling. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. Het voorleggen van een
zwembrevet van minstens 50 m is een vereiste om te kunnen deelnemen. Volgende
sporten staan o.m. op het programma:
kajak, tafeltennis, rafttocht, kiten (enkel voor
de jongsten), zeilwagenrijden (enkel voor
de oudsten), avonturenparcours op de Basis
Koksijde, schermen,…

Driedaagse De Panne-Koksijde
Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april wordt
een gedeelte van de rittenwedstrijd Driedaagse
De Panne-Koksijde op het grondgebied van de
gemeente Koksijde verreden.

Woensdag 31 maart:
2de rit Zottegem-Sint-Idesbald
* Drie plaatselijke ronden - Omstreeks 15.30 u komt
het peloton het grondgebied van de gemeente
binnengereden via de Ten Bogaerdelaan, RP Zeepanne, Strandlaan –doortocht aankomstlijn– met
nog 3 plaatselijke ronden van 13,4 km over volgende
omloop: Strandlaan, Koninklijke Baan, Bliecklaan, RP
De Poort, Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Albert I-laan,
Leopold II-laan, Dorpstraat, Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan, Robert Vandammestraat, RP Zeepanne,
Strandlaan,
* Aankomst – Vermoedelijk omstreeks 17 u. in de
Strandlaan ter hoogte van de Koninginnelaan.
* Parkeerverbod - Van 8 tot 18 u. is er parkeerverbod
langsheen het grootste gedeelte van het parcours.
* Verkeersverbod - De Strandlaan, tussen het kruispunt
Willem Elsschotlaan en het kruispunt met de Koninklijke Baan wordt tussen 8 en 11 u., en tussen 13.30 en
17.30 u. afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De
nodige omleidingen zijn aangeduid.

Donderdag 1 april:
rit 3b, individuele tijdrit
(van 14.25 tot 16.50 u.)
* Omloop - Komende uit de richting De Panne, zuidelijke rijweg van de Koninklijke Baan, westelijke rijweg
Koninklijke Prinslaan, RP Molen, westelijke rijweg van
de Leopold III-laan, keerpunt voor het RP Zeepanne,
oostelijke rijweg Leopold III-laan, RP Molen, zuidelijke
rijweg Van Buggenhoutlaan, keerpunt voor het RP De
Poort, noordelijke rijweg Buggenhoutlaan, RP Molen,
oostelijke rijweg Koninklijke Prinslaan, zuidelijke rijweg
Koninklijke Baan, keerpunt voor het kruispunt Koksijdebad (Zeelaan), noordelijke rijweg van de Koninklijke
Baan richting De Panne.
* Parkeerverbod - van 8 tot 17.30 u. is er een parkeerverbod in de volgende straten langsheen het
parcours Koninklijke Baan (beide zijden) tussen de
grensscheiding met de gemeente De Panne en kruispunt met de Blieckstraat/Jordaenstraat, Koninklijke
Prinslaan, Leopold III-laan en Van Buggenhoutlaan.
* Verkeersverbod - Deze straten worden ook voor alle
verkeer afgesloten tussen 13.30 en 17.30 u.

Lokaal parcours voor donderdag 1 april, rit 3b, individuele tijdrit
in De Panne en Koksijde

Mobiliteit
Om een optimale mobiliteit te verzekeren zijn volgende maatregelen genomen:
3 het gebied ten noorden van de Koninklijke Baan
kan bereikt worden via de Zeelaan, Terlinckplaats
en de Zeedijk alsook langsheen de Strandlaan en
Zeedijk.
3 de Zeedijk zal op 3 plaatsen geopend zijn: t.h.v. de
Terlinckplaats, de P. Blanchardlaan en de Strandlaan.
3 het verkeer met bestemming De Panne verloopt
via Koksijde-dorp.
3 het verkeer van de Lijn blijft gewaarborgd.
Alle noodzakelijke omleidingen worden aangeduid.

Lokaal parcours voor woensdag 31 maart, 2de rit ZottegemSint-Idesbald
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De voorbije maand
in woord en beeld

01

De kinderen van de derde klas van de
vrije basisschool De Ark kregen het bezoek
van burgemeester Marc Vanden Bussche, nadat
ze voor hem een hele krant over Koksijde hadden gemaakt! Zo maakten de kinderen kennis
met het bestuur, verkiezingen, toerisme, cultuur,
voorzieningen voor de jeugd en veiligheid.
Overal knipten ze foto’s uit en zochten uitleg op.
De burgemeester vertelde de kinderen dat hij
heel blij was met de krant!

03

02

Schepen van Sport Dirk Dawyndt ontving
op vrijdag 22 januari het bestuur en de
leden van de gevechtsportvereniging Yantra
Budokai-do in de Keunekapel. Met de ruïnes
van het Abdijmuseum Ten Duinen als decor
maakte cineast Patrick Samyn voor de club
een mooie promotie-dvd over deze Aziatische
sport. Meteen was de lancering van deze dvd
ook de start van de campagne voor het vierde
Belgisch Open Budokai-do Kampioenschap dat
op 13 februari in de sporthal van Koksijde-dorp
plaatsvond.

De gemeentelijke dienst Buitenschoolse Kinderopvang won voor de 2de keer de gedichtenwedstrijd, regio West-Vlaanderen, ter gelegenheid van de Week van de Buitenschoolse Opvang.
Thema van de wedstrijd was “diversiteit”. De kinderen leverden veel ideeën waaruit diensthoofd Patricia
Beddeleem het winnende gedicht distilleerde. Daarom viel de BKO op maandag 25 januari een ontvangst door het college van burgemeester en schepenen te beurt.
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04

De thuiszorgdiensten van het Sociaal Huis Koksijde kregen nieuwe arbeidskledij. Er werd gekozen voor
praktische schorten in de frisse kleur van de nieuwe huisstijl. “Ook in onze sector wordt ingespeeld op de
moderne noden van deze tijd. De nieuwe kledij oogt alvast aantrekkelijker en modieuzer”, aldus OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie. Op de foto het personeel van Poetskracht, de poetsdienst met dienstencheques, in de
nieuwe arbeidskledij samen met de OCMW-voorzitter en dienstverantwoordelijken.

05

Ook de leerlingen van de middenbare
school Noordduinen lieten zich niet onbetuigd om een actie te organiseren voor het
geteisterde Haïti. Hun inspanningen brachten
een aardige som op die bij de grote pot van de
strandopkuisactie werd gevoegd. Ze werden
door burgemeester Marc Vanden Bussche en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe ook in het
gemeentehuis ontvangen. Het waren Anthony
Vermeulen, Manon Van Duüren, Emma Bogaerts,
Lore Denys en mevrouw Debuisson.

06

Het gemeentebestuur organiseerde op
25 januari voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwillige medewerkers van de
gemeente. Vroeger was dit de jaarlijkse bijeenkomst
van de feestcomités en aanverwante organisaties.
Burgemeester Marc Vanden Bussche noemde de
vrijwilligers “het cement van de samenleving”. Bijzondere hulde werd die avond gebracht aan Judith
Ranson en Jef Van Hufffel die zich al jarenlang als
vrijwilliger inzetten. Judith al 37 jaar bij het Rode Kruis
Koksijde, sinds enkele jaren ook in de vereniging
Licht in ’t Duister, bij NEOS en in de gemeentelijke
seniorenadviesraad. Jozef is al vele jaren lid van
het feestcomité Sint-Idesbald. We zien hen op de
foto tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie.
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07

Op zaterdag 13 februari organiseerde
de vereniging Yantra Budokai-do zijn 4de
Belgisch Open Budokai-dokampioenschap. Dit
kampioenschap stond trouwens in het kader
van het 10-jarig bestaan van de club. Er namen
een 65-tal vechters aan de competitie deel,
uit Ivoorkust, Frankrijk, Nederland en België. De
thuisploeg kon acht medailles veroveren: Bryan
Castelein (goud), Noemie Scholaert (zilver),
Manon Scholaert (zilver), Quentin Hanotte
(zilver), Ilsa Qureshi (brons), Kimberly Castelein
(brons), Ahmed Khadzimuradov (brons) en
Kenny Soete (brons). Bryan Castelein behaalde
ook de trofee voor de snelse KO.
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Op donderdag 11 februari vond in de
Kokpit van het gemeentehuis de voorstelling plaats van de exclusieve poëziebundel
Koksijde-wie kwam komt altijd weer van cultureel
ambassadeur Fernand Florizoone (rechts op de
foto). Eerste schepen Jan Loones stelde de bundel voor. Dit bibliofiele kleinood is een collectie
van het gedicht Koksijde in 12 talen, opgeluisterd met marines en naakten van kunstschilder
Jean-Pierre Zinjé (links). Zijn expo Attitude-niet
onverschillig loopt in de Hotelschool ter Duinen,
nog tot 31 mei. De bundel van dichter Florizoone
is te koop in de dienst Toerisme, 20 euro.
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Vier jongeren uit onze gemeente be
ëindigden in juni vorig jaar als laureaten
hun opleiding aan de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans: Lore Rammeloo
(voordracht), Annie Maeckelberghe (gitaar),
Korneel Neysens (saxofoon) en Thibault Van
Geet (toneel). Naar aanleiding van die bijzondere prestatie viel hen op zaterdag 13 februari
een ontvangst in het gemeentehuis te beurt.
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De 54ste carnavalstoet
van Oostduinkerke kende
op zondag 14 februari opnieuw
een groot succes. Naar
schatting zo’n vijfduizend
toeschouwers beleefden veel
plezier aan de ruim 30 wagens
en groepen die in een lange
gekke sliert van Oostduinkerkebad naar –dorp trokken. Onder
de lokale deelnemers vond
opnieuw de traditionele wedstrijd plaats. De jury bekroonde
unaniem de prachtige groep
Moulin Rouge van Peter Dalle
en Cie (foto) met een verdiende eerste prijs!

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Storm Vandepoele

Carolus Vanbillemont

Leon Bossuyt

Veurne, 8 januari
Zoon van Willem en Charlotte
Castelein uit Oostduinkerke

Alexander Blanckaert

Daniel Mosselman

Georges Zoete

Willem Moerman
Alex Goderis

Veurne, 13 januari
Zoon van Pieter en Vanessa
Leyre uit Oostduinkerke

Lizl Mahieu

Oostende, 13 januari
Dochter van Kristiaan en
Evelien Persoone uit Koksijde

Yliss Maes

15 januari
Dochter van Patrick en  Saskia
Ferla uit Koksijde

Elize Boussemaere

Veurne, 29 januari
Zoon van Dimitri en van Sylvie
Swartelé uit Oostduinkerke
Veurne, 2 februari
Zoon van Ward en van Iris
Haerynck uit Koksijde

Jolien Demyttenaere

Veurne, 3 februari
Dochter van Bart en Nathalie
Lucidarme uit Koksijde

Michèle Vandezande

Veurne, 4 februari
Dochter van Bart en Sarah
Vanderhaeghe uit Koksijde

HUWELIJKEN

Veurne, 8 januari
Dochter van Gregory en Emely
Vanhaecke uit Koksijde

Laurenzo Moerman
uit Koksijde en Kanteeya
Seetreirat uit Thailand

Ieper, 12 januari
Dochter van Koen en Saskia
Depoorter uit Koksijde

Zhang Zhansen uit Koksijde

Inanna Vandewalle
Amélie Claeys

Veurne, 19 januari
Dochter van Rudi en van
Els Vandenplassche uit
Oostduinkerke

Ella Persyn

Veurne, 24 januari
Dochter van Bart en Inge
Depoorter uit Wulpen

22 januari

en Lu Jinyi uit Reggio Emilia,
Italië - 9 februari

OVERLIJDENS

Raymonde Fournier

95 jaar
weduwe van Diniozio Chellin

Gilbert Booghs

77 jaar
echtgenoot van Mariette Kyndt

86 jaar
echtgenoot van Yvonne
Vandenabeel
56 jaar

Alfons Rosschaert

85 jaar
echtgenoot van Stephanie
Horlez

81 jaar
echtgenoot van Magdalena
Beuckelaere
79 jaar
echtgenoot van Odette
Lahouter

Léona Notredame

Sylviane Devillé

97 jaar
weduwe van André Coppe

Therese Laroye

85 jaar
weduwe vann Alexis Wybauw

88 jaar
weduwe van André Closset
83 jaar
weduwe van Gabriel Ostyn

Camillia Mers

84 jaar
weduwe van Georges Duray

Fernand Goderis

67 jaar
echtgenoot van Claudette
Rooms

Germaine Delaey

87 jaar
weduwe van Alfred Bacquaert

Louis Borremans

90 jaar
echtgenoot van Marcelle
Vanassche

Marie Peperstraete
78 jaar

Anna Schepens

Marcel Vandeplassche
86 jaar
echtgenoot van Zenobia
Leperre

Guy Cochez

90 jaar
echtgenoot van Diana De
Meurichy

Bertha Beke

84 jaar
echtgenote van Emiel Corneillie

Pelagie Verdickt
89 jaar

Georgette Bruneau

78 jaar
weduwe van Gilbert Bossuyt

Simon Delwarte

87 jaar
weduwnaar van Louise Ruelle
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Proficiat aan
honderdjarigen en jubilarissen!

Mevr. Francisca Vercammen is
honderdeneen jaar jong!

Nog een eeuweling:
de heer Jules Denuit!

Groot feest bij de afstammelingen van mevrouw
Francisca Vercammen, want op 22 januari werd
ze honderdeneen jaar! Francisca werd geboren
in Mechelen, verhuisde als kind naar Brugge en
studeerde later af als onderwijzeres. Ze huwde in
1931 met Jules Goetgeluck, kreeg zeven kinderen waarvan er nog zes in leven zijn. Haar man
stierf in 1966, waarna ze zich in Koksijde vestigde.
Vandaag is haar conditie nog zeer goed! Ze verricht het meeste huishoudelijk werk nog steeds
zelf, kookt haar eigen potje en is verstandelijk bij
de pinken! De fiere vrouw heeft vijftien kleinkinderen en vierentwintig achterkleinkinderen! Een
delegatie van het gemeentebestuur bracht haar
een bezoek op haar verjaardag. Proficiat!

Honderd jaar geleden, op 12 februari 1910, zag
Jules Denuit het levenslicht in Tubeke. Hij huwde
in 1936 met Rosée Charlier, en begon na enig
wedervaren een zelfstandig schildersbedrijf. In
1996 verhuisde Jules met zijn echtgenote van
’s Gravenbrakel naar Oostduinkerke. Hij heeft
een dochter en een kleinzoon. Jules’ vrouw
overleed in 1999, maar hij heeft nu een nieuwe
levensgezellin, Maria-Antoinette Tironi. Schepen
Stefanie Anseeuw en bestendig afgevaardigde
Guido Decorte bezochten Jules en zijn dame op
dinsdag 9 februari in zaal Witte Burg ter gelegenheid van een feest van Senioren OostduinkerkeWulpen (SOW). Proficiat!

Echtpaar Vermeersch-Mollet
Zestig jaar geleden, op 20 januari 1950, stapten Joseph Vermeersch (°Roesbrugge-Haringe) en Nicole
Mollet (°Ludja in Kongo) in Nieuwpoort in het huwelijksbootje. Beide jubilarissen waren zelfstandigen van
het verhuurkantoor Ster der Zee in Westende-bad. Ze hebben vijf kinderen, veertien kleinkinderen en tien
achterkleinkinderen. De jubilarissen hebben drie kinderen, twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Het
feest vond plaats op zaterdag 30 januari.

Herziening Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

De herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) is momenteel in openbaar onderzoek.
Dit loopt nog tot en met 11 mei. Tijdens deze periode kan iedereen het document raadplegen aan het loket
van de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis, of op de website www.vlaanderen.be/rsv, en opmerkingen
formuleren. De formaliteiten hiervoor vindt u eveneens op de website. Verder wordt in elke provincie een infoavond georganiseerd. Voor West-Vlaanderen vindt die plaats op dinsdag 30 maart om 19 u. in het Provinciaal
Hof, Markt 3 te Brugge.

34ste Jazz at Baaltje
In Resto Belle-Vue op de hoek van de Strandlaan en
de Zeedijk in Sint-Idesbald vindt op vrijdag 2 april de
34ste uitgave van Jazz at Baaltje plaats. Die avond
spelen The Julians New Orleans Jazz Friends drie sets
van 45 minuten! Deuren om 19.30 u. Toegang 10
euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Er is ook
mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen.
De 35ste editie van Jazz at Baaltje vindt plaats op
vrijdag 10 september.
Inmiddels heeft Jazz at Baaltje met leedwezen het
recente overlijden vernomen van de vermaarde
pianist Camiel De Ceunynck (82). Camiel, die ook
perscorrespondent was voor o.a. De Zeewacht,
trad ooit op met diverse Amerikaanse vedetten.
In Koksijde zelf musiceerde hij in Jazz at the Casino
samen met o.m. de Amerikaanse trombonist Mighty

Flew Connors, in l’Aquilon met Toots Thielemans, in
de Witte Burg met het Russische Rostov Trio, enz. Jazz
at Baaltje zal Camiel De Ceunynck niet vergeten…
Info: Raymond Van Duüren,
T 058 51 30 50 (tickets, resto-reservatie)
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op www.koksijde.be!

Beleef onze interactieve website:
registreer je bij “Mijn Koksijde”
Koksijdse nieuwtjes komen naar je toe!
We kondigden het al aan in Tij-dingen van januari:
www.koksijde.be gaat de interactieve toer op! Al heel wat
nieuwsgierigen maakten een account aan op onze website. Via
“Mijn Koksijde” kan je je abonneren op niet minder dan twaalf
verschillende, doelgroepgerichte, digitale nieuwsbrieven.
Uiteraard willen wij je mailbox niet overbelasten, daarom kan je
perfect kiezen welke nieuwsbrieven je wel en niet wilt ontvangen.
Naast de algemene nieuwsbrief die de hoogtepunten bundelt,
zullen ook volgende diensten hun nieuwtjes en activiteiten op geregelde tijdstippen de wereld insturen: milieudienst, jeugddienst,
sportdienst, de dienst toerisme, de zwembaden, c.c. CasinoKoksijde, de bibliotheek, het visserijmuseum en het abdijmuseum.
Ook wie op de hoogte wil blijven van wat op de agenda van de
gemeenteraad komt of wie de vacatures aan het gemeentebestuur op de voet wil volgen, wordt verwend met een specifieke
nieuwsbrief.

oproep voor de Koksijdse
verenigingen:

Beheer je eigen
verenigingspagina op de
gemeentelijke website!
De volgende toepassing die via “Mijn Koksijde” zal worden
gerealiseerd, heet de “verenigingsmodule”. Via “Mijn
Koksijde” zullen de verenigingen hun eigen pagina binnen
www.koksijde.be kunnen beheren! Zo kan de vereniging
zelf instaan voor het up-to-date houden van z’n gegevens,
nieuwsberichten publiceren op de website én zelf z’n
activiteiten invoeren, zodat ze opgenomen worden in de
algemene kalender van de gemeente!
Het websiteteam roept elke vereniging op om een
vrijwilliger af te vaardigen die dit in naam van de
vereniging wil opvolgen. Als u de contactgegevens van
deze persoon doorgeeft via info@koksijde.be of 058 53 30
30, zal het gemeentelijk team jouw “internauten” binnenkort
uitnodigen voor een infosessie over de toepassingen en
mogelijkheden van deze nieuwigheden! Het team stelt u
gerust: dit is veel makkelijker dan het lijkt. Iemand met een
redelijke kennis van surfen op het internet zal dit zeker snel
in de vingers hebben!

Hoe ga je
praktisch te
werk?
Als je bij “Mijn Koksijde” op
registreren klikt, krijg je een
registratieformulier te zien. Nadat
je dit formulier hebt ingevuld, wordt
een e-mail gestuurd om na te gaan
of je de eigenaar bent van het
e-mailadres dat je hebt opgegeven.
Als je de link in deze mail aanklikt,
wordt je registratie voltooid. Nu kan
je kiezen op welke nieuwsbrieven je
je wilt abonneren.
Ondertussen wordt er een tweede
e-mail gestuurd met je persoonlijke
gebruikersnaam en paswoord.
Het paswoord is een willekeurige
combinatie van letters, cijfers en
tekens. In de rubriek “mijn Koksijde”
kan je het paswoord aanpassen.
Daarvoor moet je het paswoord van
in de mail ingeven. Een handige
tip is dit te doen met copy-paste
(kopiëren en plakken). Let er wel
op dat je geen spatie teveel mee
selecteert!

Uniek concert
door “de gidsen”!
De Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen zal op vrijdag 19 maart om 19.30
u. zijn derde concert geven in de OLVter-Duinenkerk. Dit onder leiding van
luitenant-kapelmeester Yves Segers.
Kaarten in voorverkoop zijn te bekomen
in de toeristische kantoren voor 5 euro. De
dag zelf bedraagt de prijs 7 euro.

Koksijds toptalent
in abdijhoeve
Ten Bogaerde

Dimitri Baeteman
nodigt uit…
Koksijdenaar Dimitri Baeteman
speelt hobo solo in het Natio
naal Orkest van België. Een feit
waar Baeteman zelf, maar ook
Koksijde best trots op mag zijn.
Vandaar dat het Casinoteam
Dimitri graag verwelkomt in
Abdijhoeve Ten Bogaerde in de
Klassiek Op zondag-reeks op
zondag 14 maart. De toegang
bedraagt 12 of 6 euro.

De gemeente Koksijde is peter van deze
koninklijke muziekkapel. Het symfonisch
orkest speelt volgend programma:
1. De ouverture The Ruler of the Spirits van
Carl Maria von Weber - 2. Notre Dame
van F. Schmidt – 3. Het allegro moderato
van het Vioolconcert van Tschaikowsky
met soliste Liesbeth Baelus – 4. Dahomese
Rapsodie van August De Boeck – 5. Het
andante moderato en het allegro giocoso
van de Symphony n° 4 op. 90 deel II + III van
Johannes Brahms – 6. Vallflickans dans van
Hugo Alfven – 7. Mars van het 2e Escadron
van Arthur Prevost – 8. Mars van het Eerste
Regiment Gidsen van J. Van Bender
De opbrengst van het concert is bestemd
voor de vzw Marowijne, die in 2008 werd
opgericht ter ondersteuning van het
Carib-indianendorp Galibi, gelegen in
het district Marowijne in het noordoosten
van Suriname. De gemeente Koksijde
ontwikkelde met dit gebied, en meer
bepaald met het dorp Galibi, een
stedenband.
Meer info Dienst Toerisme, Zeelaan 303,
T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be

Vorig seizoen brachten Dimitri en enkele collega-muzikanten het programma Mozart in een Engels kleedje. Dit seizoen stelde hij een programma samen voor hobo, klarinet,
fagot en piano. Dit rietentrio is een kamermuziekbezetting
die in de 20ste eeuw vooral door Franse componisten is
gebruikt.
Binnen het Franse kamermuziekrepertoire maakte
Baeteman een combinatie van twee rietentrio’s afgewisseld met twee stukken piano om de klankdiversiteit te vergroten. Die staat steeds ten dienste van het gracieuze en
speelse karakter van de muziek.
Voor dit concert brengt Dimitri Baeteman twee collega
solisten uit het Nationaal Orkest mee. Roeland Hendrikx
op klarinet en Filip Neyens op fagot, aangevuld met Erwin
Deleux op piano.
Het klassiek concert van zondag 14 maart wordt georganiseerd i.s.m. het Abdijmuseum Ten Duinen 1138.
U wordt getrakteerd op: Concert Champêtre voor hobo,
klarinet en fagot (Henri Tomasi); Fantaisie Arabesque voor
klavier, hobo, klarinet en fagot (Jean-Jacques Grunenwald); Trio d’anches (Pierre Max Dubois); Trio voor piano,
hobo en fagot (Francis Poulenc).
Meer info : c.c.CasinoKoksijde, Casinoplein 10-11,
T 058 53 29 99, Fax: 058 53 29 97, cc.casino@koksijde.be

Paasconcert
Lions Club

Uniek concert
met Vlaamse en
Kretenzische
muzikanten
Roots-muzikant Peter Paelinck (die werkt bij het Sociaal
Huis Koksijde) brengt op zondag 21 maart om 11 u. in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde een bijzonder concert met drie
muzikanten uit Kreta. Het betreft een fusie tussen oud en
nieuw, folk en ritueel, oost en west. Gratis toegang.

De serviceclub Lions De Panne-Westkust
organiseert op paasmaandag 5 april om
20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk zijn jaarlijks
paasconcert in samenwerking met het
gemeentebestuur en de VVV.
De uitvoering gebeurt door het Symfonieorkest Vlaanderen met de steun van
de Vlaamse overheid. Dirigent is Etienne
Siebens, solist op hobo Alexeï Ogrintchouk.
Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop bij
de dienst Toerisme Koksijde en bij leden
van de Lions club. Aan de deur betaalt u
25 euro.
De opbrengst van het concert gaat naar
de sociale werken van de Lions Club De
Panne–Westkust, inzonderheid de vzw
Havenzate. Het programma vermeldt werk
van Joseph Haydn (Symfonie nr. 31 in D
Horn Signal), Richard Strauss (Hoboconcerto), en Johannes Brahms (Serenade nr.
1, op. 11).
Meer info Dienst Toerisme, Zeelaan 303,
T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@
koksijde.be

Ze brengen een reeks mantinades uit Kreta, dat is een
vorm van populaire volksdichtkunst bestaande uit rijmende
coupletten van 15 lettergrepen. Dit type verzen gaat
terug naar de Venetiaanse renaissance en veel verder, tot
Byzantium en de oudheid. Mantinades worden op Kreta
nog steeds improviserend gezongen op allerhande feesten.
De gelegenheidsband bestaat enerzijds uit de Vlamingen
Peter Paelinck (didgeridoo, shells en gongs), Jurrie Delporte
(ook uit Koksijde, percussie), Frederic Declercq (piano en
zang), Yves Bondue (accordeon en stem), en anderzijds uit
de Kretenzers Vardis, Elias en Demetris met viool, bouzouki
en zang.
Dit concert is één van de twee try-outs in Vlaanderen (de
andere op 19 maart in Dranouter). In september speelt deze
gemengde groep vier concerten op Kreta zelf.

4de tweedehands muziekbeurs
Op zondag 11 april vindt van 10 tot 17 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan in Sint-Idesbald) de 4de tweedehands muziekbeurs plaats, een initiatief van Ronny De Craemer en Didier Derck, met de hulp van vrijwilligers en
in samenwerking met de gemeente.
Enkel particulieren kunnen op die dag tweedehands goederen aanbieden die met muziek te maken hebben:
instrumenten, hi-fi toestellen, vinyl (elpees, singles), cd’s, dvd’s, partituren, muziekboeken, posters, enz…
Wie bij de lenteschoonmaak of op zolder bijvoorbeeld een juke-box “ontdekt”, kan best nu al contact opnemen en een stand reserveren. De prijs voor een tafel (1,30 m x 0,75 m) bedraagt 8 euro, met een maximum van
4 tafels (of 30 euro) per stand.
Vorig jaar mocht de beurs 500 bezoekers noteren! De toegangsprijs bedraagt niet meer dan 1 euro.
Meer info en reservaties: ronny.decraemer@skynet.be of 058 51 60 30 en Didier Derck 0495 24 19 31.

Aan (of op) Tafel!

Stuntwerk van Helmut en Hel’s Kitchen…
Af en toe zijn er van die voorstellingen waar je met de beste wil van de wereld moeilijk een etiket kan
opplakken. Het is niet echt theater, er zit dans in, hier en daar een beeldfragment, ook veel muziek,…
En vaak blijken dat de meest intrigerende voorstellingen waar je nog lang met plezier aan terugdenkt.
Op zaterdag 6 maart kan je in c.c. CasinoKoksijde naar zo’n voorstelling. Helmut Van den Meerschaut &
Hel’s Kitchen brengen er Entre Nous.
Deze voorstelling is zo’n van-alleswat-voorstelling. Wat kan je nu
precies verwachten als je de zaal
binnenstapt?
Helmut Van den Meerschaut:
“Een opstelling net iets anders
dan anders, een besloten feestje,
familiale bijeenkomst of een
gezellig samenzijn, zijn de mensen
genodigden of toeschouwers..?
En dan ook een heel beeldende
mengvorm van dans-theaterconcert-installatie. Dit om het
nog een beetje intrigerender te
maken.”
T-d: “In “Entre Nous” zien we
een individu dat op zoek is
naar zichzelf. Een personage
dat je speelt, of sijpelen er toch
autobiografische elementen in zo’n
stuk?”
Helmut: “De vraag is hier: speel ik
of is het volledig autobiografisch??
Stel me die vraag nog eens nadat
je de voorstelling zag.”

T-d: “Zullen we doen. Je bent
onmiskenbaar een man van vele
talenten. Je bent danser, acteur,
regisseur, choreograaf en soms
zelfs kostuum- of lichtontwerper.
Je hebt zelfs een verleden bij
Soulwax.
Heb je die diversiteit nodig?
Of weet je gewoon nog niet wat
je wilt of het liefst doet?”
Helmut: “Ik heb die diversiteit
nodig! En eerlijk gezegd doe ik ze
allemaal graag. Ik doe al deze
zaken in opdracht voor anderen
en probeer ze samen te brengen
in mijn persoonlijk werk. Het is een
constant bevragen en bijleren,
door jezelf nieuwe doelen te stellen
en te proberen stappen te zetten.”
T-d: “Live muziek speelt ook een
grote rol in het stuk. Verstopt
zich diep vanbinnen een groot
muzikant in Helmut Van den
Meersschaut?”

Helmut: “Een groot muzikant,
neen. Maar muziek is er altijd
geweest, vanaf waar ik me nog
kan herinneren, eerst en vooral
via mijn broer, en ik die passief
meeluisterde naar de top 100,en
later zelf verzamelen, en een groot
deel van mijn vrienden zitten ook
in de muziekwereld, vandaar
de uitstappen die ik deed in de
muziek: zoals zingen bij Soulwax,
gitaar spelen in een voorstelling
van Fabre Je Suis Sang.
Muziek is als een soundtrack die bij
je leven past, ik kan zo nummers
plakken op de goeie en de slechte
herinneringen. Vandaar ook de
noodzaak om altijd de juiste
soundtrack te zoeken voor mijn
voorstellingen.”
Maak nu gerust (kort) even
ongegeneerd reclame voor de
voorstelling.
Helmut: “Sorry maar dat is dan
weer één van de dingen die ik
niet graag doe, dat botst met
mijn persoonlijkheid. Ik kan dit niet
ongegeneerd doen, mijn haar
komt ervan recht. Maar kom kijken
en dan snap je ME beter, lijkt het
dat je me al lang kent!!! Hahaha,
the worst teaser ever. Serieus kom
allen zien, er is maar plaats voor
140 man, snel reserveren is de
boodschap!”
Meer info:
c.c.CasinoKoksijde,
Casinoplein 10-11,
T 058 53 29 99, F 058 53 29 97,
cc.casino@koksijde.be

Nu niet meteen thuis proberen…

Gemeentegenoot Marc de Visboer
in serie Flandriens op Canvas
Op maandag 1 maart begint op Canvas de zesdelige
serie Flandriens die handelt over de grote Vlaamse
wielerkampioenen. De coryfeeën uit de naoorlogse
Vlaamse wielergeschiedenis komen er stuk voor stuk
hun verhaal vertellen: Rik Van Steenbergen, Rik Van
Looy, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Eric Leman,
Freddy Maertens, de Planckaerts, Johan Museeuw, enz.

Bijzonder aan deze serie, gemaakt door het productiehuis deMENSEN, is de regelmatige verschijning van
een echte wielerfreak die puur op instinct op zowat
alle belangrijke momenten aanwezig was: niemand
minder dan Marc Reybrouck, door jan publiek beter
gekend als Marc de Visboer of nog korter Marc Vis.
Als jongeman woonde Marc in Drongen, vanaf ’81 in
Veurne, en sedert 2001 in Oostduinkerke.
In zijn glorietijd ontbrak hij op geen enkele belangrijke
wedstrijd. Vele keren staat hij op foto vereeuwigd bij
de winnaar. Toen Merckx zijn tweede Tour won, liep
Marc Vis mee de ereronde naast de witte limousine in het Parc de Vincennes in Parijs. Zijn averechts
palmares is ontstellend. Er verscheen zelfs een (uitverkocht) boek over zijn escapades, geschreven door
Tij-dingen-hoofdredacteur Jan Huyghe: De Hel(d) van
het Noorden (avontuur in Parijs-Roubaix en wielerverhalen van de visboer).
U kunt Oostduinkerkenaar Marc Vis nu zelf aan het
werk zien: hij vertelt zijn drieste verhalen in de reeks
Flandriens vanaf de derde aflevering op 15 maart.
De reeks begint dus op 1 maart, elke maandag op
Canvas na het nieuws van 20 u.
Marc Reybrouck, alias Marc Vis, stond naast alle grote Vlaamse
kampioenen op het schavotje. Hier helemaal links met een nog
jonge Eddy Planckaert toen die Kampioen van Vlaanderen
werd in Koolskamp.

Nieuwe natuurbrochure

Ga met een
gids op stap
in onze natuur

Geleide fietstochten / Excursions à bicyclette / Geführte Radtouren

Ontdek onze  duinen!
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Koksijde heeft een nieuwe natuurbrochure Yde
Duinen 2010 op de markt. Deze brochure zet
de belangrijkste troef in de kijker! Met onze
uitgestrekte natuurgebieden (701 ha) zijn we hét
paradijs voor wie houdt van wandelen en fietsen.
De natuurbrochure Yde Duinen 2010 is gratis te
verkrijgen bij de toerismekantoren vanaf 10 maart.
België / Belgique / Belgien
Dienst Toerisme
Office du Tourisme
Verkehrsamt

Zeelaan 303, B-8670 Koksijde | België
T. +32 (0)58 51 29 10 | F. +32 (0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be | www.koksijde.be

Colofon

départ: Adinkerke (la gare)
- RéSeau cyclOtOuRIStIque
(avec point d’intersection)
WeStHOeK NORD/SuD
- RéSeau cyclOtOuRIStIque
(avec point d’intersection)
la cÔte

Koksijde-aan-Zee.
- lange lis-Route (39 km) –
Start: Nieuwpoort
- Moerenroute (39 km) –
Start: Wulveringem
- cobergherroute (51 km) –
Start: Adinkerke (Bahnhof)
- FaHRRaDNetZWeRK (mit Knotenpunkten) WeStHOeK-NOORD/
ZuID
- FaHRRaDNetZWeRK (mit
Knotenpunkten) DIe KÜSte

Deze brochure is een realisatie van de
VVV Koksijde-Oostduinkerke / dienst Toerisme.

Verantwoordelijke uitgever
VVV Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde
Samenstelling en redactie Erika Leuridan, Rik Sauwen
Eindredactie Mieke Ghesquière
Vormgeving & druk die Keure, Brugge
Foto’s D. de Kievith, Diederik D’Hert, dienst Pers &
Communicatie gemeente Koksijde, Westtoer_B.ad,
Rika Driessens (I.W.V.A.), Erika Leuridan, Mieke Ghesquière, NyklyN, Claude Willaert, xxxxxxxx (cover)

In de nieuwe natuurbrochure worden de verschillende natuurgebieden mooi beschreven. Je vindt
er uitleg over het Kerkepannebos en de Kerkepanneduinen, de Noordduinen, de Doornpanne en de
Hoge Blekker. Ook over de Schipgatduinen en de
Witte Burg kom je meer te weten. Verder zijn er de
Plaatsduinen, de Spelleplekke, de Zeebermduinen
en natuurlijk Ter Yde, het Hannecartbos, de Karthuizerduinen en de Oostvoorduinen.
D

- Veurne-ambacht-Fahrradroute
(48 km) – Start: KOKSIJDE
Diese Fahrradroute beginnt am
‘Abdijmuseum Ten Duinen 1138’
an der ‘Koninklijke Prinslaan’ in

75

KOKSIJDE_YDE_NATUUR_KAFT_2010.indd 1

D/2010/10428/05

Het gemeentebestuur noch de VVV Koksijde kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens.
L’administration communale et l’office du tourisme de Koksijde
déclinent toute responsabilité en cas de données incorrectes.
Gemeindeverwaltung und Verkehrsamt Koksijde haften nicht
für unrichtige Daten.

yde Duinen10

Onze natuurgebieden
kan je het best ontdekken tijdens de vele
professioneel geleide
wandelingen.
In de brochure vind je
de volledige kalender.
Deelname is gratis, tenzij
anders vermeld. Natuurlijk kan je ook bij de
dienst Toerisme terecht
voor alle informatie over
de verschillende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes die je aan de hand
van een handige kaart zelf kan ontdekken.
Natuurwandelingen
Promenades dans la nature
Naturwanderungen

N

F

D

8/02/10 15:14

Meer info: dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
Zeelaan 303 in Koksijde (T 058 51 29 10 - F 058 53 21 22
E toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be)

Agenda
doorlopend
20 maart > 13 apri
3 toeristische
lentewandelzoektocht
de

Koksijde-Oostduinkerke /
Info & tickets / Inschrijvingen: e 5/
Deelnemingsformulieren: toerisme
kantoren Koksijde en Veurne /Prijs
uitreiking 16 april in c.c. Casinokoksijde
om 15 uur

12,19 en 26 maart
Workshop
basistechnieken
boetseren 14-17 u
Sint-Idesbald / Westhoekacademie
Koksijde / Veurnelaan 109 / Alle
deelnemers zijn starters zonder
voorkennis  /  Info : WAK  / T 058 51 65 27
of www.wak.koksijde.be

ma, din & woensdagavond
Start to run – voor
conditie en fun

Na 10 weken loop je vlot 5, 10 of 15 km
/ 10 weken joggen voor beginners en
gevorderden onder begeleiding /
Oostduinkerke-dorp / sportpark
Hazebeek / Info: Koninklijke marathon
Atletiekclub Westhoek-Koksijde /
www.macw.be/koksijde  of  Carlos Beele/
T 0498 13 60 70 / Beele.pladijs@edpnet.be

Februari en maart 2010
Start to game
gameroom in the Bieb / Info : Bibliotheek
Koksijde / T 058 53 29 53 / Koksijde@
bibliotheek.be

11 > 28 maart
Jeugdboekenweek
Koksijde-aan-Zee / Bibliotheek /
zie Tij-dingen, blz. 13

4de West-Vlaamse
Nordic Walking tocht van
Frankrijk naar Nederland.
9.30 – 10 uur /  Info: www.greetostyn.be.

30 & 31 maart - 1 april
Driedaagse De
Panne - Koksijde
zie Tij-dingen, blz. 25

Belangrijk bericht!
Tandarts Verlinden is met ingang van
15 februari verhuisd van de Lalouxlaan 7
naar de A. Bliecklaan 5A.
Zijn telefoonnummer blijft: 058 51 55 28.

Maart
03 woensdag
De kwaliteit van
onze voeding 14-16 u
Evolutie, feiten en fabels door Prof.
A. Huyghebaert / Koksijde-aan-Zee /
c.c. Casinokoksijde / Info & tickets /
Bespreekbureau / T 058 53 29 29

Film ‘Altiplano 20 u

Koksijde-aan-Zee / c.c. Casinokoksijde

Danstheater, Helmut van den
Meersschaut/Hel’s Kitchen,
‘entre nous’ 20 u
Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde

07 zondag
Vrije rondleiding in het
Nederlands 14.30 u
Koksijde / Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
(duur: 1,5 uur)

08 maandag

17>20

04 donderdag

Ontbijtcauserie 8.30 u

Vrijmetselarij 17>20 u

Met ‘De agrarische sector in 2010’ / Noël
Devisch / Sint-Idesbald / Reigersnest

Lezing door dr. Jimmy Koppen / Vrije
Universiteit Brussel / Koksijde-aan-Zee /
c.c. Casinokoksijde / W Elsschotzaal /
Toegang e 2,50 p.p. (koffie inbegrepen) /
Organisatie UPV-Westkust i.s.m.
A. Vermeylenfonds / Info: M. Mortier /
T 0475 97 21 98

Voordracht Plastische
chirurgie door
dr. Bob Defreyne 20 u

e 4; niet-leden: e 8 / Info: Markant
Sint-Idesbald / Françoise Samyn /
fr.samyn@euphonynet.be

05 vrijdag
Gespreksnamiddag – Leve
het Leven – omgaan met
borstkanker 14.30 u

09 dinsdag

17>20 u

Straffe verhalen en andere
vreemde vertellingen 20 u
Koksijde-aan-Zee / Bibliotheek

10 woensdag
De kwaliteit van onze
voeding 14 >16 u
Evolutie, feiten en fabels door prof.
A. Huyghebaert / Koksijde /
c.c. CasinoKoksijde

Film ‘The Cove’ 14 >16 u
Koksijde / c.c. Casinokoksijde

11 donderdag

door mevr. Frieda Vanslembrouc /
Oostduinkerke / Witte Burg / Gratis toegang /
Info / SOW Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 65 00

Klimaatlezing: Renaat De
Sutter (Universiteit Gent) 19 u

Muziek, Yves Peeters group,
Jazzlab Serie 20 u

12 vrijdag

Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde

06 zaterdag
Open museumdag 14>18 u
museum en site gratis toegankelijk /
Koksijde / Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan / Verbouwelaan

Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora 14>18 u
Oostduinkerke / Bezoekerscentrum
Doornpanne / Doornpannestraat 2 /
Info: Bezoekerscentrum Doornpanne /
T 058 53 38 33 /www.iwva.be

zie Tij-dingen, blz. 20

Theater OTO 20.30 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

In concert: Ska/punk/surf 21 u
zie Tij-dingen, blz. 21
Overweight: skambiance en punkpand.
Heel sterke livereputatie: www.myspace.
com/overweightmusic / The Spektrums:
instrumentale surfrock, www.myspace.com/
thesektrums / Koksijde / Jeugdhuis de Pit /
Toegang: e 4 / Meer info: www.depit.be

13 zaterdag
Theater OTO 20.30 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a
rp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

14 zondag
Concert, Dimitri Baeteman
nodigt uit 11 u

Concert Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen
19.30 u

zie Tij-dingen, blz. 30
Klassiek op zondag / Koksijde,Abdijhoeve
Ten Bogaerde / Ten Bogaerdelaan 12

zie Tij-dingen, blz. 33
Opbrengt ten voordele van vzw Marowijne /
Koksijde / Kaarten aan 5 euro te bekomen in
toerisme Koksijde / ADD e 7

Vrije rondleiding in het
Nederlands 14.30 u

Dans circus, Cie un loup pour
l’ homme, ‘appris par corps

Koksijde / Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
(duur: 1,5 uur)

20 u

16 dinsdag

17>20 u

Hoe hou je contact met een
persoon met dementie? 14 u

Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde

Bal Rouge 22 > 03 u
Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde /
Koksijde-aan-Zee / kaarten bij dienst
Toerisme / VVK e 12; ADD e 15

Ilse Hasaert, psychologe KEI / Koksijde-aanZee / c.c. CasinoKoksijde / Organisatie: het
dementiekaffee Pandora, Ingrid Declercq,
fa370453@skynet.be

20 zaterdag

17 woensdag

Koksijde-dorp / Café Sportcentrum

17>20 u

De kwaliteit van
onze voeding 14>16 u
Evolutie, feiten en fabels door Prof.
A. Huyghebaert / Koksijde-aan-Zee /
c.c. Casinokoksijde / Info & tickets /
Bespreekbureau / T 058 53 29 29

Film ‘Mij Quuen Karo’ 20 u

Koksijde-aan-Zee / c.c. Casinokoksijde

19 vrijdag

17>20 u

K.V.V. Coxyde boter- of
camembert kaarting 16 u
Koksijde-dorp / Café Sportcentrum

17>20 u

K.V.V. Coxyde boter- of
camembert kaarting 16 u
Eetfestijn t.v.v. vzw Vrienden
der Blinden 11.30 u
Oostduinkerke-dorp / Ganzestraat 9 /
opleidingcentrum Vrienden der Blinden /
Inschrijvingen: e 30 pp via Bob Rossel /
T 0489 45 16 82 / Inschrijvingen vóór 10 maart
/ inschrijvingen beperkt tot 50 personen

Geleide lentewandeling in
natuurreservaat Doornpanne
14 u
Oostduinkerke / bezoekerscentrum
Doornpanne / Info & organisatie: Bezoeker
scentrum Doornpanne / T 058 53 38 33 /
www.iwva.be

Theater OTO 20.30 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

In concert: sweat house 21 u
Koksijde / de Pit / Inkom: e 5 / Jeugdhuis:
Jens Halmes/Poireau/local sweat dj’s / Zaal:
the bassheadz kru/mook/juice blender/gaz
Info: www.depit.be

21 zondag
Paardevisserstrofee –
wandeltocht 7u > 15 u
Inschrijving: Oostduinkerke-dorp / feestzaal
Witte burg / Info: www.stormvogels.be

Vrije rondleiding in het
Nederlands 14.30 u
Koksijde / Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
(duur: 1,5 uur)

Theater OTO 17 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

23 dinsdag
Workshop stijladvies, door
Rebecca Lesaffe 20 u
Koksijde, hotel Apostroff / Lejeunelaan / Info :
Liberale vrouwen / T 0474 79 01 22 / Nicole
vanacker / nicole.vanacker@skynet.be

Nacht van de geschiedenis
20 u

L. Vanackere geeft een rondleiding en
informatie over de oorlogshelden begraven
op Koksijde o.a. Coxyde English Cemetery

Tentoonstellingen
tot 13 maart
Haa Twee Ooh
Een tentoonstelling over ‘water in de
wereld’ / Duik in de wereld van water! /
Oostduinkerke / bezoekerscentrum
Doornpanne / Doornpannestraat 2 /
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

19-28 maart
Kalligrafie, letterdesign

24 woensdag

27 zaterdag

Film ‘La Siciliana rebella’ 20 u

Disconight@westkust  :
be ready to party

Koksijde / c.c. Casinokoksijde

25 donderdag
Bloemschikken 13.30>19.30 u
Koksijde-aan-Zee / parochiaal centrum /
Zeelaan 47 / Leden Gezinsbond e 7; nietleden e 10 / Info en inschrijvingen: Gerda
Van de Steen / Zeelaan 47, 8670 Koksijde /
T 058 51 17 97

Discussienamiddag 14.30 u
Het grootste gevaar voor de mens is
de mens zelf. Ingeleid en gemodereerd
door Robert Claes / Koksijde-aan-Zee /
c.c. Casinokoksijde / W. Elsschotzaal /
Organisatie:
A. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke
Toegang: e 2,50 (koffie inbegrepen)
Info: Raoul Lema, T 0497 90 52 12

Klimaatlezing: Dries Van den
Eynde (universiteit gent) 19 u
zie Tij-dingen, blz. 20

Van pukkels en rimpels 20 u
Toneelvoorstelling door Mong Rosseel /
Sint-Idesbald / VOC, Veurnelaan 109 /
Kaarten VVK: e 5; ADDe 7 / T 058 51 90
94 / vanmuylem@skynet.be / Info: VOC
Westhoek, T 0489 45 16 82, T 0498 56 61 30

26 vrijdag
Theater OTO 20.30 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

Veronique Vandevoorde (de Panne) /
Elke dag  15 -18 uur / Sint-Idesbald /
Keunekapel, H / Christiaenlaan 40 /
Info: Valerie Vandamme, T 058 53 39 57,
valerie.vandamme@koksijde.be

06 maart > 16 mei

Koksijde-aan-Zee / c.c. Casinokoksijde /
Kaarten bij de dienst Toerisme/ VVK: e 17;
ADD e 20

Theater OTO 20.30 u
Een bruid in de morgen / Oostduinkerkedorp / het Bedrijf / Leopold II-laan 9a

28 zondag
Vrije rondleiding in het
Nederlands 14.30 u
Koksijde / Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /
(duur: 1,5 uur)

expo: Act of Faith
(fotografie) (i.s.m. dis)
Wat is waarheid? Mag geloof of moet
geloof? Waar ligt de grens tussen
geloven en weten, tussen vrijheid en
dogma, tussen extase en exces?
In kritische, liefdevolle, confronterende,
verwonderde, maar nooit onverschillige
foto’s geven 46 internationale
fotografen een indringend beeld van
Babylonische spraakverwarring. /
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 10-18 uur /
zaterdag, zondag en feestdagen:
14-18 uur / maandag gesloten / Koksijde
/ Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan

maart

29 maandag

Leisteen en keramiek

‘Als Kok in Frankrijk’ 14.30 u

Didier Gesquière (artiestennaam Djai)
uit Izegem / Open elke dag van 9  –  18
uur / Maandag gesloten / Sint-Idesbald /
kapsalon Lievino / Strandlaan /
Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

Causerie Bart van Loo / Koksijde-dorp
/ ’t Oud Schooltje / Kerkstraat / Info en
inschrijvingen: Jeanine Nowé / T 058 51 33 01
Of Judith Ranson / T 058 51 40 60

31 dinsdag
Buitenspeeldag 14 u
zie Tij-dingen, blz. 22Koksijde / jeugddienst /
’Voor kinderen van 6 – 12 jaar / Info: www.
depit.be

Film ‘(500) Days of
Summer’ 20 u

20 maart - 25 april
Arnold en Griet Vanhee
(schilderkunst en
juwelen)
Oostduinkerke-aan-Zee / Toersime
kantoor / Astridplein 6 / galerie Welnis /
01/10-31/03; weekends en school
vakanties: 10-12 & 14-16.45 uur / 01/0430/09: dagelijks 10-12 & 14-17.45 uur

Koksijde / c.c. Casinokoksijde

LEGENDE

Info: Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
T 058 53 39 50,
tenduinen@koksijde.be
www.tenduinen.be

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

Info & organisatie:
Bibliotheek Koksijde
T 058 53 29 53
koksijde@bibliotheek.be

Info: Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Info en tickets:
reservatie@hetbedrijf.be
www.hetbedrijf.be
T 058 51 18 37

Nu te koop bij de dienst Toerisme Koksijde
(Zeelaan 303) voor de prijs van 14,90 euro.

