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Foto van de maand

Doe mee
en win

De familie Minnebo uit Koksijde is de gelukkige winnaar
van de fotoprijs januari. De winnende foto toont een
prachtig beeld van de ondergaande zon boven
de polders met weerspiegeling in het kanaal,
omgeving Wulpen. De kale bomen en de roerloze
dukdalf versterken het effect van een klare,
stille winteravond. Deze mooie foto brengt het
gezin Minnebo de maandprijs op!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be
tot uiterlijk mandag 7 februari. Uw inzending moet
Koksijde-gebonden zijn.

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance 112

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. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303
in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
februari tot december 2011”

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
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.

Ambities voor 2011
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In zitting van 20 december heeft
de gemeenteraad het budget
2011 goedgekeurd. De financiële
toestand blijft goed, en er is ruimte
voor weer een nieuwe reeks
investeringen.

7
Solidariteit
Het Sociaal Huis start een nieuw
project rond vereenzaming en
hulpverlening bij extreme weersomstandigheden. Doel is gecoördineerde hulp bieden op maat van
elke betrokken inwoner.

13
Waar ligt mijn sleutel..?
De naam van een goeie vriend
vergeten..? Of je pantoffels in
de koelkast geplaatst? Geheugenstoornis, normaal verschijnsel
of niet..? In samenwerking met
diverse partners start de gemeente
een campagne voor vroegtijdige
opsporing van dementie…

15
Alaaf… alaaf…alaaf...!
Het is weldra weer tijd om de
zotskap op te zetten. Eind februari
is carnaval weer in het land. Ook
in onze gemeente gaat het zotte
feest van keizers en narren niet
onopgemerkt voorbij. Je wilt er
ook bij zijn? Neem een kijkje in het
programma!

En verder
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

De burgemeester aan het woord

5

Vacatures voor seizoenspersoneel

8

Milieu
Doe mee aan de Dikketruiendag

19

Verluchten, ook in de winter!

22

Jeugd

23

Sport

24-26

Onze jubilarissen /
Burgerlijke stand

27

De voorbije maand
in woord en beeld

28-29

Cultuur

33

Valentijn in het Visserijmuseum

30

Een muzikale ode aan de liefde

31

Agenda

34-35

Snippers uit de raad
van 20 december
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is
goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven
bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.
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1. Ruimtelijke ordening
GRUP - Het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Ter Duinenlaan en
Marktplein is definitief goedgekeurd.
Raadsleden Boons (Vlaams Belang),
Depotter, Decorte, Saubain en Casselman (CD&V) onthielden zich. Raadsleden Vandenberghe (Vlaams Belang),
Henri Dewulf en Sophie Dewulf (CD&V)
stemden tegen. Raadslid Vanheule
(Open VLD) stemde niet.
GRUP – Het ontwerp-GRUP Strandlaan
is voorlopig vastgesteld. Raadsleden
Depotter, Decorte, Saubain en Casselman (CD&V) onthielden zich. Raadsleden Henri Dewulf en Sophie Dewulf
(CD&V) stemden tegen.
GRUP – De gedeeltelijke herziening
van het GRUP Koksijde-centrum is voorlopig vastgesteld. Unaniem.

2. Projecten
Dak foyer Het Bedrijf – De lichtstraten
over de inkomhal en over de foyer van
theaterzaal Het Bedrijf in Oostduinkerke
moeten afgebroken en vervangen
worden wegens fouten van de originele aannemer. De gemeente ontving
een schadevergoeding van 34.082
euro. Unaniem.
Technieken station – De ramingen
voor de technieken HVAC en sanitair
(109.847 euro) enerzijds en elektriciteit
(87.273 euro) anderzijds voor het nieuwe stationsgebouw zijn goedgekeurd.
Unaniem.

3. Diensten
Waterlopen – Onder leiding van de
Polder Noordwatering worden ook in
2011 zoals elk jaar onderhoudswerken
uitgevoerd aan onbevaarbare waterlopen 3de categorie en weggrachten
op het grondgebied Koksijde. Inbegrepen is ook het ruimen, maaien en
verbrijzelen van de maaispecie op de
oever. Raming 44.609,80 euro.

De raad keurde een subsidie goed voor onderhoud van nesten van huiszwaluwen.

Trefpunt op Focus/WTV - De gemeen
te gaat voor 2011-2013 een nieuwe
overeenkomst aan met Focus, WTV
en NV R.M.M. voor het programma
Trefpunt. Er wordt geen indexering
toegepast zodat de prijs, 45.580 euro,
niet verandert. Daarvoor krijgt de
gemeente 10 reportages per jaar (gedurende drie jaar), en kan ook digitext
betaald worden. Digitext is de nieuwe
teletext. Met 1 druk op de knop zullen
de kijkers alle reportages van Focus/
WTV over Koksijde kunnen bekijken. De
gemeente, burger en verenigingen
zullen ook filmpjes op het digitale platform kunnen plaatsen. Unaniem.

4. Varia
Parkeertarief – Het halvedagtarief
wordt verhoogd van 15 naar 17,50
euro. Voor de rest blijft het reglement
ongewijzigd. De CD&V-fractie en Herman Vandenberghe (Vlaams Belang)
stemden tegen.

Huiszwaluwen – De raad keurde een
subsidie toe voor gebruikers van gebouwen waar huiszwaluwen broeden.
In Koksijde zijn acht dergelijke locaties
bekend: Burgweg, Labeurhoek,
Zouavenpad, Conterdijk, Kortestraat,
Veurnekeiweg. Het aantal stijgt licht.
Een nest brengt wat extra onderhoudswerk mee. De subsidies bedragen 10
euro voor één nest tot 50 euro voor
een kolonie met meer dan 20 nesten.
Unaniem.
Uniformen – Het succesvolle muziekkorps El Fuerte, dat tien jaar bestaat,
heeft dringend nieuwe uniformen
nodig. De gemeente verleent een
investeringssubsidie van 33.000 euro.
Unaniem.
Verkoop wegbedding – De gemeente zal een deel niet aangelegde
wegbedding van de Dorlodotlaan
openbaar verkopen. De waarde is
geschat op 225.575 euro. Unaniem.

De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijkse groet aan de bewoners en onze abonnees haalt burgemeester Marc Vanden Bussche
enkele belangrijke aspecten aan uit het budget 2011. In dit nummer van Tij-dingen komen verder ook enkele
sociale aangelegenheden aan bod. Voor de burgemeester een goeie gelegenheid om het belang van ook
deze beleidsdomeinen te onderstrepen.
T-d: “Burgemeester, het gemeentebudget werd op 20 december door de
gemeenteraad goedgekeurd? Kunt u
kort enkele hoofdlijnen schetsen?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het budget is wat men vroeger
“de begroting” noemde. Ik wens er
eerst op te wijzen dat de financiële
toestand van de gemeente heel gezond is, ondanks de vele investeringen
die het bestuur uitvoert en plant. Het
is geen geheim dat het vastgoedpatrimonium in onze gemeente
jaarlijks aanzienlijke fondsen genereert,
waarmee wij constant hedendaagse
dienstverlening en infrastructuur kunnen realiseren, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de tweede residenten en bezoekers. Met de huidige
bestuursploeg, al zestien jaar, proberen
wij inderdaad een dynamisch beleid
te voeren. In 2011 willen we op dit elan
verdergaan.”
T-d: “Enkele concrete investeringen?”
Burgemeester: “Het jaar 2011 wordt
de start van de aanleg van de langverwachte Golf ter Hille. Momenteel
worden de ingediende offertes onderzocht. Wellicht over enkele weken
wordt de aannemer aangeduid,
waarna de uitvoering korte tijd later zal
kunnen beginnen. Belangrijk is ook de
oprichting van een nieuw stationsgebouw aan de Sint-Idesbaldusstraat.
Verder verwijs ik naar de renovatie van
c.c. Taf Wallet, de nieuwe tennishal, de
bouw van een nieuwe buitenschoolse
kinderopvang. Het is ook zo dat het
bestuur altijd probeert zoveel mogelijk
subsidies van hogere overheden in de
wacht te slepen!”
T-d: “Er wordt ook een psycholoog
aangeworven?”
Burgemeester: “Ja. De gemeente
telt nu ongeveer 450 personeelsleden. Reken daarbij ook nog ca. 100
leerkrachten van de drie gemeentelijke onderwijsinstellingen, en het
OCMW-personeel. Dan overschrijden
we moeiteloos het getal van 600. De
opdracht van de psycholoog zal erin

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het bestuur probeert bij gemeentelijke
investeringen altijd zoveel mogelijk subsidies van hogere overheden in de wacht te
slepen!”

bestaan personeelsleden met psychische problemen op het werk, of met
invloed op het werk, bij te staan. Die
mensen komen nu vaak bij leidinggevenden terecht die daar tijd in
investeren, maar er eigenlijk niet voor
opgeleid zijn. Inmiddels gaat kostbare
tijd verloren.”
T-d: “Het OCMW, of Sociaal Huis, pakt
ook uit met nieuwe initiatieven?”
Burgemeester: “Wat ik alleen maar
kan toejuichen. Voorzitter Greta
Suber-Delie en secretaris Pascale Feys
lanceren een project rond vereenzaming en hulpverlening bij personen
die geïsoleerd dreigen te raken. Doel
is het “samen leven” onder de inwoners te bevorderen, zeker bij extreme
weersomstandigheden. Anderzijds kan
ik melden dat het woonzorgcentrum
Dunecluze op het Marktplein bijna
klaar is. Tegen van de zomer wordt het
in gebruik genomen. De website van
Dunecluze is ook al online. U leest over
dat alles meer in dit nummer.”

T-d: “Er is ook nieuws op sociaal-medisch vlak?”
Burgemeester: “Ja, met diverse partners uit de medische sector organiseert
onze gemeente in deze maand een
campagne om bij senioren vroegtijdig
geheugenstoornis op te sporen. Zeg
maar de ziekte van Alzheimer of dementie. Bij de vergrijzende bevolking is
het van groot belang die ziekte vroegtijdig vast te stellen omdat dan nog
efficiënte behandelingen mogelijk zijn.
Op dinsdag 22 februari is er daarover
een info-avond, overigens met muziek.
Ik nodig de senioren zeker uit om aan
de campagne deel te nemen!”
T-d: “Nog een mededeling aan de
bevolking?”
Burgemeester: “Wel, ik hoop dat
iedereen warme en aangename
eindejaarsfeesten heeft meegemaakt!
Maar nu zijn we al een maand ver in
2011. Nog een beetje geduld en de
winter is weer voorbij. Dan zijn we weer
klaar voor een lange lente en zomer!”

Twee GRUP’s in openbaar onderzoek
Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, kortweg GRUP’s. Momenteel, en nog tot vrijdag 1 april, liggen het ontwerp-GRUP
Strandlaan en het ontwerp gedeeltelijke herziening GRUP Koksijde-Centrum ter inzage aan het
loket van de dienst Stedenbouw.

Strandlaan
Het ontwerp-BPA Strandlaan,
daterend uit de jaren ’90, werd
omgevormd naar een ruimtelijk uitvoeringsplan. De basis van het BPA
is grotendeels behouden, enkel
werd het plan geupdated naar de
toestand op vandaag en vertrekt
het GRUP vanuit het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van 2001.
Dit GRUP wil het kleinschalig
karakter van de villawijken, die
achter de invalswegen zijn gelegen, vrijwaren. In deze zones zijn
meergezinswoningen niet toegestaan. Daarnaast wordt ook het
bouwkundig erfgoed in de kijker
geplaatst en wordt gestreefd naar
het behoud ervan. De vastgoedontwikkelingen en centrumfuncties
worden geconcentreerd langs de
Strandlaan en Koninklijke Baan.

Koksijde-centrum
Op 29 mei 2008 keurde de deputatie van West-Vlaanderen het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koksijde-Centrum definitief
goed. Dit plan verving het verouderde BPA Zeelaan. Enkele fouten
dienen evenwel verbeterd. Het
gaat vooral om de bouwlijn van
het perceel op de hoek van de
Zeelaan en de Lejeunelaan dat
niet in overeenstemming is met die

Het GRUP Strandlaan wil het kleinschalig karakter van de villawijken bewaren.

van het oorspronkelijke gebouw.
Tegelijk wordt de voorbouwzone
aangepast.
Beide GRUP’s zijn voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad
(20 december 2010) en worden nu
onderworpen aan een openbaar
onderzoek van 31 januari 2011
tot en met 1 april 2011 (12 uur). In
deze periode kan iedereen tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis* de plannen inzien aan het
loket van de dienst Stedenbouw,
en opmerkingen of bezwaren
indienen. Deze moeten tegen
ontvangstbewijs worden afgege-

ven aan het loket van de dienst
Stedenbouw of aangetekend worden verstuurd aan de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke
Ordening, p/a Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Stedenbouw, Zee
laan 303 in 8670 Koksijde
Voor beide plannen wordt op
donderdag 24 februari een info
vergadering gehouden om 19 u.
in de theaterzaal van c.c. Casino
Koksijde.
* Het gemeentehuis is open elke
voormiddag tussen 9-12 uur en de
maandag- en woensdagnamiddag ook van 13.30-16 uur.

Vrijstelling MER-plannen voor Grup
Koksijde-centrum en Ten Bogaerde
Het gemeentebestuur deelt mee dat het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid op 30 november 2010 beslist heeft dat het ontwerp voor gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koksijde-Centrum, geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen.
Op 5 januari besliste dezelfde overheid in dezelfde zin voor het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ten Bogaerde.
Daarom is voor beide GRUPs de opmaak van een milieu-effectrapport (MER) niet nodig.
De screeningsnota’s en de beslissingen van vrijstelling van MER-plicht kunnen geconsulteerd worden op de
website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be) en bij de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis.

Een ambitieus budget voor 2011…
In zitting van 20 december heeft de gemeenteraad het budget 2011 goedgekeurd. In dat
budget, -vroeger de begroting genoemd-,
zijn de beleidsopties 2011 van het college van
burgemeester en schepenen opgenomen. De
minderheidsfracties CD&V en Vlaams Belang
stemden tegen.
In gewone dienst, dat wil zeggen de kosten voor de
dagelijkse werking van de gemeente, bedragen de
geraamde uitgaven in het eigen dienstjaar (2011)
58,3 miljoen euro ten overstaan van 53,8 miljoen euro
ontvangsten. In het eigen dienstjaar is er dus een
geraamd tekort van 4,5 miljoen euro. Dat tekort wordt
goedgemaakt door het geraamd positief saldo van
vorig dienstjaar ten bedrage van 2 miljoen euro en
een overboeking uit het gewoon reservefonds van
2,6 miljoen euro. Het algemeen begrotingsresultaat in
gewone dienst bedraagt aldus een positief saldo van
12.295 euro.
Het budget 2011 sluit in gewone dienst dus met een
geraamd positief resultaat van 12.295 euro, maar
daarnaast is er ook nog het reservefonds van 6,81
miljoen euro.
Algemeen voorziet het budget van de gewone dienst
in 58,3 miljoen uitgaven. Hiervan is 39% bestemd voor
lonen en wedden, 19% voor werkingskosten, 17% voor
toelagen (aan o.a. de Politiezone, het Sociaal Huis,
de VVV en de vele gemeentelijke verenigingen) en
25% voor aflossing en intresten op schulden.

bibliotheek, cultureel centrum en feestelijkheden.
Voor het onderhoud van het wegennet, openbare en
kerstverlichting, het openbaar groen, het containerpark en de natuureducatie wordt jaarlijks 8 miljoen
euro voorzien.
De administratieve dienstverlening en het beheer van
het gemeentelijk patrimonium vergen 8,4 miljoen.
Politie (4,6 miljoen), brandweer en strandreddingsdienst (2 miljoen), toerisme (2 miljoen) en sociale
voorzieningen (OCMW inbegrepen: 4 miljoen) zijn
eveneens belangrijke exploitatieposten.
De inkomsten van de gemeente komen voornamelijk
uit belastingen (46 miljoen euro). Daarnaast ontvangt
de gemeente een bijdrage uit het gemeentefonds.
Het evenwicht van het budget wordt bewaard door
een afname van het gewoon reservefonds en de verrekening van het resultaat van de vorige jaren.
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Waaier van diensten
De gemeente staat garant voor een veelheid aan
dienstverlening voor haar inwoners, tweede residenten en toeristen. Zo wordt jaarlijks 10,6 miljoen euro
besteed aan musea, jeugd, cultuur, sport, openbare
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Investeringen
Het budget 2011 voorziet in 26 miljoen euro investeringen, waarvan 3 miljoen via subsidies van diverse
instanties. De rest valt te financieren met leningen en
verkoop van patrimonium.
Belangrijkste investeringsprojecten zijn de renovatie
cc Taf Wallet (fase 1), Grardmuseum (fase 1), restauratie Vanneuvillehuis, nieuwbouw BKO, investeringssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf voor de
golf, bouw tenniscomplex, aankopen munitiedepot,
Toekomstlaan 4, werken aan de sporthal Koksijde,
voetbalvelden Oostduinkerke. Het station van Koksijde en omgeving worden aangepakt (met Europese
fondsen).
Er wordt verder geïnvesteerd in het rioleringsnet
(2 miljoen euro) en het onderhoud ervan. Diverse
investeringen beogen de vervanging van versleten
voertuigen waaronder een nieuwe huisvuilophaalwagen alsook het uitbouwen van een gemeentelijk
administratief glasvezelnetwerk.

Het gemeentebestuur werft aan…
In het voorjaar start ons gemeentebestuur telkens de procedure voor aanwerving van een lange rij
jobstudenten en contractueel seizoenspersoneel voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2011.
A. Jobstudenten seizoen 2011
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) – EHBO-helper (niveau E) –
werkman (straatveger/papierprikker) (niveau E) – sportmonitor (niveau C) – monitor speelpleinwerking (niveau E) –
administratief beambte (niveau D) – kassier zwembad (niveau D) – schoonmaker zwembad (niveau E) – redder
zwembad (niveau E)
Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en de leeftijdsvoorwaarde
van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad “kinderzorg” (en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicaptenzorg” (oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude benaming: “verpleegaspirant”),
- het derde jaar van de derde graad “internaatswerking”, “leefgroepenwerking”,
- de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van het volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat orthopedagogie gevolgd
hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: € 10,44
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden
tegen maandag 1 maart 2011 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend
worden, blijven geldig tot 30 september 2011.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie, weekends, feestdagen 2011
Schoonmaker zwembad (niveau E) – redder zwembad (niveau E) – monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E) –
administratief beambte (niveau D).
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen dinsdag 15 februari 2011 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling voor de krokusvakantie. De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen dinsdag 15 maart 2011 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling voor de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven tot het
einde van de paasvakantie geldig.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te vullen en in
te dienen tegen zaterdag 5 februari 2011 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling tot de paasvakantie. De
formulieren die ingediend worden tegen dinsdag 1 maart 2011 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen blijven geldig tot 30 september 2011.

C. Contractueel seizoenspersoneel
Redder aan zee (niveau E) – redder zwembad (niveau E) – monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E) –
sportmonitor (niveau C) – werkman (seizoen) (niveau E) – schoonmaker (niveau E)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen dinsdag 1 maart 2011 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2011.
Vervolg op blz 9. onderaan

Oproep tot deelname aan
drempelprijs toegang gebouwen
voor andersvaliden
Sedert 2003 organiseert het gemeentebestuur van
Koksijde de Drempelprijs, anders gezegd een prijs
voor eigenaars of huurders van een publiek nietopenbaar gebouw die zich verdienstelijk hebben
gemaakt om hun gebouw ècht toegankelijk te
maken voor personen met een handicap. Het
bedrag van deze prijs bedraagt 500 euro en
een oorkonde. Het betreft een initiatief van de
gemeentelijke andersvaliden-adviesraad.
De gemakkelijke toegankelijkheid van vele gebouwen voor andersvaliden is nog in veel gevallen een
dode letter, zowel bij bestaande gebouwen als na
nieuwbouw, zowel in de openbare als in de privésector. Altijd opnieuw worden andersvaliden op
het vlak van toegankelijkheid geconfronteerd met
bepaalde tekortkomingen: nu eens is de lift onvoldoende breed voor een rolstoelgebruiker, dan weer
is een toilet te hoog, of er is een onoverbrugbaar
hoogteverschil, of een gevaarlijk obstakel... Het is dus
van belang dat de gehandicapten als sociale groep
er blijven op hameren dat ook zij op een normale
manier aan het maatschappelijk leven willen deelnemen.
De prijs is niet uitgeschreven voor openbare besturen, maar wel uitsluitend voor eigenaars/huurders
van privé-gebouwen met een “openbaar” karakter.
In onze gemeente zijn er dat honderden: hotels,
restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als
ze voor de prijs in aanmerking willen komen, dan
moeten ze kunnen aantonen dat in hun gebouw de
faciliteiten voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid
zijn. Een jury beoordeelt na plaatsbezoek de kandidaturen en kent vervolgens de prijs toe. Wie de prijs
wint, ontvangt 500 euro en een oorkonde. Op zijn
gevel en in zijn briefwisseling mag de laureaat dan
ook de vermelding gebruiken “Laureaat Drempelprijs
gemeente Koksijde”.
Uiteraard kunnen alle eigenaars/huurders die verbeteringen inzake toegankelijkheid hebben aangebracht, zich kandidaat stellen voor de Drempelprijs.
Maar er zijn ook andere personen/groepen die

“een gebouw” als kandidaat kunnen voordragen:
personen met een verminderde mobiliteit / erkende
verenigingen voor personen met een handicap /
verenigingen die handelaars, uitbaters van vrijetijdscentra, scholen en andere opleidingscentra e.d.
overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk gericht aan het
gemeentebestuur van Koksijde, t.a.v. de andersvalidenadviesraad, Zeelaan 303, elk jaar op uiterlijk
30 april, op daartoe bestemde formulieren. De
bijzondere verbeteringen moeten ook uitgevoerd zijn
maximaal 2 jaar vòòr de indiening van de kandidatuur, en moeten uiteraard een blijvend karakter
hebben.
Info en reglement: Wilfried Deburchgraeve,
Zeelaan 303 Koksijde (T 058 53 30 70).

Vervolg van blz. 8

Kandidatuurstelling: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be (Bestuur > Gemeentediensten > Personeelsdienst). Bezorg het ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR – Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Het sollicitatieformulier kan ook op de dienst Personeel & HR worden verkregen of aangevraagd: 058 53 34 18 evelien.maes@koksijde.be.
Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.

Netbibbing:
digitaal netwerken in de bieb
Basiscursus: hoe
werkt een computer?
Ideale start voor een beginner en
een goede basis voor wie een cursus Word en/of internet overweegt.
Kennismaking met klavier, muis en
computer, eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren,
enz. Kostprijs 15 euro. Vrijdag 11, 18
en 25 februari, telkens van 13.30 tot
16 u.

Cursus digitale reflexcamera
Drie lesnamiddagen op donderdag
10, 17 en 24 februari, van 13.30 tot
16 u. Maximum zeven deelnemers.
Deelnemen kost 16 euro. Voor deze
cursus is tijdig vooraf inschrijven nodig met opgave van het merk, type
van uw camera en telefoonnummer om de bieb toe te laten eventueel meer informatie in te winnen.
Aansluitend kan men inschrijven op
een extra lesnamiddag Photoshop
op woensdag 5 maart van 13.30 tot

16 u. Kostprijs 5 euro.

Cursus Word basis
Voor iedereen die al wat overweg
kan met de muis en het toetsenbord.
Eerste deel: teksten intikken, lettergrootte en lettertypes instellen,
selecteren, kopiëren enz.
Tweede deel: feestelijke documenten en naamkaartjes maken,
opdelen in kolommen, enz.
Op dinsdag 1, donderdag 10, vrijdag 11 en dinsdag 15 maart, van
13.30 tot 16 u. Kostprijs 20 euro.

GSM cursus
Leer stap voor stap hoe je een
GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek
je een opgeslagen nummer op?
Van wie kwam de gemiste oproep?
Hoe verzend je een SMS-bericht?
Na een volledige cursusdag heb
je alles onder de knie. Op dinsdag
29 maart van 9 tot 11.30 u. en van
13.30 tot 16 u. De cursus kost 10
euro.

Voor alle cursussen gelden
volgende regels:
- Inschrijven vanaf woensdag 2
februari op de afdeling Beeld
en Geluid (pas geldig na betaling). Telefonisch inschrijven
is niet meer mogelijk.
- Men moet lid zijn van de
bibliotheek (2,50 euro)
- Maximum 10 deelnemers
per cursus, behalve voor de
cursus digitale reflexcamera,
waar het maximum 7 deelnemers is.

Expositiekalender Keunekapel

-

De werkgroep Kunst in Baaltje organiseert in 2011 volgende tentoonstellingen in de
Keunekapel.
van 4 tot 13 maart: mixed media (hedendaagse kunst) van Philippe Cloes
- van 8 tot 26 april: schilderkunst van Gery Trefois
- van 13 tot 22 mei: schilderkunst van Lizette De Koker
- van 2 tot 14 juni: schilderkunst en beeldhouwkunst van
Monique Plaetevoet en Ann Devloo-Delva
- van 17 tot 26 juni: tekeningen en sculpturen van John Bulteel
- van 21 tot 31 juli: onderwaterfotografie van Gregory De Roo
- van 10 tot 22 augustus: groepstentoonstelling Anton Art
van 10 tot 22 augustus in de Kerkepannezaal: groepstentoonstelling Kunst in Baaltje
met als thema “Baaltje die scone”, max. 100 deelnemers, inschrijving bij R. Van Duüren
van 2 tot 11 september: kalligrafie en letterkapperij door Letterwijs
van 28 oktober tot 6 november: marines en beeldhouwkunst van Christine Cosyns en Rudi Quartier
van 18 tot 27 november: schilderkunst en poëzie van Anne-Marie en Chris Maes
van 23 december tot 8 januari: schilderkunst (surrealisme) van Richard Thyssens

Traditiegetrouw vindt ook tweemaal het jazzevenement Jazz@Baaltje in resto Belle-Vue plaats:
op vrijdag 8 april (Jo Arend met Jazz-Bossa) en op vrijdag 9 september.
Info: dienst Cultuur, Zeelaan 303, T 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be
of Raymond Van Duüren, Strandlaan 273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50).

Visnetten breien en herstellen!
Op 28 december vond in het Nationaal Visserijmuseum de laatste les en de diploma-uitreiking
plaats van de cursus “Breien en herstellen van visnetten voor beginners”. Twaalf gemotiveerde
cursisten werkten twee maanden hard met touw en naald, en behaalden aldus met onderscheiding hun “Bijzonder Getuigschrift van bekwaamheid in het breien en herstellen van netten”.

De gediplomeerden in het breien en herstellen van netten. Bovenaan v.l.n.r. Victor Limburg, Stefaan Lefranck, Andre Verbanck,
André Billiau, lesgever Danny Vanthournout en Dirk Vercaemer. Onderaan Marleen Hollevoet, Wilfried Tavernier, Alain Baert, AnneMarie, Arnoys, Christa Defour, conservator Maja Wolny, Urbain Bacque, Daniel Snick.

Onder begeleiding van specialist
Danny Vanthournout werden de
cursisten alle belangrijke technieken aangeleerd. De meeste
deelnemers van de workshop zijn
bezig met strandvisserij en willen de
nieuwe kennis praktisch gebruiken
om zelf hun visnetten te herstellen.
Andere cursisten zijn gidsen, leerkrachten en gepensioneerden.
De kunst van visnetten breien is
eeuwenoud. De kennis van dit

ambacht mag niet verdwijnen: het
museumteam hoopt op een nieuwe generatie van getalenteerde
vakmannen en -vrouwen. Daarom
wordt er een zomercursus gepland,
open voor iedereen, ook voor toeristen en tweede residenten.
De cursus omvat 10 lessen in de
tweede helft van juli, telkens van
10.30 tot 12 u. in het museumatelier. Minimumleeftijd is 12 jaar. De
prijs bedraagt 50 euro voor de vol-

ledige cursus, syllabus en materiaal
inbegrepen.
Het museum lanceert ook een
familieaanbieding: een tweede
lid van dezelfde familie (vb. een
broer, de oma van een kleinzoon,
dochter mèt vader), krijgt 50%
reductie. Inschrijven en betalen
aan de balie in het Nationaal Visserijmuseum tijdens de openingsuren (dinsdag tot zondag van 14
tot 18 u.)

Noord-Franse roman
speelt in Koksijde
La fracture de Coxyde, zo luidt de titel van de vijfde roman van de
35-jarige schrijver Maxime Gillio, geboren en getogen Duinkerkenaar.
Na tien jaar onderwijs wijdt hij zich thans voltijds aan de schrijfkunst.
Zijn nieuwe hoofdpersonage is de cynische en anarchistische detective Jacques Baueur die er weinig orthodoxe methodes op na
houdt. De roman speelt zich af in Koksijde en vertelt hoe een groep
vrienden, de ene artiesten, de andere dromers, elk hun eigen weg
zoeken. De ene kent plots een fortuin, terwijl een ander plots onder
verdachte omstandigheden sterft. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Ravet-Anceau.
Info: http://maximegillio.blogspirit.com

Rotaract Westkust en Sociaal Huis
schenken 130 voedselpakketten
Rotaract Veurne-Westkust schonk in samenwerking
met het Sociaal Huis Koksijde 130 minder begoede
gezinnen een mooi voedselpakket ter gelegenheid
van de kerstdagen. De pakketten bevatten lang
houdbaar basisvoedingswaren zoals honing, fruitsap,
rijst, confituur, groenten en fruit in blik/bokaal,
visconserven, koffie, thee, boter enz.
De eindejaarsperiode is niet voor iedereen aangenaam. Ook aan onze Westkust zijn er gezinnen voor
wie het niet evident is om dagelijks een volwaardige
maaltijd te koken. Via de kersactie met voedselpakketten willen Rotaract Veurne-Westkust en het Sociaal Huis
Koksijde deze mensen een hart onder de riem steken.
Rotaract brengt mensen tussen 18 en 30 jaar samen
die bereid zijn zich in te zetten voor sociale projecten in
eigen regio. Concreet worden initiatieven ondersteund
voor mindervaliden, gerechtskinderen en ouderen.

Gulle sponsoring
De pakketten kwamen tot stand dankzij de gulle sponsoring van enkele grote firma’s als Meli, Ter Beke Veurne, Bosto-Panzani, Carrefour Koksijde, Veurne Snack
Foods en Colruyt. Daarnaast zamelt Rotaract VeurneWestkust ook geld in via zijn jaarlijkse Mid Summer Party
die in 2011 voor het eerst in Koksijde plaatsvindt. Ook
het Sociaal Huis zelf stak een financieel handje toe.
Omwille van de privacy werden de paketten onder

OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, OCMW-secretaris Pascale
Feys en de mensen van Rotaract Veurne-Westkust.

de meest behoeftige gezinnen door het Sociaal Huis
verdeeld.
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie dankte de mensen
van Rotaract Veurne-Weskust die de praktische organisatie en coördinatie van deze kerstactie verzorgden.
Ze vergat evenmin de schenkers en sponsors, en ook
de mensen die doorheen het jaar geregeld houdbare
voeding bezorgen.
Info: diensthoofd Algemene Zaken Soetkin Terras
(T 058 53 31 91, soetkin.terras@sociaalhuiskoksijde.be);
www.rotaract-vw.be, voorzitter peter.vanm@rcke.be

Het geboorte-ei
van de Gezinsbond
Baby op komst? Vanaf nu kunnen jonge gezinnen die
lid zijn van de gezinsbond Oostduinkerke of toekomstige
leden (want bij de geboorte van een eerste kindje heb
je recht op één jaar gratis lidmaatschap) gebruik maken
van het “geboorte-ei” bij de geboorte van de baby. Het
geboorte-ei is een mooi bord in de vorm van een ei dat
bovenaan gebroken is, en waaruit een leuke baby tevoorschijn komt. In het midden van het ei staat ook de naam
van het kindje vermeld. Het ei is gemonteerd op een stevige houder die tegen een stootje kan. Zo kan het overdag
gemakkelijk op het voetpad of in de voortuin staan.
Het geboorte-ei wordt voor een maximumperiode van een
maand uitgeleend tegen een waarborg van 25 euro. Het
wordt ter plaatse gebracht en terug afgehaald door een
vertegenwoordiger van de Gezinsbond. Alvast een sympathiek initiatief om straatgenoten, voorbijgangers en –rijders
op de hoogte te brengen van de blijde gebeurtenis!
Info: Nicole Beuselinck,
Weldadigheidstraat 5 in Oostduinkerke, T 058 51 52 90.
Het geboorte-ei voor Lukas! Een initiatief van de Gezinsbond

Sociaal huis pakt vereenzaming aan
Het Sociaal Huis start een nieuw
project op rond vereenzaming
en hulpverlening bij extreme
weersomstandigheden. Met dit
project beoogt het Sociaal Huis
de individuele basisbehoeften op
het vlak van voeding, gezondheid,
huisvesting en sociale contacten
van onze inwoners te waarborgen
en/of te herstellen.
Als kustgemeente kent Koksijde
een sterk vergrijzende bevolking.
Vaak hebben senioren om diverse redenen (ouderdom, ziekte,
overlijden van de partner, enz.)
te kampen met een gevoel van
uitsluiting, van “er niet meer bij te
horen”. Dat leidt vaak tot vereenzaming waarbij mensen niemand
in de onmiddellijke leefomgeving
hebben om hen te helpen. Dat
maakt hen extra kwetsbaar.
Dit probleem wordt als maar groter
omdat de vergrijzing toeneemt.
Het Sociaal Huis Koksijde kan dè
oplossing niet aanreiken, maar wil
wel meehelpen om in onze gemeente het “samen leven” onder
de inwoners te helpen bevorderen. Daarom beoogt het Sociaal
Huis Koksijde om in samenwerking
met andere diensten (zowel intern
als extern) personen te detecteren
die geïsoleerd geraken omwille
van geen of een beperkt sociaal
netwerk. Daarna zal het Sociaal
Huis die noden aan de bevoegde
instantie(s) signaleren.
Het is ook de bedoeling om
personen te helpen die door
extreme weersomstandigheden
moeilijkheden ervaren. Met dit
project wil het Sociaal Huis Koksijde
gecoördineerde hulp bieden op
maat van elke betrokken inwoner.
Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan: hevige
regen, sneeuwval, hevige winden
of stormen, extreme en langdurige
koude, hittegolven, ozonpieken
enz.

Projectbegeleidster
Elke Popieul is projectbegeleidster. Zij staat in voor de concrete
uitwerking en coördinatie. OCMWvoorzitter Greta Suber-Delie is er-

V.l.n.r. secretaris Pascale Feys, voorzitter Greta Suber-Delie,
en projectbegeleidster Elke Popieul.

van overtuigd dat dit project een
grote meerwaarde kan zijn voor
de Koksijdenaar. Ze benadrukt dat
het van groot belang is om alle senioren bij het maatschappelijk gebeuren te betrekken. Momenteel
wordt gewerkt aan het oprichten
van een centraal meldpunt waar
probleemsituaties gesignaleerd
kunnen worden, ook buiten de
kantooruren.

Iedereen kan helpen
Ieder van ons kan zijn steentje
bijdragen door in de eigen omgeving wat extra aandacht te besteden aan mensen die het moeilijk
hebben. Kent u in de buurt een
oudere die slecht te been is? Iemand die alleen woont en weinig
of geen bezoek krijgt? Een oudere
die zich nogal isoleert? Kunt u zelf
geen hulp bieden maar maakt u
zich zorgen om die persoon? Meld
het aan het Sociaal Huis, Leopold
II-laan 2 te Oostduinkerke (T 058 53
31 70 of info@sociaalhuiskoksijde.
be, www.sociaalhuiskoksijde.be).

Hulplijn boodschappen en sneeuw
Het Sociaal Huis staat ook paraat
om inwoners te helpen met boodschappen en/of sneeuw. Elke
alleenstaande vanaf 70 jaar of
mensen met een fysische beper-

king kunnen daarvoor tijdens de
barre winterperiode een beroep
doen op het Sociaal Huis. Voor
deze dienstverlening wordt 5 euro
per uur gevraagd.
De hulplijn 0472 20 42 80 is steeds
bereikbaar tijdens kantooruren en
op zaterdag van 9 tot 11 u.

De raad
De raad voor maatschappelijk
welzijn bestaat uit voorzitter Greta
Suber-Delie, Greta Cambier, André
Cavyn, Marie Claire Fagoo, Dorine
Geersens, Carol Gunst, Rosaline
Mouton, Lander Van Hove, Annie
Vandekeere-Vandenberghe, Roland Vanbillemont, Céline Vanden
Broecke. Secretaris is Pascale Feys,
ontvanger Rita Driesse.
Info: maatschappelijk werker
Elke Popieul (T 058 53 31 77, elke.
popieul@sociaalhuiskoksijde.be);
diensthoofd Algemene Zaken
Soetkin Terras (T 058 53 31 91, soetkin.terras@sociaalhuiskoksijde.be);
www.sociaalhuiskoksijde.be

Personalarmsysteem
voor veilig-thuis-gevoel
Het Sociaal Huis stelt personenalarmsystemen ter beschikking van senioren en andersvaliden die alleen wonen.
Aan de hand van dit systeem
kunnen ze alarm slaan en hulp
vragen van zodra het nodig is.

Dienstverantwoordelijke Nathalie
Sarrazyn demonstreert het
personenalarmsysteem.

Het personenalarmsysteem is
een draadloze zender die op het
telefoontoestel aangesloten is. De
gebruiker draagt een zender met
een drukknop rond de hals. Heeft
hij dringend hulp nodig, bv. bij een
val of plotse ongesteldheid, dan
roept hij de alarmcentrale op via
de drukknop op de zender rond zijn
hals. Dat signaal gaat via de eigen
telefoon naar de centrale, die de
klok rond door vakkundig personeel

bemand is.
Door een handenvrije spreekluisterverbinding kan de oproeper
rechtstreeks met de centralist
praten. Indien nodig verwittigt de
centralist een hulpverlener die de
hulpzoeker contacteert of bezoekt.
Deze hulpverleners zijn max. drie
personen die zich vooraf bereid
verklaarden om te helpen in geval
van oproep.
Dankzij het personenalarmsysteem
kunnen senioren en andersvaliden
langer in hun vertrouwde omgeving
blijven.
Het maandelijks gebruik van een
personenalarmsysteem bedraagt
20,40 euro. Er wordt ook een waarborg van 50 euro gevraagd.
Info: Sociaal Huis, Leopold II–laan
2 in Oostduinkerke, t.a.v. Nathalie
Sarrazyn (T 058 53 31 76 of
nathalie.sarrazyn@sociaalhuiskoksijde.be); verder www.sociaalhuiskoksijde.be.

Nieuw rusthuis Dunecluze bijna klaar:
website nu al operationeel!
Aan de Markt startte het Koningin
Elisabeth Instituut (de Kei) een jaar
geleden de bouw van het nieuw
moderne woonzorgcentrum (wzc)
Dunecluze. Dit centrum biedt
plaats aan 90 vaste bewoners.
Er zijn ook 6 kamers kortverblijf.
Om tegemoet te komen aan de
stijgende vraag naar informatie,
werd de website van het nieuwe
project alvast opgestart.
Surf naar www.dunecluze.be en
krijg daar al een antwoord op de
meeste vragen:
- Voor wie is het nieuwe wzc bedoeld?
- Kan ik mij nog inschrijven?
- Hoe groot is de kamer voor de
bewoner? Kan ik zelf nog iets
meebrengen?
- Informatie over de organisatie
- Ik wil er misschien gaan werken,
welke vacatures zijn er?
- Heel wat vrijwilligers gevraagd:
welke functies?
- enz…

Het RVT van de Kei verhuist in meijuni met een 60-tal bewoners naar
de nieuwe verblijfplaats Dunecluze
in Koksijde. Contactnummers (aarzel niet om te bellen):
- in verband met wonen: sociale
dienst van de KEI,
T 058 22 16 17
- in verband met personeelsaangelegenheden en vrijwilligerswerk: directie, T 058 22 16 70

Er zijn vacatures voor verpleegkundigen, ergotherapeut, zorgkundigen, administratie.
Surf regelmatig naar www.dunecluze.be om van alle nieuwtjes op
de hoogte te blijven.
Info: WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 in Koksijde, info@dunecluze.
be, www.dunecluze.be
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Regio Koksijde zet zich in voor
mensen met een geheugenstoornis
Verschillende partners (uit de zorgsector) in Koksijde
en omgeving slaan de handen in elkaar om mensen
met beginnende geheugenstoornissen zo snel mogelijk
te detecteren en patiënten met dementie beter te
begeleiden. Deze partners zijn (huis)artsen Koksijde, AZ
Veurne, praatcafé dementie Pandora, de KEI , Expertise
Centrum Dementie Foton, lokale apothekers, de gemeente Koksijde en het farmaceutisch bedrijf Pfizer in
een faciliterende rol.
Concreet wordt er een overlegmoment en bijscholing
opgezet voor huisartsen en specialisten, worden de
apothekers geïnformeerd, worden thuisverpleegkundigen aangeschreven en verdelen de gemeente en
andere partners informatiebrochures. Verder is er een
groot info-evenement en tenslotte start in maart een
sensibiliseringscampagne.

Alzheimer vroeg detecteren
De ziekte van Alzheimer is een complexe aandoening.
Wanneer zijn geheugenproblemen een reden tot bezorgdheid? Mensen die zich spontaan aanmelden met
de klacht “ik vergeet gemakkelijk”, hebben meestal
geen dementie. Het is de naaste omgeving die de
symptomen van beginnende geheugenstoornissen
moet herkennen, om zo professionele hulp in te roepen.
Een vroegtijdige diagnose maakt het mogelijk om een
efficiëntere behandeling in te stellen waardoor de persoon met dementie langer zelfstandig door het leven
kan gaan en van meer levenskwaliteit kan genieten.
Belangrijk is dat geheugenverlies niet noodzakelijk wijst
op de ziekte van Alzheimer (= wel de meest voorko-

Info-evenement met
muziek op 22 februari
De organisatie plant op dinsdag 22 februari om 19 u.
in c.c. CasinoKoksijde een info-avond. Diverse sprekers geven uitleg over ‘Hoe herken ik een geheugenstoornis? Wanneer kunnen we spreken van ouderdomsvergeetachtigheid en wanneer is er meer
aan de hand? Wat is het traject van de patiënt om
tot de diagnose te komen? Zijn geheugenstoornissen te behandelen? Enz.
Deze avond wordt opgeluisterd met muziek van
actrice en zangeres Leen Persijn uit de voorstelling
Mist, mijn moeder en ik. Na de voorstelling is er een
receptie. Daar krijgt u ook infobrochures en een
handig gadget.

mende vorm van dementie, er zijn ook andere vormen
waarvan sommige omkeerbaar), maar als opvallend
geheugenverlies optreedt, moet men wel de betrokkene aanmoedigen om een arts te raadplegen.
In het begin gaat het dus vaak om goedaardige vergeetachtigheid. Maar bij een persoon met Alzheimer
komt dit vaker voor: hij of zij weet niet meer waar de
sleutels liggen, kan zijn of haar bril niet meer vinden
en is heel verbaasd over de plaats waar die ten slotte
opduiken. Er kunnen ook gedragsstoornissen optreden:
humeurschommelingen, wantrouwen, een dalende
belangstelling voor huishoudelijke taken...

Inschrijfstrook info-avond dementie
De h. en/of mevr.: ......................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Adres: ..........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
zal/zullen op dinsdag 22 februari om 19 u.
de infoavond Alzheimer, detectie beter vroeg
dan laat, in c.c CasinoKoksijde bijwonen.
Bezorgen aan seniorenconsulente
Dorine Van Steertegem in het atrium (-1)
van het gemeentehuis (T 058 53 30 72)

Drie bloemensymbolen
voor Koksijde
De gemeentelijke groendienst
heeft opnieuw drie bloemensymbolen behaald in de wedstrijd
Groene Lente van de Vlaamse
Vereniging voor Openbaar Groen
(VVOG). Eigenlijk is het bijna
geen nieuws meer. Elk jaar behoort het team van diensthoofd
Ides Leys bij de Vlaamse top op
het vlak van groen- en bloemprojecten op het openbaar domein.
De proclamatie vond plaats op 14
december in Hasselt.

De VVOG organiseert al meer
dan 30 jaar animatieprojecten
voor de gemeentelijke groenvoorziening. Gemeenten die
lovenswaardige inspanningen
doen om openbare bebloemingsinitiatieven of nieuwe groenprojecten te realiseren, komen in
aanmerking om mee te doen
aan de wedstrijd Groene Lente.
Dankzij de steun van VLAM krijgen
de genomineerde gemeenten
prijzen in natura.

In 2010 namen 43 gemeenten
aan de wedstrijd deel. Tien daarvan worden gelauwerd met drie
bloemensymbolen. Opvallend
is dat 7 van die 10 gemeenten
West-Vlaams zijn. Nog merkwaardiger is ook dat onze regio
uitmuntend vertegenwoordigd is
in die top-10. Immers, niet alleen
Koksijde, maar ook Veurne en De
Panne kregen drie bloemensymbolen toebedeeld!
Proficiat aan onze gemeentelijke
groendienst!

Bied kinderen uit probleemlanden
een leuke Koksijdse vakantie aan!
Sinds 1956 organiseert de vzw
Euro-Children vakanties voor kinderen uit probleemgebieden in Europa, waar vaak sociale onrust en
geweld heerst. De vzw verwelkomt
dit jaar ca. 120 kinderen, waarvan
50 die voor de eerste keer komen.
Ze zijn afkomstig uit Kroatië,
Slovakije, Bosnië en Herzegovina.
Voor hen zoekt Euro-Children
nieuwe gastgezinnen..!
Dankzij de aansluiting bij de Europese Unie is de economische toestand in Slovakije verbeterd. Toch
is er nog steeds een deel van de
bevolking waarvan de levensstandaard zeer laag is. Het is uit deze

groep dat de kinderen geselecteerd worden.
Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina
gaat het om kinderen uit gezinnen
die de oorlog hebben meegemaakt. Het zijn meestal ontheemde
families die niet terug naar hun geboortestreek kunnen omdat er alles
verwoest is. Euro-Children werkt
bewust mee aan de gedachte dat
men de mensen ter plaatse moet
helpen, om zo de migratiestroom te
kunnen stoppen
De meeste kinderen komen elk jaar
terug naar hetzelfde gastgezin.
Voor 50 jongens en meisjes tussen 9
en 12 jaar die voor de eerste keer

naar Vlaanderen met vakantie
komen, worden nog nieuwe gastgezinnnen gezocht!
Meer info? Contacteer
03 247 88 50 - info@eurochildren.be
www.eurochildren.be

Winnaars actie afvalarm winkelen
De actie afvalarm winkelen, die plaatsvond van 11 oktober tot 29 november, werd op zaterdag 11 december
met een feestelijke prijsuitreiking afgerond. Aan de actie namen dit jaar 81 handelaars deel. Er werden 1.500
geldige stempelkaarten ingediend, waaruit 20 winnaars getrokken werden.

De winnaars van de actie afvalarm winkelen in gezelschap van 1ste schepen Jan Loones en schepen van Milieu en Duurzame
Ontwikkeling Daniel Van Herck.

1ste prijs (waarde 245 euro): Annie Claeys (2-daagse
city-trip voor 2 personen naar Parijs, een aankoopbon
en een handige winkelkartas)
2de prijs (waarde 217 euro): Maurice Populier (buffet
voor 10 personen van traiteur Maes uit Sint-Idesbald,
een aankoopbon en een handige winkelkartas)
3de prijs (waarde 190 euro): Joëlle Volckaert (OXFAMpakket, aankoopbonnen en een handige winkelkartas)

De dienst voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling dankt
volgende handelaars voor de geschonken waardebonnen : traiteur Maes / Ambrosius / Artiflora / bakkerij
Bretonne / bakkerij Dirk en Pascal / Buurtslagers /
Carrefour / De 3 B’s / De Block / De Boekerij / Delini’s
/ DoReMi / Elektrobedrijf Dezwarte / Groenten en Fruit
Verhaest / Louis Delhaize / Panache / Pieko Bello / Slagerij Dirk (Sint-Anna) / Slagerij Fernand / Slagerij Filip &
Nele / Slagerij Frank / ’t Frietje / Velle / Weekend Spar

4de prijs (waarde 143 euro): Jean Isemborght (rolster,
waardevolle aankoopbonnen en een handige winkelkartas)
5de prijs (waarde 128 euro): Christel Surmont ((rolster,
waardevolle aankoopbonnen en een handige winkelkartas)
Ook de volgende 15 winnaars ontvingen telkens
waardevolle aankoopbonnen en één of meer nuttige
geschenken die het duurzaam winkelen makkelijker
maken: Frieda Thieren (105 euro) / Jean Pierre Noppe
(93 euro) / Odette Tanghe (79 euro) / Magda Degryse
(64 euro) / Bea Desmet (53 euro) / Jeanine D’Hondt
(43 euro) / Frieda Sennesael (43 euro) / Werner Vanderhaeghe (43 euro) / Ingrid Maeckelberghe (38 euro) /
Annie Mus (33 euro) / Jeanine Vanderwaeter (30 euro)
/ Marie Luypaert (28 euro) / Raymonde Alleweireldt (28
euro) / Michel Gille (28 euro) / Ria Deklerck (23 euro).

Mevrouw Annie Claeys krijgt uit handen van de schepenen
Jan Loones, Daniel Van Herck en Frederik Devos de hoofdprijs
overhandigd.

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Begin 2010 werd de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even aanpassen:
de ophalingen kunnen immers op een andere dag of een ander tijdstip 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).
Hieronder de ophaaldata voor
februari.
Zone 1 (rood)
toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag en
vrijdag! Opgelet: vanaf 10 januari
2011 gewijzigde ophaaldagen
voor restafval!
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 3 en
17 februari
Papier en karton: dinsdag
8 februari
GFT: dinsdag 8 en 22 februari
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 3 en
17 februari
Papier en karton: woensdag
9 februari
GFT: dinsdag 8 en 22 februari
Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 4 en
18 februari
Papier en karton: donderdag
10 februari
GFT: woensdag 9 en 23 februari

Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerke-dorp)
Restafval: elke donderdag.
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 2 en
16 februari
Papier en karton: vrijdag
11 februari
GFT: donderdag 10 en 24 februari
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 2 en 16
februari
Papier en karton: dinsdag
8 februari
GFT: vrijdag 11 en 25 februari
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.

Opgelet, belangrijke
wijziging in zone 1
ophaling restafval op
maandag en vrijdag!
In 2010 stemde het gemeentebestuur de afvalzones van de
verschillende kernen op elkaar
af om efficiënter te kunnen
werken. Ook de onrendabele
zondagophalingen in de toeristische zone werden afgebouwd.
Mét resultaat. De ophaaldienst
slaagde erin om dezelfde
hoeveelheid afval met minder
vrachtwagens in te zamelen.
In 2011 wordt het aanbod van
de huis-aan-huis inzamelingen in
de toeristische zone
(zone 1) nog meer op de vraag
afgestemd. Buiten de vakantieperiodes wordt het restafval
voortaan op maandag en
vrijdag ingezameld. Tijdens de
vakantieperiodes wordt de huidige regeling aangehouden. Alle
ophaaldata voor 2011 uiteraard
in de nieuwe afvalkalender die
eind december overal gebust
werd.

Doe mee aan de Dikketruiendag!
Op woensdag 16 februari vindt de 7de editie van de Dikketruiendag plaats! Deze campagne mikt vooral op
eenvoudige energiebesparingen, die altijd gemakkelijk bruikbaar zijn. Zo gaan we samen de strijd aan tegen de
broeikasgassen en de opwarming van de aarde. De campagne richt zich vooral naar het onderwijs, maar natuurlijk
kan je ook thuis of op het werk meedoen.
Stoppen met onnodig energieverbruik, zonder comfortverlies is niet moeilijk! Enkele tips voor thuis!
1. Zet je verwarming een graad lager. Dat bespaart
7% minder brandstof, en geeft dus 7% minder CO2
uitstoot.
2. Schakel apparaten helemaal uit in plaats van ze
stand by te laten staan. De slaapstand tovert die
toestellen immers om tot stiekeme energieverbruikers.
Dit geldt voor laptops, pc-schermen, tv’s, koffiezetapparaten… Zelfs de opladers van je GSM hoeven niet
nodeloos in het stopcontact te zitten!
3. Laat het licht niet onnodig aan. Vervang gloeilampen
door spaar- of ledlampen. Ze leven 10 keer langer.
4. Hou de meterstanden bij. Je krijgt meteen zicht op
je energieverbruik. Met een energiemeter kan je ook
het verbruik van afzonderlijke toestellen bijhouden.
5. Zorg dat koelkast en diepvriezer perfect sluiten.
Slecht sluitende deuren zorgen voor massaal energieverlies. Ontdooi de toestellen regelmatig. Toestellen
met een A-label zijn het zuinigst. A++-toestellen nog
zuiniger dan andere A-toestellen.
6. Isoleer warmwaterleidingen in niet-verwarmde
ruimtes (zoals gangen, kelders, zolders, bergruimten,
garages). Breng radiatorfolie achter je radiator aan.
Plaats tochtstrips om je woning luchtdicht, kier- en
spleetvrij te maken.

7. Kook energiezuinig. Zet altijd een deksel op je
kookpotten (50% minder energie). Koop een goede
snelkookpan. Elektrische kookplaten kan je enkele
minuten voor het einde van de bereiding uitzetten (ze
blijven nog 15 minuten warm). Gebruik een thermoskan voor het warmhouden van koffie in plaats van
het warmhoudplaatje dat 15 tot 20 kWh per jaar verbruikt… Verwijder het ijslaagje in de koelkast en de
diepvries. Een ijslaag van 2 mm op het koelelement,
vraagt 10% meer stroom. De ideale temperatuur in
de koelkast is 5 graden, lager heeft geen zin.

Pluk uw premie in 2011!
In deze tijden van hoge energieprijzen en klimaatwijziging is rationeel energiegebruik (REG) meer dan ooit een must. Wie bouwplannen heeft of zijn bestaande woning wil renoveren, kan bij Eandis premies van de distributienetbeheerders
aanvragen voor investeringen in REG.
Kies dus voor energiebesparende maatregelen. Ook in 2011 kun je bij Eandis
premies plukken voor rationeel energiegebruik. Zo gaan we samen voor minder CO2!
Deze premies zijn geldig vanaf 1 januari 2011. Vanaf dan kon/kun je ook alle
aanvraagformulieren downloaden op www.eandis.be. Je kan ze uiteraard
ook telefonisch bekomen via het algemeen nummer 078 35 35 34 of persoonlijk afhalen in een Eandis-klantenkantoor.
Eandis is het bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas. In onze regio is dat Gaselwest.

Zwerfkattenactie voorjaar
Van begin februari tot eind april
organiseert de dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling met de
financiële steun van de Vlaamse
overheid opnieuw een actie voor
het steriliseren en castreren van
zwerfkatten.
Wie verwilderde katten opmerkt
in zijn omgeving en bereid is een
vangactie op zijn eigendom toe te
laten, kan contact opnemen met
de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (T 058 53 34 65 of milieu@
koksijde.be).

Allesbranders zijn
geen ‘alles’-branders!
Wie een kachel of open haard heeft,
komt wel eens in de verleiding om er
afval in op te branden. Dit is echter
absoluut verboden en er staan zware
straffen op. Afval verbranden is immers
heel gevaarlijk voor de gezondheid
van jezelf en van je buren. Er komen
immers heel wat giftige stoffen vrij die
ongemerkt in de woning terechtkomen.
Bovendien produceer je hiermee een
enorme geur- en rookhinder. Tenslotte verhoog je ook het risico op een onverzekerde schoorsteenbrand of uitslaande brand. Het is dus belangrijk om de juiste
brandstof te gebruiken, ervoor te zorgen dat de schoorsteen goed trekt en de
ruimte waar de kachel of open haard staat voldoende te ventileren.

Actie afvalarm
winkelen: winnaar
van de maand
Tijdens de voorbije maand
januari werd mevrouw Vereecke
op Driekoningendag met de
boodschappentas in de hand
gespot in de Lejeunelaan. Mevrouw Vereecke wint hierdoor
aankoopbonnen van plaatselijke
handelaars. Vanaf deze maand
werd de waarde van het pakket
aankoopbonnen naar 25 euro
verhoogd! De dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling wenst
de winnares van harte proficiat!

Voeren en Beloerenweekend
Natuurpunt organiseert op zaterdag 5 en zondag 6
februari zijn Voeren- en Beloerenweekend, de nationale
tuinvogeltelling. Tuinvogels hebben het in de winter vaak
erg moeilijk om voldoende eten te vinden. Door hen te
voederen help je hen door een moeilijke periode en zit je
meteen op de eerste rij van een van de mooiste shows ter
wereld! Profiteer van deze campagne om je tuinvogels
te tellen en je gegevens door te geven aan Natuurpunt.
Zo kan Natuurpunt de verspreiding van tuinvogelsoorten
onderzoeken.
Iedereen kan tuinvogels tellen! Je hoeft hiervoor geen
expert te zijn! Verneem meer over de actie via www.
natuurpunt.be. Daar verneem je ook meer over hoe je
tuinvogels kan herkennen, voederen en hoe je je tuin
vogelvriendelijk maakt.

Bouwteamcursus in Duinenhuis
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseert op
de zaterdagen 19 maart en 2 april de InfraxBouwTeamcursus. Als (ver)bouwer word je geconfronteerd met beslissingen die je vaak zonder veel kennis van zaken moet
nemen, o.m. over isolatie, materialen, verwarmingsketel,
waterbesparing, ventilatie, enz. Deze cursus, die gericht is
naar particuliere bouwers en verbouwers, biedt antwoorden op veel vragen. Voorkennis is niet nodig.
De info wordt verstrekt door lesgevers van de vzw
Dialoog uit Leuven. Deze organisatie geeft al jaren
vormingen rond duurzaam bouwen, energie en
water. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 35
zodat het stellen van vragen en het uitwisselen van
ervaringen mogelijk blijft.
Deelnemen kost 35 euro (cursuspakket en twee
broodjeslunches inbegrepen). Aan inwoners van
Koksijde betaalt de gemeente de helft van de prijs
(17,50 euro) terug.
De bouwteamcursus vindt plaats op zaterdag 19
maart en zaterdag 2 april van 9 tot 17 u. in het Duinenhuis (Bettystraat 7). Het Duinenhuis is bereikbaar
via het Elisabethplein (hier parkeren en het duinen-

pad volgen) en ligt op een boogscheut van de tramhalte Lejeunelaan. Inschrijven tot uiterlijk 11 maart via
www.bouwteams.be of T 016 23 26 49.
Meer info: www.dialoog.be of Heidi Vollon van de
gemeentelijke milieudienst, T 058 53 34 64,
heidi.vollon@koksijde.be.

Leer de zee kennen!
In de schoolvakanties organiseert het Duinenhuis enkele
boeiende activiteiten! Onder begeleiding van een
animator kunnen kinderen kennis maken met onze kust
via de fascinerende doe-stations.
Elk doe-station nodigt uit om zelf een aspect van de
veelzijdigheid van de kust te ontdekken. Spelen en
leren zijn hier als eb en vloed, ze vloeien perfect in
mekaar over. Zo kun je je eigen gedicht van de zee

creëren met flessen, knopen vormen zoals een echte
visser, het gevecht aangaan met zeemonsters, een
strandbeest maken van bamboe en nog zo veel meer.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich gratis
inschrijven om op donderdag 10 maart van 14 tot 16
u. te smullen van de educatieve werking. Inschrijven via
de Jeugddienst: jocdepit@koksijde.be of
T 058 53 34 44. Het aantal deelnemers is beperkt!
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Verluchten! Ook in de winter!

Verluchten is geen energieverspilling. Er komt drogere lucht binnen die veel gemakkelijker opwarmt.

De winter is al een flink eind gevorderd, maar we hebben toch nog enkele koude maanden te gaan. In de
winter gaan de deuren en ramen niet meer zo snel
open. Toch is het belangrijk voor je gezondheid om er
voor te zorgen dat er frisse lucht binnenkomt en de minder frisse lucht van binnen buitenvliegt.

Luchtvervuiling in je huis?
Gemiddeld bevindt een Vlaming zich zo’n 85% van
de tijd binnen, dus is het logisch dat je de verse, gezonde lucht snel opgebruikt. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen,
roken, klussen,… komen er stoffen in de lucht die zich
opstapelen en jou of je familie ziek kunnen maken.
Die stoffen zijn schimmels, huisstofmijt, stof, CO,…

De oplossing: ventileren en verluchten!
Door te ventileren komt er voortdurend verse lucht
binnen. Dit kan je doen door een raam op een kier te
zetten of ventilatieroosters open te laten staan. Ventileren doe je best 24 uur per dag!
Door te verluchten zorg je ervoor dat er op korte tijd
veel frisse lucht binnenkomt door bijvoorbeeld een
raam of buitendeur enkele keren per dag 15 minuten
helemaal open te zetten. Verluchten doe je wanneer
de binnenlucht sterk vervuild is.

Verluchten = energieverspilling?
Soms hoor je wel eens dat verluchten pure energieverspilling is omdat de warme lucht naar buiten gaat.
Dit is niet correct: door te verluchten zorg je ervoor
dat de vochtige lucht naar buiten gaat en drogere
lucht binnenkomt. Deze warmt veel gemakkelijker op,
voelt comfortabeler aan en is gezonder!

Tips voor gezonde lucht in je woning:
-

Rook niet binnen
Ventileer 24 uur per dag
Gebruik de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet af
Verlucht extra tijdens en na douchen, koken,
poetsen, klussen,…
- Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe materialen hebt geplaatst
- Zet de verwarming lager of af tijdens het verluchten

Goed om vocht te bestrijden
Verluchten en ventileren is bovendien ook een goeie
remedie om vocht in huis te bestrijden. In ons natte
klimaat zijn veel huizen niet echt droog. Maar goed
gebouwde woningen waar goed geventileerd wordt,
mogen eigenlijk geen vochtplekken hebben.
Om geen problemen te krijgen, moet je evenveel
vocht afvoeren als er bijkomt. Een bewoner verdampt
dagelijks meer dan een liter water via de ademhaling
en de huid. Koken, afwassen en was drogen zorgen
voor nog een paar liter extra per dag. Al dat vocht
moet je door ventilatie en verluchting afvoeren. Dat
gaat het best wanneer het binnen warmer is dan
buiten.
- Ventileer goed terwijl het binnen warmer is dan
buiten
- Ventileer extra tijdens koken en dweilen
- Dweil geen vloeren die water opnemen
- Droog de was buiten als het kan
- Zorg dat de muren niet koud worden
Heb je vragen of wil je meer informatie over gezond
wonen? Neem dan zeker een kijkje op www.mmk.be.

Stand up comedy:
Bert Kruismans
Op zaterdag 5 februari test Bert
Kruismans zijn gloednieuwe show
uit op de Koksijdenaars. Zijn nieuwe
show kreeg als ronkende titel Geen
gezeik, iedereen rijk.
Bert Kruismans is natuurlijk geen
onbekende. In 2005 was hij nog de
slimste mens ter wereld. In 2011 misschien wel de grappigste!? Maar

daarnaast won hij tal van comedy
awards. Je hebt hem ongetwijfeld
al gezien in De rechtvaardige rechters, de comedy casino cup van
de bovenste plank.
In de PIT kun je hem live aan het
werk zien. Start om 21.30 u., toegang 3 euro, reserveren via jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Bert Kruismans test op zaterdag 5 februari
zijn nieuwe show in het jeugdhuis.

Voorjaar
in de PIT
Het nieuwe programma
boekje is uit. Haal je
exemplaar af op de
Jeugddienst. In het boekje
staat een overzicht van de
belangrijkste activiteiten
die in het voorjaar plaatsvinden. Meer info vind je
ook op www.depit.be met
links naar de verschillende
muziekgroepen.

In concert:
Low Frequency
Op vrijdag 11 februari zijn de Low
Frequency dj’s weer van de partij in
de PIT. Deze keer brengen ze enkele
straffe gasten mee: The Sect uit Het
Verenigd Koninkrijk en Ebbman uit
Lokeren. Twee drum ‘n’ bass dj’s met
faam.
Ebbman omschrijft zichzelf als volgt:
“From liquid to jump up to dark ...
everything that sounds good.”
The Sect heet in het echte leven
gewoon Dave Edwards. Hij is actief
bij verschillende drum ‘n’ bass labels
zoals Subsistenz, C4c, Position Chrome.
Zijn muziek beluisteren kan via
www.myspace.com/thesectdnb
Daarnaast zullen de Low Frequency
dj’s ook van de partij zijn: Xaeon, dj
Process, dj Gonzo, Threat, Second
Vision.
Start om 20 u., toegang 5 euro.
Meer info: www.depit.be

De jeugddienst beschikt nu ook over een verkleedbank.

Nieuw in de uitleendienst
Nieuw in de uitleendienst is de kast verkleedkleren voor kinderen. Van
indianen tot Chinezen. Van politiemannen tot skeletten. Ook de outfits van
Jack Sparrow, Pipo de clown zitten in de kast. De uitleendienst zorgt voortaan dus voor geslaagde verkleedpartijen of verjaardagsfeestjes.
Het hele aanbod kun je lezen op www.jeugd.koksijde.be.
Reserveren kan via 058 53 34 444 of via mail: of jocdepit@koksijde.be.

Vlaamse week tegen pesten
Van 28 februari tot 3 maart loopt de Vlaamse Week
tegen het pesten. De jeugddienst, inzonderheid het
Jeugdinformatienetwerk (JIN) brengt dit graag onder de
aandacht.
In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind of vijf
gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks
mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig
probleem.
Als ouder kan je dit niet alleen oplossen. Het pesten
aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Ouders en school kunnen hier best samenwerken. Zo
lukt het beter om kinderen te steunen en pesten te
doen stoppen.

Wat is pesten?

We spreken over pesten als één of meer kinderen een
ander kind meer dan eens en gedurende een langere periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoen,
met de bedoeling de andere te kwetsen. Bij pesten
is er sprake van een machtsonevenwicht: de ene is
altijd de winnaar, de andere altijd verliezer.

Wat is plagen?

Plagen is van korte duur, het is onschuldig, het
gebeurt spontaan en is speels. Kinderen die elkaar
plagen doen dat vaak om de beurt. Nu eens plaagt
de ene, dan weer de andere. Als kinderen aangeven dat het niet leuk meer is, dan houdt het plagen
op. Af en toe geplaagd worden, daar moet je kind
tegenkunnen. Bij plagen blijft je kind opgenomen in
de groep.

Wat is ruziemaken?

Je kan ruziemaken omdat je ergens niet akkoord
mee gaat, omdat je van mening verschilt, omdat je
toevallig hetzelfde of een andere kant uit wilt… Als je
ruzie maakt zeg je soms dingen die niet zo bedoeld
zijn en die harder aankomen dan verwacht. Als dit
gebeurt, heb je altijd de kans om je te verontschuldigen. Na een ruzie is er steeds een kans tot verzoening.
Een ruzie goed afronden kan je je kind leren.
Info: www.kleurtegenpesten.be; www.pesten.be;
www.sjn.nl/pesten; www.pestweb.nl (info op kindermaat), www.klasse.be/ouders (kijk onder help);
www.cyberpesten.be; www.slatoe.be;
www.pestenengeweldopschool.be

17de mountainbiketoertocht
Op zondag 27 februari organiseren de sportdienst en de
sportraad in samenwerking met
de sportdienst van De Panne de
17de unieke mountainbiketoertocht met omlopen van 35, 46 en
57 km.
Men kan inschrijven en starten
van 8.30 tot 13.30 u. in de sporthal in Koksijde-dorp voor het luttel bedrag van 4 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan
enkel de dag zelf.
Er zijn twee bevoorradingen
voorzien en elke deelnemer krijgt
één lot voor de gratis tombola
met een prijzenpot van 7.500
euro. Kleedkamers en douches
zijn beschikbaar en er is mogelijk-

heid om de fiets te reinigen aan
de bikewash. In 2010 mocht de
organisatie 1.176 deelnemers
ontvangen.
Wie geen mountainbike heeft kan
er een huren bij de plaatselijke
fietsenhandelaars: Vanneuville
in Oostduinkerke (058 51 71 05),
Velomaecker in Koksijde-bad (058
51 25 12), Maeckelberge in SintIdesbald (058 51 26 28) en Arizona
in De Panne (058 42 27 01).
Meer info: gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
sportdienst@koksijde.be of op
www.sport.koksijde.be

“Start to run”: 9de jogcursus
In het kader van het “start to run”-project organiseert de
Koninklijke Marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling
Koksijde, voor de negende maal een cursus joggen voor
beginners en gevorderden onder het motto “Ook u kunt
na 10 weken vlot 5, 10 of 15 km lopen”!
Deze 10 weken durende cursus vindt plaats op
maandag-, woensdag- en vrijdagavond (dus in
totaal 30 trainingen), vanaf maandag 28 februari
op de atletiekpiste van het sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke-dorp. De begeleiding en lessen worden gegeven door Carlos Beele, Inge Verhelst, Bart
Derycke, Peter Dutoo en Norbert Neyrinck. Zij garanderen dat alle deelnemers na tien weken vlot 5, 10 of
15 km kunnen lopen.
De cursussen beginnen telkens:
- om 19 u. voor de beginners 0-5 km (voor mensen
die momenteel niet lopen, er wordt aangeraden
de huisarts te raadplegen om na te gaan of deze
inspanning geen gevaar oplevert)
- om 19.45 u. voor de gevorderden 5-10 km (voor wie
regelmatig beweegt, en zonder moeite 20 minuten
aan een stuk kan lopen)
- voor de gevorderden 10-15 km (voor wie minstens
een keer per week 45 minuten loopt) om 19.45 u. op
maandag en vrijdag, om 19 u. op woensdag)
Maar op de eerste lesdag, maandag 28 februari,
starten de inschrijvingen in de voetbalkantine om
18.30 u. voor de beginners en om 19.15 u. voor de
gevorderden. De deelnameprijs bedraagt 25 euro.
Voor dit bedrag ontvangt elke deelnemer ook een
waardebon, een attest voor eventuele terugbetaling

door de mutualiteit, en bovendien een kans om een
mooie prijs te winnen bij de jaarlijkse tombola.
Inschrijven door overschrijving van 25 euro (voor nietleden, inbegrepen verzekering, begeleiding…) op
rek. nr. 068-2467927-80 van MACW Koksijde, met vermelding van naam, “start to run” en gekozen afstand,
of betaalt bij aanvang van de cursus op 28 februari.
Meer info: Carlos Beele (0498 13 60 70,
beele.pladijs@edpnet.be) of op het secretariaat
van MACW Koksijde macw_koksijde@skynet.be,
of www.macw.be/koksijde.

Naar de
baskettopper
Oostende-Aalst

Sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, of Sport overdag, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 27 mei. Elke
vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), kunnen dames en heren
terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief
programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennnis van
14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) kost
1,50 euro per voor- of namiddag.

De sportraad legt een autobus (50
personen) in naar de wedstrijd BC
Oostende-Okapi Aalst op zaterdag 26
februari. De rit wordt gratis aangeboden, het ticket voor de wedstrijd kost
6 euro.
Inschrijven en ticket betalen tot 14
februari bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke.
Opstapmogelijkheden om 18.45 u.
aan het brandweerarsenaal in
Koksijde-dorp en om 19 u. aan de
sporthal in Oostduinkerke. De wedstrijd
begint om 20 u.
Info: sportdienst Koksijde 058 53 20 01.

Mooie jaarcijfers voor de zwembaden
Het succes van het zwem- & recreatiebad Hoge Blekker houdt aan. In 2010 werden 6.439 zwemmers méér geregistreerd dan in 2009: 211.919 bezoekers t.o.v. 205.480. Uitschieters waren o.m. de ware volkstoeloop in augustus
(30.391) en een overvolle zwemtiendaagse met 7.337 deelnemers. Het openluchtbad, open van 19 juni tot 5 september, lokte 20.776 zwemmers, iets minder dan het jaar ervoor (24.502), te wijten aan de weersomstandigheden.
In 2011 heeft het zwembad in Koksijde opnieuw een
drukke bezettingskalender vanaf 8.30 tot 22 u. Na 19.45 u.
en buiten de schoolvakanties ontvangt het zwembad:
- op maandag de dames van de aquagym onder
leiding van redster Manu Verdoolaege
- op dinsdag de zwemclub Trapegeer
- op woensdag de kandidaat-redders onder leiding
van redder Pat Elias en duikclub Serville
- op donderdag de diepzeeduivels
- op vrijdag de zwemclub Trapegeer jeugd en nadien
de volwassenen
- op zaterdag de opleiding redder aan zee onder leiding van zwemcoördinator Jan Lycke
- op zondag de waterballetclub
Daarnaast is er op dinsdagnamiddag, –aan een spotprijsje–, zwemmen voor de 55+, op vrijdagmiddag en
namiddag 2 sessies aquagym (11.45 en 15.30 u.).
In februari start de eerste BGJG-zwemlessenreeks voor
de kleuters onder leiding van zwemcoördinator Fred
Boudt.
De Koksijdse Zwemweek vindt plaats van 18 tot en met
27 november.
De trainingen van basis Koksijde en het 40 SMD gebeuren over de middag.

Jeugdsportacademie:
minivoetbal
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het
twaalfde jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het
eerste tot het zesde leerjaar.
Na de sportinitiatiereeksen van toestelturnen,
basketbal, tennis en netbal/volley komt in februari
de vijfde sport aan bod. Op woensdag 9, 16 en 23
februari staat minivoetbal op het programma: van
14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, en van
15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Voor de drie lessen is de prijs 4,50 euro (verzekering
en sportmateriaal inbegrepen). Vooraf inschrijven
in de sportdienst, Hazebeekstraat 11 of via www.
koksijde.be/sport. In maart volgt nog een lessenreeks atletiek.

De cursus voor het behalen van het brevet Blosoredder
vangt aan tijdens de paasvakantie vanaf zaterdag 9
april. Er moet wel een test afgelegd worden op vrijdag
11 maart om 18 u. Voor de bezitters van het Blosobrevet
organiseert het zwembad jaarlijks de verplichte bijscholing op 30 april en 14 mei (keuze).
Achter de schermen wordt intens meegewerkt aan het
gloednieuw project “openluchtbad” te Oostduinkerke.
Daar blijft het zwembad nog twee seizoenen open
(2011 en 2012) om dan in september 2012 de werken
aan te vangen. Het zwembad in Koksijde is 7 dagen op
7 open.

5de West-Vlaamse
Nordic Walkingtocht van
Frankrijk naar Nederland
De vzw Nordic Fitness Center West-Vlaanderen organiseert zijn 5de West-Vlaamse Nordic Walkingtocht van
5 tot 13 maart.
- Zaterdag 5 maart (16 of 19 km): bezoekerscentrum De
Nachtegaal, Olmendreef 2 in De Panne (inschrijven
van 9.30 tot 10 u.)
- Zondag 6 maart (16,5 km): De Vierboete, Halve
Maanstraat 2 in Nieuwpoort (inschrijven van 10 tot
10.30 u.)
- Zaterdag 12 maart (22 km): Fort Napoleon, Vuurtorenweg in Oostende (inschrijven van 9.30 tot 10 u.)
- Zondag 13 maart (13 km): De Vierboote, De Vrièrestraat 26 in Heist (inschrijven van 11 tot 11.30 u.)
Prijs voor 1 tocht 10 euro, voor 2 of meer: 20 euro.
Meer info: www.greetostyn.be of 0494 71 73 12
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Coulier-Desaever
René Coulier (°Oostduinkerke) en Leonia Desaever (°Nieuwpoort) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Oostduinkerke (24 december 1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 18 december in het gemeentehuis ontvangen. René was 27 jaar visser, o.a. naar IJsland, en werkte daarna
20 jaar op de staatspakketboten. Leonia werkte eerst in Pension Simonne in Nieuwpoort-bad en was daarna huisvrouw. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Martin Vissers - 71 jaar

Aline Van de Velde - 75 jaar

Veurne, 26 november
zoon van Khalid en van Basma
Khalid uit Koksijde

Koksijde (10 december)

Alice Hancke - 85 jaar
Julien Wayembergh

Maria Hillem - 93 jaar
weduwe van Marcellus Deroo

William Roden - 89 jaar
echtgenoot van Léa Claeys

94 jaar

Yazaan Siddiqui

Dorian Catterman

Veurne, 27 november
zoon van Sébastien en van Magali Leclercq uit Koksijde

Taslima Chadijeva

Veurne, 29 november
dochter van Salman en van
Kamila Isajeva uit Koksijde

Jasmine Thongmee

Veurne, 2 december
dochter van Sittipol en van Anitta
Thongmee uit Oostduinkerke

Ciaro Verbanck

Frédéric Julien en Debora
Van den Bussche, beiden uit
Philippe Vanneste uit Koksijde en Aurélie Van Vlasselaer uit Tienen (11 december)
Christof Desmedt en Bjorn
Verrek, beiden uit Koksijde (17
december)

77 jaar

(22 december)

57 jaar - echtgenoot van
Marleen Verbeke

Berre Driessen

Veurne, 31 december
zoon Ben en van Kim Calcoen uit
Koksijde

weduwe van Jacques Quairiat

Yves De Smedt en Isabelle
Gabriels, beiden uit Koksijde

(18 december)

Deinze, 26 december
zoon van Thomas en van Michèle
Desimpel uit Oostduinkerke
Brugge, 28 december
dochter van Guillaume en van
Lien Decock uit Oostduinkerke

Johan Lechat - 51 jaar
Bernadette Seys - 67 jaar

Albert Declercq - 91 jaar
weduwnaar van Ivy Darkins

Wim Debaillie en Jennifer
Van Winkelen, beiden uit

Léonore Derhille

84 jaar

Roland De Grisse en Anita
Vermeire, beiden uit Koksijde

Veurne, 14 december
zoon van Lisa Verbanck uit
Koksijde
Colette en Renée Delie
Brugge, 15 december
dochtertjes van Hannes en van
Griet Debruyne uit Koksijde

Elliot Delbarge

echtgenoot van Theresia Avonture

Marcel Vandenberghe
Suzanne Moge - 82 jaar

weduwe van Noël Debaisieux

Jean-Pierre Inghelram

Johnny Theys - 52 jaar
Hubert Patfoort - 78 jaar
Solange Vermote - 73 jaar
Gilbert Decat - 67 jaar
Willy Degraeuwe - 75 jaar

Adrienne Millecam

Yvette Koëlle - 74 jaar
Jeannine Beke - 69 jaar

Koksijde (7 januari)

OVERLIJDENS

87 jaar - weduwe van Edmond
Bulcke

echtgenoot van Diane Vandewalle

weduwe van Gérard Broucke

August Stroobants - 74 jaar

Alfons Leleu - 78 jaar

echtgenoot van Rosalia Storms

Lucien Vandoorne - 73 jaar

weduwe van André Van Loock

weduwnaar van Graziella Schotte

Maria Michiels - 88 jaar

echtgenoot van Willy Marcelis

Elisabeth Verhamme
Denise Vanderghote
79 jaar

Roger Dejonghe - 65 jaar

weduwnaar van Jeannine Brissinck.

Solange Thieren - 94 jaar
weduwe van Gerard Degroote
Willy Slosse - 64 jaar

echtgenoot van Maria Van der
Elst

Yvonne Stock - 85 jaar
weduwe van Jacques Benoit
Serge Deprez - 65 jaar

echtgenoot van Huguette Godfroid

Maurice Derieuw - 77 jaar
echtgenoot van Jeanne Geryl

Dirk Marrannes - 46 jaar
echtgenoot van Ann Vandewoude

Florimond Seru - 74 jaar
echtgenoot van Ginette De
Brabandere
Léona Porson - 84 jaar
weduwe van Georges Lequeuse
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De voorbije maand in woord en beeld

Op vrijdag 17 december werden Christof Desmedt en Bjorn Verrek
(zittend in het midden) door liefst vier getuigen naar hun huwelijk
begeleid. Een unieke gebeurtenis. Deze vier getuigen waren v.l.n.r.
Benny Verrek, Lindsey Desmedt, Tom Van Eeckhout en Bart Dewulf.
(Foto Peter Blanckaert).

Naar het voorbeeld van Veurne telt
onze gemeente nu ook een officiële
belleman in zijn rangen. De welluidende boodschapper van dienst
is de Oostduinkerkenaar Marc Reybrouck, in een vorig leven visboer
in Veurne, en in een apart leven uitermate gedreven wielerliefhebber.
Belleman Marc was zeer gelukkig
toen hij op zaterdag 18 december
in zijn gloednieuw uniform zijn eerste
officiële verschijning maakte tussen herders en schapen op de
kerstmarkt in Wulpen..!

Excellentie Slawomir Czarlewski, ambassadeur van Polen in België,
werd op maandag 20 december door burgemeester en schepenen in het gemeentehuis ontvangen. Maja Wolny, nieuwe conservator van het Nationaal Visserijmuseum en afkomstig uit Polen,
regelde dit bezoek. Er wordt thans nagegaan of een bepaalde
vorm van samenwerking tussen de musea van Koksijde en
Gdansk mogelijk is.

meer
foto’s op
www.koksijde.be/
fotoalbum

De kaas- en wijnavond
van Vrouwenstemmen/FVV
ten voordele van La Palabre
bracht de mooie som van 2.700
euro op. La Palabre is een organisatie
van streekgenote Els Leye en van Koita
Khady om bij te dragen tot de educatieve,
sociale en economische ontwikkeling van
vrouwen in Afrika (www.la-palabre.org).
Op de foto krijgt Els Leye de cheque overhandigd uit handen van gemeenteraadslid Rita Gantois en de bestuursleden van
Vrouwenstemmen/FVV.
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Het fitnesscentrum Fyzix dat nu gevestigd is op het domein van Sun Parks in Oostduinkerke verhuist eerlang naar het
sportpark Oostduinkerke in de onmiddellijke omgeving van Golf ter Hille. Daar beschikt de zaak over een terrein via
erfpachtovereenkomst met de gemeente. De ondertekening van die overeenkomst was een terechte gelegenheid voor zaakvoerders Johan Vanhoutte en Sabine De Leeuw (rode kledij) en hun personeel om het glas te heffen
met burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Sport Dirk Dawyndt.

Vierduizend euro, dat is het bedrag dat de verzamelde
kopers op 8 december neertelden voor zeven
taarten die door bakker Stéphan Destrooper uit SintIdesbald openbaar geveild werden ten voordele van
Kompani, een begeleidingstehuis in Oostduinkerke
voor kinderen en jongeren in een problematische
opvoedingssituatie. Een en ander werd georganiseerd
in het kader van de VT4-wedstrijd “De Beste Bakker
van Vlaanderen”, waarvoor Stéphan Destrooper de
West-Vlaamse laureaat was. Veilingmeesters waren
wedstrijdpresentator Steph Goossens en burgemeester
Marc Vanden Bussche. Op de foto bakker Stéphan,
BV Francesca Vanthielen, meter van Kompani die de
cheque in ontvangst neemt, en de echtgenote van
Stéphan.

Op woensdagavond 29 december
verwelkomde Koksijde De Parade,
een grote lichtstoet met schitterend vuurwerk in een regie van
Symfonie der Stenen. In sprookjesachtig verlichte kostuums flaneerde
de parade voorbij de duizenden
toeschouwers die in dichte drommen de stoepen van de Zeelaan
bevolkten. De lichtkostuums waren
originele creaties, terwijl ruiters, steltenlopers, vuurspuwers en verlichte
praalwagens evenzeer voor een
bijzondere sfeer zorgden.

Stuur uw liefdesbericht met de morsesleutel!

Valentijn in het Visserijmuseum
Liefde in morse

Bovendien wordt iedereen uitgenodigd om heuse liefdesberichten
in morse te versturen. Het museum biedt iedereen daartoe een
intiem hoekje: een afgeschermde
schrijftafel naast de computer die
op de morsesleutel is aangesloten.
Uw gewone tekst op de pc wordt
automatisch in morse vertaald en
via e-mail aan de geliefde verstuurd.
Met bijgevoegde morsecodelijst kan
de ontvanger met rode oortjes de
liefdeswoorden ontcijferen!
De hoogdag van de liefde gaat ook in
het Nationaal Visserijmuseum niet onopgemerkt voorbij. Het museum pakt
op zondag 13 februari uit met een
Valentijnsactie. Later dit jaar komen
nog meer grote emoties aan bod: op
16 juni opent de grote tentoonstelling
ZEEROTICA/MEROTIQUE, over liefde en
lust aan de kust.
Op zondag 13 februari om 14.30 u.
en 16 u. kan men even achter een
roodfluwelen gordijn kijken, waar
schrijfster Katrien Vervaele in haar le-

zing Het zout van de lippen gezoend,
vertelt over het intieme leven van
de vissers. Parallel om 16 u. is er een
aquariumworkshop voor alle kinderen over hoe moeder en vader vis
kleintjes krijgen. Inschrijven via
info@visserijmuseum.be of ter plaatse.
Zondag 13 februari is het Nationaal
Visserijmuseum gratis te bezoeken!
Paardenvisser Johan Van Den Driessche biedt tegen een zachtgefrituurd
prijsje een liefdesgarnaalkroketje met
garnaalsoep aan..!

Liefdesoproep

Het visserijmuseum is op zoek naar
fotomateriaal (tot de jaren 1980)
over het liefdesleven van vissers en
zeemannen. Heeft u een mooie foto
van een verlovingsfeest? Of een foto
van een zoenend echtpaar? Bezorg
ze in februari aan het museum
(opening dinsdag tot zondag 14 tot
18 u.) of bel voor een afspraak. Uw
materiaal wordt ingescand en direct
terugbezorgd. De meest interessante
beelden zullen deel uitmaken van de
tentoonstelling Zeerotica.

Een romantische
knuffelduik!
Zaterdag 12 februari organiseren de VVV, de handelaarsbond
Oostduinkerke-bad, IKWV, Rode Kruis en villa Aqua ter hoogte van het
openluchtzwembad voor de eerste keer een romantische knuffelduik
in het frisse zeewater (10°)!
Inschrijven via www.koksijde.be of de dag zelf vanaf 10 u. in het toeristisch infokantoor op het Astridplein. Voor de
prijs van 6 euro ontvangt u per duo een gratis saunabeurt in Villa Aqua, een verrassing en een warm drankje na
de duik. De VVV looft ook enkele prijzen uit voor het meest romantisch verklede koppel, het jongste en oudste
koppel.
Omkleden kan vanaf 14 u. in het zwembad. Om 15 u. aansteken van hartjesvuur op het strand. Start knuffelduik
om 16 u. “Happy hour-Stella” in de deelnemende tearooms van 17 tot 18 u.
De handelaarsbond presenteert aangepaste Valentijnaanbiedingen en een Valentijnwedstrijd. Sinds 15 januari
staat er op de Zeedijk immers een roze potvis met een bus voor liefdesbrieven. De beste liefdeswensen zullen
worden voorgelezen op radio Gold en op 12 februari beloond worden met een verrassingspakket. In alle handelszaken van Oostduinkerke-bad kan men tot 12 februari rode ballonnen kopen (5 euro) die tijdens de knuffelduik
gelost zullen worden. De opbrengst is voor de vzw Kiekafobee die in Koksijde een appartement huurt om kankerpatiëntjes met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.
Meer info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde, zie ook www.koksijde.be.
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Tragikomisch en ontroerend danstheater

Een hond met diva-allures
Arend Pinoy (zoon van actrice Marijke Pinoy) was
twee seizoenen geleden te gast met z’n debuut Talking
about Kevin, met lovende reacties. Z’n tweede voorstelling Toi Poefie Moi heeft zowaar een (blind) hondje
in de mede-hoofdrol. Zaterdag 26 februari om 20 u. in
c.c. CasinoKoksijde.
Poefie heeft diva-allures. Het vlinderhondje (zeg nooit chinchilla tegen Poufie) komt op, snuffelt rond en gaat
doodgemoedereerd in het midden van de scène liggen. Laat de anderen het werk maar opknappen. Ik hoef
maar één pootje uit te steken, en de zaal gaat plat.
De beginsituatie van het stuk is eerder banaal: een jongen is verliefd op een meisje en schenkt haar een hondje.
Aanvankelijk alledaags en ordinair, blijkt de realiteit waarin de personages zich bevinden al snel een eigen, rare logica te kennen. De toeschouwer wordt uitgedaagd om zijn eigen referenties aan de kant te zetten en zich te laten
onderdompelen in deze onvoorspelbare en haast absurde wereld. Een fysieke voorstelling over de dubbelzinnigheid van het leven en juiste keuzes maken.
In deze danstheatervoorstelling onderzoekt Arend Pinoy de absurditeit van de dagelijkse realiteit. Pinoy werd met
zijn solovoorstelling Talking about Kevin laureaat op Jong Theater TAZ#2009. Ook deze nieuwe creatie is terug een
mix van theater en dans. Hij maakt bruut fysiek danstheater met veel humor en een grote kwetsbaarheid. De
slotscène, een uitputtende race van louter vleselijke neukstandjes achter verwrongen piratenmaskers, vat de hele
voorstelling samen. Plezierig ziet het eruit, maar daaronder gaapt een afgrond. De mens op zijn hondjes. (Uit De
Standaard) Arend Pinoy wordt op het podium bijgestaan door danseres Jung-Ae Kim en door Poefie uiteraard.
Toi/Poefie/Moi op zaterdag 26 februari om 20 u.. Tickets 12 / 10,20 en 9 euro.

Een muzikale ode aan
de liefde
Valentijnsdag is sinds mensenheugenis de dag der geliefden. Ook vòòr
de commerciële wereld op de kar sprong, was 14 februari de dag waarop
vriendschap of liefde werd gevierd. Zin om met Valentijn voor een keer
geen parfum of after-shave, een bos rozen of cadeaubon te schenken?
Dan heeft c.c. CasinoKoksijde een suggestie voor vrijdag 11 februari.
Niemand kan zo schoon, zo zwoel en zo intens de liefde bezingen als
Esmé Bos. Ze verdiende haar sporen bij El Tattoo del Tigre, Duveltjeskermis en Tres Tigres Tristes en bezorgde elke luisteraar spontaan kippenvel.
Bart Voet is haar metgezel, zowel in het dagelijkse leven als op het podium. Beiden speelden al dikwijls met elkaar samen en zijn dus perfect
op elkaar afgestemd.
In hun nieuwe programma Tu Y Yo (Jij en ik) brengen ze liedjes over
gemis, schoonheid, regen, liefde en troost. Naast heel wat eigen nummers brengen ze ook eigen versies en interpretaties van songs van o.a.
Michael Jackson, Roberta Flack (Killing me Softly), Jacques Brel, Serge
Gainsbourg. Mooie liedjes duren niet lang, deze muziekvoorstelling
over liefde en hartenpijn gelukkig wel.
Esmé Bos en Bart Voet brengen hun elektro-akoestische liedjestrip op
vrijdag 11 februari om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde. Tickets kosten 12 /
10,20 / 9 euro.
© Koen Broos

Opendeur in Westhoekacademie op 25, 26 en 27 februari

Ode aan Lof der Zotheid
Tijdens het laatste weekend van
februari zet de Westhoekacademie
zijn deuren open. Elk jaar valt dat
weekend samen met de Dag van het
Deeltijds Kunstonderwijs die in elke
Vlaamse academie. Centraal thema
is deze keer Erasmus’ Lof der Zotheid.
Alle activiteiten worden georganiseerd in en rond het hoofdgebouw
van de WAK in de Veurnelaan.
Speciaal voor deze gelegenheid
werken alle kinderen van de lagere graad samen aan een groot
kunstproject dat op drie plaatsen in
open lucht getoond wordt. Elk kind
maakt een kunstwerk dat aan het
thema “Lof der Zotheid” gelinkt is. In
totaal worden aldus bijna 400 werken gemaakt die op drie geheime
locaties rond het hoofdgebouw van
de academie worden opgesteld.
Deze spectaculaire eye-catchers
alleen al zijn de moeite waard om
een kijkje te komen nemen.

Een kunstbad

Maar er is meer… Zodra je het
hoofdgebouw binnenkomt, word je
overrompeld door kunstwerken van
cursisten van de Westhoekacademie. Alle graden (lagere, middelbare en de volwassen graad) komen
aan bod. Bovendien komen alle filialen van de academie (Veurne, De
Panne, Nieuwpoort en Alveringem)
samen in het hoofdgebouw. De
middelbare graad krijgt de eer om
hun tentoonstelling op te bouwen
in de gaanderij, de tentoonstellingsruimte van het hoofdgebouw. De
aandachtige kijker zal merken dat
bepaalde werken ook buiten de
muren te bewonderen zijn.
Alle ateliers van de hogere graad
zetten ook hun deuren open.
Tijdens het weekend kan iedereen
vrij in en uit. Je ziet er cursisten aan
het werk, er zijn demonstraties en
expo’s in elk atelier.

Fotozoektocht

De WAK organiseert ook een fotozoektocht voor kinderen. Zij kunnen
als echte detectives speurwerk verrichten in en rond het hoofdgebouw.
Iedereen prijs en een persoonlijke
badge! De winnaar krijt een echte
schildersezel met doek en verf.
Voor vragen over de atelierwerking,
de tentoonstellingen, activiteiten
en lezingen is er de informatiestand.
Je kan er ook al inschrijven voor de
studiereis Parijs van vrijdag 25 tot
zondag 27 maart 2011.
De Westhoekacademie installeert
ook een gezellige bar voor een rustig
kopje koffie of een lekker streekbiertje.
Open op vrijdag 25 februari van 18
tot 21 u., op zaterdag 26 en zondag
27 februari van 14 tot 17 u.
Info: Secretariaat
Westhoekacademie, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald (T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be,
www.wak.koksijde.be)

Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op!
Van zaterdag 26 februari tot en met
woensdag 9 maart zijn er in onze
gemeente weer carnavalsfeesten.
De VVV en het feestcomité van
Oostduinkerke-dorp dienen niet minder dan vijf manifestaties op. Koksijde
pakt uit met een groot kindercarnavalsfeest.

Oostduinkerke

ZATERDAG 26 FEBRUARI: 14 u.,
zaal Witte Burg, KINDERCARNAVALFEEST met verkiezing van het jeugdprinsenpaar 2011, Kinderdisco Creafun, gratis toegang, mooie prijzen
voor de best verklede kinderen, org.
feestcomité Oostduinkerke-dorp
DONDERDAG 3 MAART: 14 u.,
zaal Witte Burg, SENIORENCARNAVALFEEST met verkiezing van
seniorenkeizer en –keizerin 2011,
optreden showorkest The Gypsy’s,
gratis toegang, org. feestcomité
Oostduinkerke-dorp
ZATERDAG 5 MAART: 16.30 u.,
Estaminet In de Peerdevisscher,
OFFICIËLE AANSTELLING van Keizer
Ronny I en zijn hofmaarschalken
Sam en Christophe, org. feestcomité Oostduinkerke-dorp
ZONDAG 6 MAART: 14.30 u.,
GROTE CARNAVALSTOET van
Oostduinkerke-bad naar dorp
(aankomst voorzien rond 16.30 uur)

met prachtige wagens en groepen,
muziekkorpsen en veel leute. Na
de stoet rondgang met bezoek
aan de plaatselijke kroegen voor
deelnemers en sympathisanten,
prijsuitreiking om 18.30 u. in café Visserswelzijn.
Het hoogtepunt van carnaval te
Oostduinkerke is uiteraard de stoet
op zondag 6 maart.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken, werd
er opnieuw een extra financiële inspanning geleverd. Per wagen (van
verenigingen uit eigen gemeente)
is een startgeld van 350 euro en
de nodige logistieke steun voor de
opbouw van de wagen voorzien.
Verenigingen die geen wagen
hebben, kunnen deelnemen met
een gekostumeerde groep. De VVV
betaalt de factuur voor het huren
van de kostuums voor de helft terug
met een maximum van 200 euro.
Inschrijvingsformulieren voor de
stoet bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058 53 29
10. Org. VVV i.s.m. feestcomité
Oostduinkerke-dorp
Zoals elk jaar loopt tijdens de Oostduinkerkse carnavaldagen,
meer bepaald van zaterdag 5
maart tot en met woensdag 9 maart
ook een leuke carnavalkermis ter
hoogte van het oud-gemeentehuis!

DINSDAG 8 MAART: vanaf 20 u.,
VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerkedorp met een prijzenpot van 875
euro voor de 40 beste maskers.
Jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro met
gratis basisconsumptie, start aan
cafetaria sporthal Hazebeek. Om
02 u. prijsuitreiking in café Leopold.
(Voor verdere inlichtingen: voorzitter
feestcomité Oostduinkerke-dorp
Jan Van Den Broucke, Molenwal 16
te Oostduinkerke, tel. 0477 67 47 72)

Koksijde

WOENSDAG 9 MAART: 14 u.,
KINDERCARNAVALSTOET, vertrek
op het Kerkplein in Koksijde-bad
(inschrijven ter plaatse). Omloop
van de stoet: Kerkplein, J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, Kursaallaan,
Zeedijk, Zouavenplein, Koninklijke
Baan, Kursaallaan, c.c. CasinoKoksijde, alwaar om 15 u. kinderanimatie en kinderdisco “Kids on the
dancefloor” in de feestzaal. Het
feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!
Org. feestcomité Koksijde-bad i.s.m.
de VVV.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303
(tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22)
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Agenda
doorlopend
‘K’-ART
12-13/02/2011
Uitwisseling Kunst &
muziek franco-belge

Koksijde – atrium gemeentehuis 10-17 u
Franse artiesten:
Pierre Vangrevelinge – peintures à l’huile
Chris Poidevin – peintures à l’huile
Alain Mortier – intemporel & nu
Christian Sergeant – peintures
& Véronique Duhamel
Vlaamse artiesten:
Jan Dieusart (beeldhouwkunst)
Walter Vilain (schilderijen)
E. Rotsaert & M. Haezebrouck
(kunstfotografie & -tapisserie)
Muzikale omlijsting: Koksijde –
Harp Luc Valaere

26 & 27/02/2011
Lof der Zotheid
in de WAK OPEN DEUR
Tentoonstelling vogelverschrikkers en
fotowedstrijd
Sint-Idesbald, Westhoek Academie
Koksijde, Veurnelaan 109, Koksijde,
T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be ,
www.wak.koksijde.be
zie Tij-dingen blz 32

Maandag
28 februari
9de maal start to run sessie
Organisatie: MACW Koksijde, voorzitter
Daniel Lingier, Koksijde

februari
02 woensdag
Causerie ‘de schilder Toulouse-Lautrec’ door Freddy
Vandecappelle 14.30 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Info Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. VL@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde ( voorheen VVVG)
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘Adem’ 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

04 vrijdag
‘De bizarre avonturen van
ridder Jan van Krottekotte’
Kindertheater door Rat 19.30 u

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 49 20,
Oostduinkerke-Wulpen@davidsfonds.netwww.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

05 zaterdag
Open museumdag: museum
gratis toegankelijk 14 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Geleide wandeling
‘Vroegelingen in de natuur’,
vinden we reeds tekenen van
de nakende lente? 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

08 dinsdag
Vastenavondfeest leden SOW 14 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg, Inkom:
€ 5, inschrijvingen Nelly Maes, T 058 51 10 34,
Info Roger Billiet, T 058 51 65 00,
rogerbilliet@skynet.be

HVV Zahir Koksijde – praten
over dingen des levens
Thema: zin of onzin van het
vrijwilligerswerk 19.30 u

Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109
Info en inschrijvingen Marc Van Muylen,
vanmuylem@skynet.be

09 woensdag
Film ‘Copacabana’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info dienst Toerisme

10 donderdag
Hutsepotmiddag en algemene vergadering 12 u

Koksijde, Info Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60, Jeannine Nowé, T 058 51 33 01

Sekten en hun invloed op
België 14.30 u

Beklijvend muziektheater
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-laan 9a
Info c.c. CasinoKoksijde en het Bedrijf

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, W. Elsschotzaal,
boven Bibliotheek
Lezing door dhr. Johan Detraux, vz Studie- en
adviesgroep Sekten. Docent Nationale Rechercheschool. Inkom: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info M. Mortier, T 0475 97 21 98, mmortier@base

06 zondag

11 vrijdag

Optreden van De vaganten
(nostalgische kleinkunstgroep
van de jaren ’70)
Gratis aperitiefconcert
aangeboden door Vrouwenstemmen FVV 10.30 u

Esmé Bos & Bart Voet, Tu Y Yo 20 u

Jessa Wildemeersch speelt– de
Nacht van Margaretha 20.30 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info dienst Toerisme

07 maandag
‘Wat schuilt er achter een
naam’ 20 u

Sint-Idesbald, Excelsior, Hotellaan
Inkom: 5 euro leden Markant, niet-leden: € 10
Info & organisatie Markant Sint-Idesbald,
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be

Een elektro-akoestische liedjestrip
Een muzikale ode aan de liefde
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

12 zaterdag
Knuffelduik in zee – 16 u

Oostduinkerke-aan-Zee
Info Info en inschrijvingen via
toerisme@koksijde.be / Zie Tij-dingen, blz 30

13 zondag
Valentijn in het Nationaal
Visserijmuseum
Zie Tij-dingen, blz 30

35
15 dinsdag

23 woensdag

27 zondag

Causerie: ‘wat te doen bij
overlijden’ 14 u

Bespreking van het boek
‘Het meisje met de Parel’
van Chevalier 14.30 u

Start en inschrijvingen
Mountainbiketoertocht

Koksijde-aan-Zee, parochiecentrum,
Tulpenlaan 41, inkom € 5
Organisatie Okra Koksijde-Oostduinkerke,
Joe_buschmann@web.de

Valentijnsbanket

8.30 u - 13.30 u

Koksijde, Leesclub
Org.: VL@s – Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be
Info Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

Koksijde-dorp, Sporthal
Deelname: € 4, afstanden: 35 – 46 – 57 km
2 bevoorradingen
Info Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01

Film ‘Poetry’ 20 u

Hotelschool Koksijde
Info T 058 52 06 27

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

16 woensdag

Tentoonstellingen

25 vrijdag

Film ‘Des hommes
et des Dieux’ 20 u

Tot 19 juni

Alzheimer en Dementie 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

19 zaterdag
Okidok, Slips inside(7+) –
acrobatisch spektakel 20 u
Acrobatisch en clownesk spektakel
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

Saturday Night Follies 21 u

Back to 80 & 90’s – deuren om 21 u
Eerste 50 aanwezigen krijgen een verrassing
Koksijde, De Normandie
Vvk: € 9, ADD: € 10
Info & organisatie vriendenkring De Ark
Koksijde, Levecque.peter@scarlet.be

Christine Van Broeckhoven
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom: € 5; voor leden Vl@s (vroegere VVVG)
en leden Davidsfonds: € 4 – Info Davidsfonds
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 49 20,
Oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net ;
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

26 zaterdag
Kindercarnaval met verkiezing Jeugdprinsenpaar. Kinderanimatie, gratis toegang 14 u

Oostduinkerke, Witte Burg
Info dienst Toerisme

Arend Pinoy Trio… (2010) 20 u
Tragikomisch en ontroerend danstheater
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info c.c. CasinoKoksijde

Bal Rouge – walking dinner
en galabal vanaf 19 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Org. Scouts Zeedustra
Info Balrougekoksijde@gmail.com

Tentoonstelling ‘Dier en
plant als migrant’

Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be – www.iwva.be

Tot 1 juni
Tentoonstelling ‘Gebleven
op Iseland’

Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum
van Oostduinkerke
Info Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, T 058 51 24 68,
www.visserijmuseum.be,
info@visserijmuseum.be

18/02-27/02
Tentoonstelling Jan De Mey,
schilderkunst
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan 40
Info dienst Toerisme

februari
Groepstentoonstelling
beelden in keramiek

Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, Strandlaan
Info Lievino, T 058 51 18 05

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.casinokoksijde.be
cc.casino@koksijde.be

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

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

Info:
Het Bedrijf
T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be
www.hetbedrijf.be

SuperVlieg
12 maart 2011 Koksijde
Kom genieten van HET kinderkunstenfestival
boordevol zotte animatie, workshops, spetterende
voorstellingen, feest en ambiance!

