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Doe mee
en win

Foto van de maand
Stefan Van Hooreweghe uit Koksijde is de gelukkige winnaar
van de fotoprijs februari. Stefan was even indiscreet en gluurde
door zijn vizier naar een onschuldige meeuw die net van plan
was zijn badje te nemen in een kelle. Of misschien nam het
meeuwtje het rimpelloze water wel voor spiegel…
Deze mooie foto brengt Stefan de maandprijs op!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
maandag 7 maart. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.
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hoogwater
00.55 en 13.19
01.35 en 14.01
02.17 en 14.44
03.00 en 15.29
03.45 en 16.16
04.32 en 17.08
05.25 en 18.06
06.27 en 19.11
07.39 en 20.32
09.18 en 22.02
10.43 en 23.02
11.33 en 23.45
12.10
00.19 en 12.41
00.48 en 13.08
01.13 en 13.32
01.38 en 13.56
02.06 en 14.25
02.38 en 14.57
03.12 en 15.32
03.50 en 16.11
04.34 en 16.57
05.27 en 18.00
06.44 en 19.41
08.20 en 21.06
09.42 en 22.15
10.47 en 23.08
12.26
00.51 en 13.18
01.31 en 13.57
02.11 en 14.38

laagwater
07.57 en 20.12
08.38 en 20.52
09.19 en 21.33
10.00 en 22.13
10.42 en 22.54
11.24 en 23.37
12.12
00.31 en 13.11
01.49 en 14.23
03.20 en 15.56
04.47 en 17.20
05.46 en 18.12
06.31 en 18.50
07.07 en 19.20
07.38 en 19.45
08.05 en 20.09
08.33 en 20.38
09.03 en 21.11
09.36 en 21.45
10.11 en 22.20
10.48 en 22.57
11.30 en 23.43
12.29
01.02 en 13.46
02.29 en 15.01
03.52 en 16.23
05.12 en 17.39
07.08 en 19.29
07.53 en 20.11
08.34 en 20.51
09.14 en 21.30

Referentieplaats is Nieuwpoort. Vanaf 28 maart in zomertijd.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68

Colofon

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.)

Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos
Eindredactie:
diensthoofd Communicatie, Onthaal &
Protocol Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303
in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
maart tot december 2011”

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.

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.

Oud station: vaarwel…
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Op 1 maart begint de afbraak
van het station Koksijde aan de
Sint-Idesbaldusstraat. Wie nog
een foto ervan wil moet supersnel
zijn. Op dezelfde plaats zal in tien
maanden een totaal nieuw station
verrijzen. Ook de omgeving wordt
heraangelegd!
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WK Cyclocross
Een officiële delegatie van ons
gemeentebestuur woonde eind
januari in het Duitse Sankt-Wendel
het WK Cyclocross bij. Niet zomaar
een uitstap, maar een heus werkbezoek. De delegatie stelde er aan
de internationale pers het WK 2012
in ons eigenste Koksijde voor..!

26 en 27
Van ballen en duiven…
Nee, hiernaast ziet u geen golfballen. Wel petanqueballen! De
nieuwe accommodatie voor de in
Koksijde bloeiende petanquesport
is officieus geopend. Ook de
liefhebbers van de duivensport
komen er aan hun trekken. Petanquetempel en duivenpaleis…

28 en 29
Koksijde-Kanjers!
Op 12 maart pakt c.c. CasinoKoksijde uit met drie intieme en
sfeervolle concerten die “tapijt
geven” aan talent van eigen
bodem: Peter Paelinck, Soluna en
Moonwolf. Op zaterdag 13 maart
spelen Dimitri Baeteman en zijn
vrienden Klassiek op Zondag in
Ten Bogaerde…
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Snippers uit de raad
van van 17 januari
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.

Station Koksijde

Aankoop woning en grond

Op vraag van ICTRA, een studiebureau technieken van de
NMBS-holding, is het lastenboek
goedgekeurd voor technische
aanpassingswerken in het nieuw te
bouwen station. De maximale raming van deze aanpassingen ten
laste van de gemeente bedraagt
47.942 euro. Unaniem. Het nieuwe
station moet klaar zijn tegen eind
januari 2012.

De gemeente koopt de woning met
huis (343 m2) aan de Toekomstlaan
1 in Oostduinkerke. De prijs bedraagt
295.000 euro. De aankoop kadert in
de plannen van het bestuur voor een
ruimtelijk-strategisch project voor de
economische en recreatieve ontwikkeling van de kern van Oostduinkerkedorp. Voorlopig kan dit pand voor
de dienst Onthaalouders gebruikt
worden. Unaniem.
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Belvédèrelaan
Het tracé van de Belvédèrelaan
is goedgekeurd. Deze niet-aangelegde weg ligt bij de Sangattestraat-Hoopstraat (noordoostelijke hoek Hoge Blekker). Vier
raadsleden stemden tegen: Henri
en Sophie Dewulf (CV&V) en Jos
Boons en Herman Vandenberghe
(Vlaams Belang). De andere 5
CD&V-raadsleden onthielden zich.

Verkoop vissershuis
Het vissershuisje, Chrysantenlaan
1 in Koksijde (7 a 70 ca), zal openbaar verkocht worden. Het huisje
staat leeg en er zijn veel renovatiewerken nodig. De instelprijs zal
minstens 200.000 euro bedragen.
Unaniem.
Het vissershuisje, Chrysantenlaan 1,
zal openbaar verkocht worden.

Infovergadering mobiliteitsplan
Ons bestuur en de betrokken diensten hebben samen met andere
partners (Vlaamse overheid, provinciebestuur, VVM De Lijn, NMBS,…)
het gemeentelijk mobiliteitsplan herzien. In het mobiliteitsplan komen
diverse thema’s aan bod zoals ontsluiting van nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, de toekenning van functies aan de diverse wegen
(in het vakjargon categorisering van de wegen), fietsbeleid; verkeers
leefbaarheid en voetgangers, verkeerscirculatie, parkeerbeleid, het
openbaar vervoer, vervoersmanagement bij grote evenementen (zoals
WK cyclocross 2012), flankerende maatregelen enz.
Het ontwerp van mobiliteitsplan zal toegelicht worden op een
infovergadering op maandag 28 maart om 18.30 u. in de theaterzaal
van c.c. CasinoKoksijde.
U krijgt aansluitend de kans om vragen te stellen of opmerkingen te
maken op het voorgestelde beleid.

u komt ?
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De burgemeester aan het woord
Burgemeester Marc Vanden Bussche onderstreept in zijn maandelijkse groet aan onze lezers het belang van
de nieuwe petanquehal die halfweg januari in gebruik genomen werd. In dit nummer is de afbraak van het
oude stationsgebouw en de bouw van een nieuw station ook een belangrijk aandachtspunt. Verder blikt de
burgervader even vooruit op twee grote kinderevenementen en op het WK Cyclocross over elf maanden.
T-d: “Burgemeester, de nieuwe accommodatie voor de petanque- en
de duivensport op het sportdomein
Hazebeek is officieus in gebruik genomen!?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, we hebben op 17 januari
de eerste balletjes gegooid zodat de
diverse clubs er hun drukke activiteiten
kunnen beginnen. Ik denk dat dit een
bijzonder goeie investering is die voor
veel spelplezier en sociaal contact
onder de medioren en senioren zal
zorgen. Maar opgelet! Petanque is
ook een sport voor jongere mensen.
Die zijn natuurlijk ook welkom in onze
petanquetempel zoals het gebouw nu
al genoemd wordt. Ook de duivenliefhebbers en de scrabblespelers wens
ik er veel gezellige uren! De officiële
opening volgt op 1 april en daar willen
we een groot volksfeest van maken!”
T-d: “Er loopt ook een wedstrijd over
de petanque- en duivenhal?”
Burgemeester: “Wel, ons bestuur
zoekt twee mooie, typische, gevatte
namen: één voor de petanquehal en
één voor het duivenlokaal. In deze Tijdingen worden alle lezers uitgenodigd
voorstellen in te zenden! De jury zal zich
dan over al die inzendingen beraden
en aan het bestuur een keuze voorstellen. We hebben dit nog gedaan, denk
aan de Florizoonebrug in Wulpen. Dus,
iedereen mag meedoen!”
T-d: “Iets anders, op 1 maart start normaliter de afbraak van het treinstation
Koksijde!”
Burgemeester: “Inderdaad. Het
verheugt ons dat dit dossier goed
vooruitgaat. Mensen die nog een
fotootje van het stationnetje willen,
zullen zich moeten haasten, want
afbreken duurt niet lang. Kort daarna
zal de bouw van het nieuw station
beginnen. De aannemer heeft er een
tiental maanden voor, want het moet
zeker klaar zijn tegen eind december
van dit jaar! Hetzelfde geldt voor de
omgevingswerken. De bedoeling is
dat het station al optimaal functio-

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zoeken mooie namen voor de nieuwe
petanquehal en het duivenlokaal. Daarom organiseert Tij-dingen een wedstrijd.
Iedereen mag meedoen!”

neert tegen het WK Cyclocross eind
januari 2012 in Koksijde. Ik vind dit een
belangrijke investering want een mooi
treinstation is zeker ook een uitstalraam
van een gemeente! Als treinreizigers
de eerste voet op Koksijdse bodem
zetten, moeten ze zich immers direct
thuis voelen. We duimen dus voor een
puik resultaat!”
T-d: “Hoe lopen de voorbereidingen
voor het WK inmiddels?”
Burgemeester: “Uitstekend. Ik was
eind januari met een delegatie van
ons bestuur in het Duitse Sankt-Wendel
waar de wereldkampioenschappen
van dit jaar plaatsvonden. We hebben er onze organisatie van volgend
jaar aan een volle zaal journalisten en
andere belangstellenden in ’t lang
en in ’t breed uit de doeken kunnen
doen. Ik kan iedereen verzekeren dat
dit WK echt een mega-gebeurtenis zal
worden! De diverse werkgroepen laten
niets onverlet om een puike organisatie
neer te zetten. Dat is nodig want de

maanden, nog elf, gaan vlug. We verwachten 40.000 mensen en plaatsen
Koksijde op de wereldkaart!”
T-d: “De kinderen komen in de nabije
weken ook aan hun trekken?”
Burgemeester: “Ja, er staan twee grote kindvriendelijke evenementen op
stapel: op zaterdag 12 maart is er het
grote Kinderkunstenfestival Supervlieg
en in het weekend van 16 en 17 april is
er voor de derde keer Koksijde Kids. De
Zeelaan wordt dan weer omgetoverd
tot één groot speelparadijs. Zo ziet u
dat ons bestuur en onze gemeentelijke
diensten erin slagen om aandacht te
geven aan alle bevolkings- en interessegroepen, van de jongsten tot de
oudsten, van sport tot cultuur!”
T-d: “Nog een mededeling aan de
bevolking?”
Burgemeester: “Kort en bondig: aan
iedereen een prettige krokusvakantie!
En laat de zon maar komen!”

Bevolkingscijfer 1 januari 2011:
aangroei met 105 personen
Per 1 januari 2011 telde de gemeente Koksijde 21.958
inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2010 betekent
dat een aangroei van 105 personen of 0,48%. De
aangroei gedurende 2010 is zoals vorige jaren ook uitsluitend te wijten aan een positief migratiesaldo. In de
loop van 2010 kwamen immers 1.498 nieuwe inwoners
zich in de gemeente vestigen terwijl er daarentegen
1.260 de gemeente verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 238 personen.
Ook in 2010 is er geen geboorteoverschot. In dat jaar
werden er 118 meisjes en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl daartegenover 251 vrouwen
en mannen het tijdelijke met het eeuwige ruilden. Dat
betekent een natuurlijk verlies van 133 personen.
Het positief migratiesaldo (+238) en het natuurlijk verlies (-133) zorgen samen voor de aangroei 2010 van
105 personen in het Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije 21 jaren kenmerkte de aangroei zich als
volgt:
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

+ 229
+ 278
+ 262
+ 398
+ 123
+ 218
+ 124
+ 94
+ 85
+ 211
+ 105

In 21 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406
naar 21.958 inwoners, of 26,15% ten overstaan van
1990. Het gemiddelde over de laatste 21 jaren is + 216
personen per jaar.
De indeling naar de verschillende deelgemeenten
geeft volgende cijfers op 31 december 2010:
Koksijde-dorp: 3.365 personen
(1.660 mannen en 1.705 vrouwen)
Koksijde-bad: 5.798 personen
(2.819 mannen en 2.979 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.395
(1.633 mannen en 1.762 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.885
(4.383 mannen en 4.502 vrouwen)
Wulpen: 515
(275 mannen en 240 vrouwen)
Totaal : 21.832 personen
(10.770 mannen en 11.188 vrouwen)
In 2010 werden 118 nieuwe kindjes
in het Koksijdse bevolkingsregister
ingeschreven.

Unesco Vlaanderen:
nieuwe website
Unesco Platform Vlaanderen vzw heeft een volledig
vernieuwde website: www.unesco-vlaanderen.be.
Unesco is de instelling van de UNO die zich
ontfermt over opvoedkundige, sociale en culturele
vraagstukken in de wereld.

Nederlands over de werking en het gedachtegoed
van Unesco. De verantwoordelijken van Unesco
Vlaanderen moedigen de bezoekers meteen ook
aan in te schrijven op de nieuwsbrief, die info geeft
over recente ontwikkelingen en nieuwe publicaties.

De zetel van Unesco Vlaanderen is gevestigd in
Oostduinkerke, Farazijnstraat 32. Ons gemeente
bestuur biedt Unesco Vlaanderen al jaren onderdak voor zijn informatiecentrum, meer bepaald in
het pand aan de Zeelaan 24 in Koksijde-dorp.

Wie geïnteresseerd is in het bredere spectrum van
hoe Unesco zich manifesteert op allerlei vlakken in
de samenleving, vindt zeker zijn gading op twitter
(http://twitter.com/unescovl).

De nieuwe website is meer dan ooit opgevat als
de bron bij uitstek voor nieuws en informatie in het

Info: Marino Bultinck, Zeelaan 24,
T 058 52 36 41, T/F 058 51 44 79

Info-avond Commerciële Innovatie
voor alle handelaars op 24 maart
De cel Lokale Economie van het gemeente
bestuur organiseert op donderdag 24 maart om
19.30 u. in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239 in SintIdesbald) een informatieavond over het project
Commerciële Innovatie. Dit project richt zich
tot alle handelaars van Koksijde. Doel ervan is
handelaars professionele hulp bieden bij het
zoeken naar vernieuwing van de zaak, bedrijf,
enz. De gemeente investeert fors in deze materie door 275 euro per deelnemer bij te dragen.
Het project Commerciële Innovatie is een initiatief
van het Kortrijks Ondernemerscentrum en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen. Bij dit project zijn nu al
400 handelszaken in West-Vlaanderen betrokken.
In deze tweede fase komen opnieuw 230 WestVlaamse handelaars in aanmerking.

Persoonlijke innovatiecoach
Voor kleinere handelaars en kmo’s is het moeilijker
om tijd en geld vrij te maken om in vernieuwing te
investeren. Wie instapt krijgt een persoonlijke innovatiecoach toegewezen. Er zijn ook netwerkmomenten om
ideeën over innovatie en creativiteit uit te wisselen.
Belangrijke vragen om van een zaak een blijvende
succesvolle onderneming te maken, zijn: wie zijn mijn
klanten, hoe kan ik inspelen op nieuwe trends in de
maatschappij, hoe kan ik meer mensen naar mijn
zaak brengen?

Twee trajecten
De begeleiding voor het sectortraject bestaat uit vier
stappen: gesprekken met de federatie en de ondernemer, een collectieve creativiteitsoefening en een
collectieve workshop. Op deze manier wil men inspelen op de specifieke problematieken of opportuniteiten binnen de regio. Belangrijjk hierbij is het feit dat
handelaars kunnen samenzitten met anderen die een
gelijkaardig bedrijf uitbaten maar niet rechtstreeks
concurrenten zijn.
Daarnaast zijn er de individuele trajecten die ook uit
vier stappen bestaan. De tweede stap in de individuele begeleiding bestaat uit een brainstormsessie,
waarbij elke handelszaak met een 6-tal personen
ideeën gaat genereren.

Het project Commerciële Innovatie wil de handelaars van Koksijde professionele hulp bieden bij het zoeken naar vernieuwing van
de zaak, bedrijf, enz

Kosten
Voor de individuele trajecten bedragen de kosten 200
euro per deelnemer. De gemeente draagt 275 euro
bij per deelnemer. De sectortrajecten kosten voor de
deelnemer 100 euro en voor de sector- of beroepsfederatie 1000 euro. Daarnaast komt het overgrote
deel van de financiën van Vlaanderen en van
Europa. De handelaar krijgt dus zeer veel voor weinig
geld. Hij moet echter wel de bereidheid hebben om
er tijd in te steken.

Timing
De collectieve sessies vangen aan in mei 2011 en
lopen tot eind september 2012 (5 sessies: één om de
4 maanden). Voor de gemeenten in de Westhoek
vangt de individuele begeleiding aan in het voorjaar
van 2012.

Postkantoor over de middag dicht
Op maandag 7 maart wijzigen de openingsuren van het postkantoor Koksijde. Vanaf die dag is het
kantoor niet meer open over de middag. Dit zijn de nieuwe openingsuren: van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u. Op zaterdag ook open van 9 tot 12.30 u.

Website: werken in de Westhoek
RESOC Westhoek lanceerde op 14 februari samen
met partners VKW West-Vlaanderen, UNIZO Westhoek,
VOKA en VDAB de website www.werkindewesthoek.be.
Op de website worden vacatures vanaf bachelorniveau, stageplaatsen en thesisonderwerpen uit de
regio gebundeld. Tegelijk biedt de site ook info rond
solliciteren, werken, wonen én ontspannen in de
Westhoek.
Het oude imago als streek waar er geen werk is en
niets te beleven valt, gaat allang niet meer op. Westhoek-werkgevers schreeuwen om hooggeschoolde
medewerkers, vooral ingenieurs, geschoolde technici
en verpleegkundigen.
De site wordt op een gerichte en creatieve manier
gepromoot bij Westhoek-studenten. De site zal ook
integraal in het “Westoeks” te raadplegen zijn!
RESOC Westhoek is het door de Vlaamse overheid erkend overleg- en adviesorgaan waarbinnen
streekpolitici en sociale partners de sociaaleconomische ontwikkeling van de 18 Westhoekgemeenten
ondersteunen. RESOC-voorzitter is Guido Decorte uit
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Oostduinkerke, ook provinciaal gedeputeerde.
Info: dries.verhaeghe@west-vlaanderen.be, Guido
Decorte T 050 40 31 50, www.resoc.be.

Vacatures - stages - thesisonderwerpen

Viersterrenlijst van niet-beschermd
bouwkundig erfgoed uitgebreid

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Op 17 januari keurde de gemeenteraad een
aanvulling goed van de viersterrenlijst van waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed in
Koksijde, de zogeheten lijst van de viersterrenwoningen. Deze lijst werd in 2007 in opdracht van het
gemeentebestuur opgemaakt door toenmalig
cultuurfunctionaris Sarah Willems, ook auteur van
het boek Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis.
De viersterrenquotering is de hoogste in de
gemeentelijke inventaris van waardevol nietbeschermd erfgoed in de gemeente Koksijde.
Eigenaars van deze woningen kunnen bij de dienst
Cultuur een premie aanvragen voor het restaureren van hun woning als dat gebeurt vòòr start van
de werken.
Aanleiding voor de aanvulling was het recent
vaststellen door de Vlaamse regering van de
inventaris van het bouwkundig erfgoed die in 2009
werd opgemaakt door het VIOE (Vlaams Instituut
voor Onroerend Efgoed). Door adreswijzigingen
of sloop kan het zijn dat relicten onvindbaar zijn of
gewoonweg verdwenen. Het VIOE heeft daarom
de adressen en de status (gesloopt/bewaard) van
de relicten gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd.

Een beeldbepalend viersterrengebouw in de Vlaanderenstraat.

Aangezien Koksijde al sinds de opmaak van het
Cultuurbeleidsplan 2003-2007 als een van de eerste
gemeenten in Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van een lokaal
erfgoedbeleid, oordeelde het Koksijdse gemeentebestuur het opportuun om beide lijsten op elkaar af
te stemmen en waar nodig, de Koksijdse viersterrenlijst aan te vullen. De aangepaste Koksijdse
viersterrenlijst van het waardevol niet-beschermd
erfgoed, en alle aanvraagformulieren tot het bekomen van een subsidie kunt u downloaden op
www.cultuur.koksijde.be.
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Gemeentebestuur betreurt verhuis
van Werkwinkel naar Veurne…

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) heeft besloten de
werkwinkel van Koksijde te fusioneren met de werkwinkel van Veurne. Dat betekent dat de
werkwinkel Koksijde vanaf 1 maart enkel een bemand contactpunt wordt in het gemeentehuis.
Ons gemeentebestuur betreurt deze beslissing van de VDAB en heeft vruchteloos het nodige
protest aangetekend bij de bevoegde instanties.
De nieuwe werkwinkel Koksijde opende zijn deuren
op 25 oktober 2002 in aanwezigheid van toenmalig
Vlaams minister van Werk Renaat Landuyt, in een
pand aan de Koninklijke Baan 161. Dat bleek een
goeie keuze: centraal gelegen, langs de tramlijn en
gemakkelijk toegankelijk, ook voor andersvaliden.
De “winkel” werd er voltijds bemand door 6 personen:
gemeente (1), VDAB (4) en PWA (1). Vertegenwoordigers van GTB en OCMW hielden er ook wekelijks
zitdag.
Deze dienstverlening beantwoordde zeker aan een
reële behoefte. Zo telde Koksijde in mei vorig jaar
507 werkzoekenden. Maar ook de werkzoekenden
uit De Panne (405) en Nieuwpoort (332) deden een
beroep op de diensten van de Werkwinkel Koksijde. Er
kwamen zelfs mensen van Westende, Middelkerke en
Leisele op raadpleging.
Daar komt nu een eind aan. De VDAB haalt drie
redenen aan om de verhuis naar Veurne te rechtvaardigen: de evolutie naar een multimediale maatschappij, de evolutie naar een gecentraliseerde en
gespecialiseerde dienstverlening en de evolutie van
de personeelsbezetting van de VDAB Oostende/Ieper.
Tegelijk loopt de negenjarige huurovereenkomst van
de werkwinkel Koksijde af op 31 maart 2011.
Ons gemeentebestuur liet in een schrijven aan de
VDAB weten dat het zich niet kan verzoenen met de
verhuis van de werkwinkel Koksijde naar Veurne. Er

wordt op gewezen dat Koksijde dubbel zoveel werkzoekenden telt als Veurne. De ligging van de werkwinkel is bovendien uitstekend voor werkzoekenden van
Koksijde zelf, De Panne en Nieuwpoort.
Er blijft wel een zekere continuïteit in het gemeentehuis bestaan. Op 28 februari nam WW-consulente
Marie-Chantal Loones (halftijds) haar intrek in het
gemeentehuis. Omstreeks juni wordt het Sociaal Huis
op het Marktplein haar nieuwe werkplek.
Info: mariechantal.loones@koksijde.be,
T 058 53 30 36, F 058 53 34 16 (gemeentehuis, dienst
Burgerzaken elke voormiddag van 9 tot 12 u.)

Schuldpreventie in de Westhoek
Samen met 16 andere OCMW’s
van de Westhoek neemt het
OCMW van onze gemeente ook
deel aan de actie Schuldpreventie in de Westhoek. Consumenten
worden overspoeld met producten, diensten en goederen. Een
overvloed aan reclame, te veel
of te weinig informatie, ingewikkelde formulieren en kleine
lettertjes maken het niet altijd
evident om de juiste keuzes te
maken. Sommigen kopen te
veel, maken schulden en dus
problemen.

Voor dit project werd de mascotte
Tellertje gelanceerd. Tellertje zal
met de inwoners van de Westhoek
3 jaar het antwoord zoeken op de
vraag: hoe omgaan met geld en
schulden voorkomen? Tellertje is er
voor alle Westhoekbewoners, alle
hulp en ervaring is welkom, ook al
heb je helemaal geen financiële
moeilijkheden. De slogan van de
actie is dan ook: je telt mee!
In het eerste jaar van het project
wordt gewerkt rond het thema
“bewust consumeren en budgetteren”. Wil je advies krijgen of zelf

tips doorgeven aan anderen?
Surf naar www.facebook.com/
tellertje.
Info: siska.vanpeteghem@welzijnsraad-ieper.be
(T 57 22 90 92 – 0494 13 61 84)

schuldpreventie westhoek

Word artiest in
de vakantie!

In de gemeentelijke Westhoekacademie vindt
voor de 8ste keer de vakantie-academie plaats!

De Vakantieacademie van de gemeentelijke
Westhoekacademie vindt in 2011 al voor de 8ste
keer plaats. Inwoners van gemeente en regio,
tweede residenten en bezoekers kunnen dankzij
dit initiatief een korte maar intensieve opleiding
in een of andere kunsttechniek volgen. Er zijn
lessen in maart, april, juli en augustus.
De docenten-kunstenaars zijn: Svitlana
Lyashchuk Lebiga (tekenen en schilderen),
Fernand Vanderplancke (beeldhouwen),
Pieter Denuwelaere (grafiek), Suzanne Venema
(glasfusie-vormsmelten).
1. Maandag 7 tot vrijdag 11 maart:
tekenen en schilderen
2. Maandag 11 tot vrijdag 15 april: tekenen
en schilderen, beeldhouwen en grafiek
3. Maandag 18 tot vrijdag 22 april:
tekenen en schilderen
4. Maandag 11 tot vrijdag 15 juli:
tekenen en schilderen, en beeldhouwen
5. Maandag 18 tot vrijdag 22 juli:
tekenen en schilderen, en beeldhouwen
6. Maandag 25 tot vrijdag 29 juli:
glasfusie-vormsmelten en vrije grafiek
7. Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus:
tekenen en schilderen, beeldhouwen,
glasfusie-vormsmelten en vrije grafiek
8. Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus:
tekenen en schilderen, beeldhouwen,
glasfusie-vormsmelten en vrije grafiek
In de gemelde periodes vinden alle lessen
dagelijks plaats van 10 tot 16.30 u. in het hoofdgebouw van de gemeentelijke Westhoek
academie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
Info: Guy Van Beckevoort, T 0477 79 45 91,
westhoekacademie@koksijde.be

5-art zoekt
kunstenaars
Zoals vorige jaren organiseren de 5-art-gemeenten
Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne
een gezamenlijke tentoonstelling tijdens de Week van
de Amateurkunsten (22 april tot 1 mei).
Titel van de tentoonstelling wordt “5-art verbeeldt”,
m.a.w. de beelden die onze regio uitstraalt, z’n landschappen, z’n mensen, hoekjes en kantjes. Of gewoon
de verbeelding aan de macht?
Wie wil deelnemen en z’n kunst aan een ruim publiek
wil tonen, kan inschrijven tot 16 maart. De werken
mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, geen veelluiken tenzij
binnen een afmeting van 1x1 m. Van elke kunstenaar
wordt max. 1 werk geselecteerd. Stuur zeker ook een
afbeelding mee. U ontvangt van 5-art een bevestiging
van deelname en nadere details begin april.
Info en inschrijvingsformulieren:
5-art secretariaat, T 058 53 34 09,
via info@5-art.be of op www.5-art.be.

4de lentewandelzoektocht

Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert in
samenwerking met de VVV in de paasvakantie, van
maandag 21 maart tot en met maandag 18 april, zijn
4de lentewandelzoektocht, over ongeveer 6 km in
achtvorm, van zee naar dorp en terug.
Zoals vorig jaar moeten foto’s, genomen van bepaalde onderwerpen langs het traject, gezocht en
gerangschikt worden. Hersenbrekers, bijkomende
vragen en schiftingsvragen ontbreken uiteraard niet.
De zoektocht is relatief gemakkelijk. Deelnameformulieren (5 euro) in alle toerismekantoren van Koksijde
en Veurne.
De talrijke prijzen worden uitgereikt op vrijdag 22 april
om 19 u. in de theaterzaal van c.c. Casino Koksijde.
Iedere deelnemer die het antwoordblad indient heeft
recht op een prijs.

Word jij Mieke
Garnaal 2011?
Ambassadrices van de garnaalfeesten zijn elk
jaar opnieuw Mieke Garnaal en haar ere
dames! Sedert 1995 zoekt de VVV de meisjes
onder de vele bloeiende verenigingen van
Koksijde. Vandaar deze oproep tot de verenigingen om drie meisjes voor te stellen tot Mieke
en eredames. Enige voorwaarden om Mieke
en/of eredame te worden is 16 jaar zijn en de
gemeente af en toe op een manifestatie willen
vertegenwoordigen. In ruil: heel wat prijzen voor
het trio en persaandacht voor de vereniging.
De kandidaturen worden ingewacht tot 1 juni
bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 of per mail
christiane.moncarey@koksijde.be.

IJF
SCHRIN!
JE

Mieke Garnaal 2010 Louise Helsmoortel, eredames
Lisa De Pachter en Evy Bicqué kijken al uit wie hen zal
opvolgen vanaf juni 2011…

Oproep meters/peters voor wandelroutes
De dienst Toerisme zoekt voor de gemeentelijke
wandelroutes vrijwillige meters en/of peters. Er zijn
7 gemeentelijke bewegwijzerde wandelroutes:
Kruwers (8,6 km), Spelleplekke (9,6 km), Witte Burg
(7,7 km), Polder (10 km), Artiesten (11 km), IJslandvaarders (7,4 km) en Schipgat (4 km). Ze doen de
mooiste plekjes van onze gemeente aan.
Maar ondanks jaarlijkse controle worden soms gebreken vastgesteld, vb. afgerukte bewegwijzering.
Vandaar deze oproep! Bent u bereid op regelmatige en vrijwillige basis een bepaalde wandelroute te
verkennen en te controleren op eventuele gebreken,
contacteer de dienst Toerisme!
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10 of
erika.leuridan@koksijde.be

Koksijde Kids
op 16 en 17 april
Zit zeker niet stil op zaterdag 16 en zondag 17 april!
Tijdens dat weekend vindt immers Koksijde Kids plaats,
hét gratis kinderevenement met tal van toffe attracties. De Zeelaan wordt opnieuw omgetoverd tot één
groot speelparadijs. Koksijde Kids staat garant voor
uren speelplezier, niet alleen voor de allerkleinsten
en kleuters maar ook de tieners zullen er zich kunnen
wagen aan megacoole en spannende attracties!
Meer info volgt in volgend nummer.

Nieuwe natuurbrochures
Vanaf 7 maart liggen de nieuwe natuurbrochures gratis ter beschikking bij de dienst Toerisme.
De brochure Yde Duinen geeft een beknopte
uitleg van alle natuurgebieden (701 ha) in onze
gemeente. Daarnaast is er ook de gratis wandelkalender met een overzicht van alle gratis
geleide natuurwandelingen in 2011.

Netbibbing: digitaal
netwerken in de bieb
Cursus digitale compacte camera

Orde houden
op uw pc?

Twee lesnamiddagen op dinsdag
26 april en 3 mei, van 13.30 tot 16 u.
Deelnemen kost 10 euro. Aansluitend kan men nog een les Photoshop volgen op dinsdag 10 mei van
13.30 tot 16 u. Kostprijs 5 euro. Gelieve merk en type van uw camera
door te geven bij inschrijving.

Wie al een basiscursus computer
achter de rug heeft kan in deze les
leren om “orde” te houden op de
pc. Vroeger stopten we foto’s in
een schoenendoos die in de kast
bleef liggen. Die dozen zijn vervangen door pc’s die je de mogelijkheid bieden om foto’s te ordenen
zodat ze altijd eenvoudig te vinden
zijn. In deze les leer je hoe je mappen aanmaakt, foto’s klasseert, namen geeft aan je foto’s enz. Twee
lesnamiddagen op donderdag 7
en vrijdag 8 april, van 13.30 tot 16 u.

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 26
april, dinsdag 3, dinsdag 10 en donderdag 12 mei, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 20 euro.

Tweede oproep:
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? Op dinsdag
29 maart van 9 tot 11.30 u. en van
13.30 tot 16 u. De cursus kost 10 euro.

Kostprijs 10 euro.

Cursus Facebook
Facebook is de populairste sociale
netwerksite in de wereld. Ruim 2
miljoen Belgen zijn al actief op
Facebook. Wilt u ook deel zijn van
Facebook? De bieb organiseert
een les (5 euro) op donderdag 21
april van 13.30 tot 16 u. Inhoud: wat
is Facebook, een profiel aanmaken,
toepassingen, foto’s toevoegen,
groepen, evenementen, vrienden
zoeken en toevoegen, wat met
privacy?
Neem alvast een kijkje op http://
www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Koksijde/125704844146074

Voor alle cursussen gelden
volgende regels:
- inschrijven vanaf vrijdag 4
maart op de afdeling Beeld
en Geluid (pas geldig na
betaling), geen telefonische
inschrijvingen meer mogelijk
- lid zijn van de bibliotheek
(2,50 euro)
- maximum 10 deelnemers per
cursus, tenzij anders aangegeven

Basiscursus: hoe werkt
een computer?
Ideale start voor een echte 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. Op
vrijdag 22, donderdag 28 en vrijdag
29 april, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs
15 euro.

Boeken en cd’s
aan spotprijzen
In de krokusvakantie, van
zaterdag 5 tot en met zaterdag
12 maart, is er een boeken- en
cd-verkoop in de bib.

Jeugdboekenweek
De Jeugdboekenweek 2011
vindt plaats van 19 maart tot
en met 3 april. Deze keer staat
het thema “geheim” centraal.
Leerlingen van de lagere graad
van de gemeentelijke Westhoekacademie verzorgen in de
bibliotheek een tentoonstelling
over dat thema.
De leerlingen lieten zich inspireren door gedichtjes en teksten.
Ze waren vrij om hun fantasie uit
te werken in een tekening, schilderij of knutselwerk. Trui Martens,

verantwoordelijke van de lagere
graad, maakte een selectie. De
tentoonstelling is vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren.
Ook jij kan meedoen, want elk
boek is een geheim! In elk boek
zit een verhaal dat wacht om
gelezen te worden. Veel boeken vertellen ook een verhaal
waarin geheimen een grote rol
spelen. Een geheim vertel je normaal niet verder, maar soms is
het leuk om een geheimpje met
iemand te delen.

Daarom willen we je vragen om
je geheimpje met de bibliotheek te delen. Schrijf je geheim
op of maak er een tekening (of
collage of foto) van en stop die
stiekem in de geheimenbrievenbus in de bib.
Zet je naam er niet bij, want alle
geheimen worden in de bieb
uitgehangen!
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Expo sTOF(fige) vakantieherinneringen
De tentoonstelling “We zijn goed aangekomen!
Vakantiekolonies aan de Belgische kust (18871980)” die van 1 april tot 8 mei loopt in de kapel van
Ster der Zee krijgt extra aandacht in de bibliotheek.
De bieb verzamelt herinneringen aan vakantiekolonies en kampen, en bouwt er ook een expo rond.
De expo in de bieb loopt synchroon met die in Ster
der Zee.
Hebt u daarover nog tastbare herinneringen (een
sjaaltje, briefkaart of foto…) die u wil tonen? Breng
ze dan naar de bibliotheek. Alle tastbare herin-

neringen worden verzameld en tentoongesteld.
Er wordt gestart met een zeer kleine collectie. De
tentoonstelling groeit naarmate er materialen worden binnengebracht door de biebbezoekers. De
materialen die u uitleent krijgt u uiteraard terug.
Over de hoofdtentoonstelling “We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust
(1887-1980)” alle info in het nummer van april.
De tentoonstellingen zijn een gezamenlijk initiatief
van de diensten Archief, Bibliotheek en Cultuur.
Info: bibliotheek@koksijde.be of 058 53 29 53

5de tweedehands muziekbeurs
Op zondag 17 april vindt van 10 tot 17 u. in de Kerke
pannezaal (Strandlaan in Sint-Idesbald) de 5de
tweedehands muziekbeurs plaats, een initiatief van
Ronny De Craemer en Didier Derck, met de hulp van
vrijwilligers en in samenwerking met de gemeente.
Enkel particulieren kunnen op die dag tweedehands
goederen aanbieden die met muziek te maken
hebben: instrumenten, hi-fi toestellen, vinyl (elpees,
singles), cd’s, dvd’s, partituren, muziekboeken, posters, enz… .
Wie bij de lenteschoonmaak of op zolder bijvoorbeeld een juke-box “ontdekt”, kan best nu al contact opnemen en een stand reserveren. De prijs voor
een tafel (1,30 m x 0,75 m) bedraagt 8 euro, met een
maximum van 4 tafels (of 30 euro) per stand.
Vorig
jaar volores
mocht de
beurs
500 bezoekers
noteren!
Feri
ipsant
quunti
nobit
dipid ut que
pore cullaboria
Denobit
toegangsprijs
bedraagt
niet aniam,
meer dan
euro.
im
pratius non
rae volupti
eos1net
re aligenis
exere
nonsequ ideliqui
quodis aute aut aspero
Meer voluptae
info en reservaties:
ronny.decraemer@skynet.
Peter Paelinck op didgeridoo en organisator Didier Derck
be
of
058
51
60
30
en
Didier
Derck
0495 24 of
19 058
31. 53 34 op
Vragen of ideeën? jocdepit@koksijde.be
44.gitaar, wagen een muzikaal avontuurtje.

Openbare werken: stand van zaken
N34  tweede  en  
derde  fase: Ster der Zee
tot Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half
september 2009 een aanvang en zullen normaliter tot
maart 2012 duren.

Planning voorjaar 2011
Van de 4 fasen resten momenteel nog fase B en C.
B) Deel Koninginnelaan (kruispunt niet inbegrepen)Kon. Prinslaan (Ster der Zee): in deze fase dient enkel
nog de asfaltlaag te worden vernieuwd.
C) Deel tussen Meesjesweg en Koninginnelaan
(kruispunt inbegrepen): na de verdere aanleg van de
voetpaden met klinkers dient ook hier enkel nog de
asfaltlaag te worden vernieuwd.
Daarna volgen voor beide fasen de beschilderingswerken en de plaatsing van de signalisatie.
Momenteel is er geen vertraging. De geplande voltooiing van deze fasen is haalbaar tegen 25 maart.
Na de paasvakantie is het de beurt aan het gedeelte
noord vanaf de Kursaallaan tot de Koninginnelaan.
Meer info in een volgend nummer.

Rioleringsdossier Strandjutterslaan en naburige
straten in Oostduinkerke
Dit project is uitgevoerd op de asfalt-toplaag na. Om
deze toplaag te kunnen aanbrengen, dient gewacht
op een hogere temperatuur dan in wintertijd. Uitvoering vermoedelijk in maart.
Vanaf heden mogen de particulieren overgaan tot
aansluiting op de wachtbuizen van de vuilwaterriool.
Deze bevindt zich overal onder het zwart dekseltje in
de berm. Dit geldt evenwel niet voor de huizen in de
Narcissenlaan.

Spoorvernieuwing
tussen Oostduinkerke
en Nieuwpoort-bad
Fase 5: vernieuwen noordspoor tussen de Dorlodotlaan
en het IJslandplein, van 10 januari tot paasvakantie
Aan de zijde Koksijde-bad wordt de Koninklijke Baan
richting Koksijde volledig afgezet. De Koninklijke Baanzuid wordt tweerichtingsverkeer.
Ter hoogte van de Gilles Scottlaan wordt het verkeer
komende van Oostduinkerke via voorlopige overwegen voor en na de perrons op het normale rijvak
afgeleid omdat er daar maar één rijvak is.

Vanaf de Gilles Scottlaan wordt aan de zuidzijde van
de Albert I-laan weer in twee richtingen gereden tot
het IJslandplein waar het verkeer weer op de normale
rijrichting geleid wordt.
Fase 6: vernieuwen zuidspoor tussen de Dorlodotlaan en
het IJslandplein, vanaf einde paasvakantie tot 15 juni.
De omleiding is dezelfde als fase 5, met tweerichtingsverkeer aan de noordzijde van de Koninklijke Baan en
de Albert I-laan.

Schoonverblijfstraat
Van dit dossier rest enkel nog een deeltje Schoonverblijfstraat tussen de Guldenvlieslaan en de Luypaertstraat. Dit project omvatte de heraanleg van de
bovenbouw (greppels en nieuwe asfalt). Voltooiing
omstreeks de paasvakantie.

Diverse kleine bestratings
werken en nieuwe deklagen in Oostduinkerke
In december vonden volgende aanbestedingen
plaats:
a) vernieuwen asfaltlaag Weldadigheidstraat en
heraanleg kruispunt met Polderstraat, b) omgeving
Sint-Niklaaskerk, c) nieuwe asfaltlaag Ganzestraat, d)
aanleg voetpad Guldenzandstraat, e) nieuwe asfaltlaag deel Kluislaan en deel G.V. Lorentlaan
De coördinatievergadering zal in maart plaatsvinden,
waarna de uitvoering kan beginnen.

Nieuwe kleinere projecten
In januari gingen volgende projecten in aanbesteding:
a) weg- en rioleringswerken in de Schaessensstraat
b) weg- en rioleringswerken in de Delwartlaan en Bremraapweg (tussen Charleroistraat en Burgondiestraat)
c) aanleg van het resterende deel Salvialaan
d) aanleg van het resterende deel Tulpenlaan
e) heraanleg van de paden rond de pastorie in de
Helvetiastraat
De uitvoering is gepland voor juni.

Diverse kleine bestratings
werken en nieuwe deklagen in Koksijde
In januari vonden volgende aanbestedingen plaats:
a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan, d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
De coördinatievergadering zal in maart plaatsvinden,
waarna de uitvoering kan beginnen.
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Ter Duinenlaan
De uitvoering begon op 1 september. Er zijn drie
fasen.
* In de eerste fase wordt de volledige noordzijde
uitgevoerd. Het doel is om deze eerste fase tegen
4 maart te kunnen openstellen. Hierbij zal het weer
een bepalende factor zijn gezien de temperatuur
minstens 10° moet zijn.
* In de tweede fase wordt de zuidzijde (kant bioscoop) uitgevoerd. Inmiddels zijn de rioleringswerken uitgevoerd. De funderingen zullen tegen de

Pylyserlaan en
Van Maldeghemstraat
Op de asfaltlaag na is dit project nagenoeg voltooid.
Van zodra de temperatuur het toelaat zal de rest van
de asfaltering worden uitgevoerd.
Vanaf heden mogen de particulieren overgaan tot
aansluiting op de wachtbuizen van de vuilwaterriool.
Deze bevindt zich onder het zwart dekseltje in de
berm/voetpad/grasdallen.

Weg- en rioleringswerken
ten oosten van de Spelleplekke en de Ter Duinenwijk
Dit project bevat volgende straten: Karthuizerduinenweg tussen de Westdiephelling en de Duinparklaan /
Kruinweg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg /
Nieuwe Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duinparklaan / verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinenweg, de Spelleplekkeweg, de Waterplasweg en
de Ter Duinenwijk.
De riolering is al gelegd in de Ter Duinenwijk, de Kruinweg en de Stuifduinenweg. In maart is de asfaltering
van de Ter Duinenwijk voorzien. Voor de andere straten
moeten eerst nog de betonnen kantstroken (greppels)
gegoten worden. Daarna volgt ook de asfaltering.

paasvakantie gelegd zijn. Daarna volgt de aanleg
van de voetpaden en het fietspad. Ondertussen zal
ook gestart worden met de bouw van een fontein
op het Marktplein. De afwerking is voorzien tegen
half juni.
* Na de krokusvakantie wordt de derde fase aangevat (het volledige Marktplein en de Gladiolenlaan). Einde van deze fase is voorzien tegen het
bouwreces van juli.
Meer info in een volgend nummer.

De aanleg van de riolering in de diverse straten
wordt als volgt gefaseerd:
- de Karthuizerduinenweg in maart
- in deze volgorde worden dan riolen gelegd in de
Waterplasweg, de Spelleplekkeweg, de Konijnenpijpweg, resterend deel van de Stuifduinenweg (aansluitend op de Waterplasweg), en de Nieuwe Ydelaan
met juni als einde.
- het aansluiten van dit rioolnet op de riolering in de
Duinparklaan zal worden uitgevoerd na aanleg van
de riolering in de straten hiervoor genoemd.
Einde tegen het bouwreces juli.

Een terrasje
vanaf 1 maart..!
De horeca-uitbaters mogen dit jaar hun terrassen al op dinsdag 1 maart uitzetten! Normaal is
dit pas vanaf 15 maart.
De krokusvakantie begint dit jaar echter heel
laat, nl. op zaterdag 5 maart. Dankzij deze
beslissing biedt het gemeentebestuur aldus de
mogelijkheid aan de dan aanwezige toeristen,
bezoekers e.a. om op een knus terrasje van een
eerste lentezonnetje te genieten!

© foto JVK

Operatie nieuwe Zeelaan
start in oktober 2012

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Lokale Economie Frederic Devos kondigen vanaf oktober 2012 de vernieuwing van de Zeelaan aan

Het commerciële hart van Koksijde
krijgt een nieuwe look. De Zee
laan, van rotonde De Poort tot de
verkeerslichten aan de Koninklijke
Baan, wordt vanaf 15 oktober 2012
een nieuw kleedje aangemeten. De
operatie zal volgens planning klaar
zijn tegen het seizoen 2013. Nieuw is
ook dat het gemeentebestuur werkt
met een minderhinderplan. Burgemeester Marc Vanden Bussche en
schepen van Communicatie Frederic Devos geven toelichting.

Winkelstraat
De vernieuwing van de Zeelaan situeert zich van de rotonde De Poort
tot aan de Koninklijke Baan. Het gemeentebestuur wil van de Zeelaan
een échte winkelstraat maken, met
zo weinig mogelijk ruis.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “In de toekomstige Zeelaan komen zo weinig mogelijk
opstapjes, trapjes, paaltjes en
andere obstakels. Zo creëer je een
ondernemersvriendelijke shoppingstraat. Ook de marktkramers
zullen dit graag horen. Rijweg en
trottoir blijven op hetzelfde niveau.
Misschien wordt de hele straat over
de hele lijn iets opgehoogd om het
geheel nog rolstoelvriendelijker te
maken. Vanaf de Kursaallaan tot de
verkeerslichten aan de Koninklijke

Baan komt er eenrichtingsverkeer,
van zuid naar noord. De breedte
van de rijweg wordt evenwel behouden, voor het geval we, –na
testperiode-, op deze beslissing
terugkomen. Qua uitzicht zal een
mooie blauwsteen de boventoon
voeren. De rijweg zelf komt in donkergrijze, fijne asfalt. Het stukje Zeelaan voor het gemeentehuis blijft
uiteraard ongemoeid: dat werd
enkele jaren terug al vernieuwd.”

Planning
De gemeentelijke technische
diensten willen het dossier tegen 1
november 2011 klaarstomen voor
aanbesteding. De start der werken
is voorzien op 15 oktober 2012.
Dit geeft het gemeentebestuur
genoeg tijd om de plannen voor
te leggen aan diverse instanties en
personen: raad voor Lokale Economie, de betrokken handelaars,
bewoners, enzovoort.

Minderhinderplan
Opmerkelijk is dat het gemeente
bestuur voor het eerst uitpakt met
een echt minderhinderplan.
Schepen Fre Devos: “Concreet
houdt dit in dat we de ongemakken
voor handelaar en shopper tot een
minimum willen herleiden. Zo zullen
de werken in aparte fasen worden

aangepakt. De ene fase wordt pas
aangevat zodra de andere fase
weer toegankelijk is. Uiteraard zullen
we doorgedreven communiceren
rond de werken: een werfbord met
actuele info, een aparte website,
overlegmomenten, noem maar op.
Voorts zullen we zoveel mogelijk
rekening houden met de noden en
wensen van onze handelaars. Hun
zaak moet zo bereikbaar mogelijk
blijven, zeker tijdens weekends en
schoolvakanties. Maar natuurlijk
kan je geen omelet maken zonder
eieren te breken. We zullen daar allemaal begrip voor moeten kunnen
opbrengen.”

Infovergadering
Momenteel is het studiebureau
Plantec de plannen aan het
verfijnen, rekening houdend met
de opmerkingen van het college
van burgemeester en schepenen.
“Zodra die fase voorbij is, worden
de plannen tijdens een infovergadering voorgelegd aan betrokken
bewoners en handelaars. Meer info
hierover volgt uiteraard”, besluit
burgemeester Marc Vanden Bussche.
Info: burgemeester@koksijde.be
(T 058 53 34 69) en frederic.devos@
koksijde.be (GSM 0475 50 37 30).

Oud station onder sloophamer!
Het aanneembedrijf Furnibo uit Veurne start op dinsdag 1 maart met de afbraak van het stationsgebouw
aan de Sint-Idesbaldusstraat. In de korte tijdspanne
van negen maanden, van april tot eind 2011, zal
op die plaats een nieuw station verrijzen. Ook de
omgeving zal een grondige gedaanteverwisseling
ondergaan.
Ons gemeentebestuur investeert in een nieuw stationsgebouw en –omgeving aan de Sint-Idesbaldusstraat.
Het is geen project van de NMBS, want het huidige
stationsgebouw is immers eigendom van Koksijde.
Bovendien ligt het op grondgebied Veurne waarmee
onze gemeente een erfpachtovereenkomst heeft.
Koksijde kan een nieuw stationsgebouw best verantwoorden want het huidige gebouw, een voormalige
“bunker”, is achterhaald op het vlak van dienstverlening. Het staat bovendien te dicht tegen de sporen
waardoor het eigenlijk onmogelijk is om het perron te
verhogen om het op- en afstappen gemakkelijker te
maken.

Heel functioneel
Het nieuwe gebouw zal, ook door Furnibo, vanaf april
opgericht worden volgens het principe van de “droogbouw” met veel hout en dus minder afhankelijk van
de weersomstandigheden. Dat verklaart ook de zeer
dichte, verplichte maar haalbare streefdatum voor
ingebruikneming, nl. het WK Cyclocross in januari 2012.
Indien nodig zal er ook ’s nachts gewerkt worden.
Ondertussen worden de reizigers niet aan hun lot overgelaten. Het “station” blijft toegankelijk tijdens de werken,
maar dan wel onder de vorm van een container die de
NMBS halftijds zal bemannen voor de verkoop van tickets
en het verstrekken van inlichtingen.

Het nieuwe gebouw zal eerder bescheiden van omvang zijn, maar wel heel functioneel met o.a.: ticketverkoop, sanitair, wachtzaal, verbruikersruimte vooral
gericht naar de reizigers, fietsenstalling. De kostprijs
bedraagt 1,15 miljoen euro.
Het artistieke aspect wordt zeker niet uit het oog verloren. Er komen twee afdrukken van schilderijen van Paul
Delvaux. Binnen het schilderij La gare forestière (3,2 x 4
m), en buiten het schilderij Le tunnel (3 x 5 m).
Verder zal ook het gedicht La Gare van Paule Coittigny uit Alveringem in kalligrafie uitgehangen worden,
in het Nederlands en het Frans. Mevr. Cottigny is de
gepensioneerde bibliothecaris van de openbare bieb
van De Panne.

Een knooppunt
Tegelijk met de afbraak start aannemer Vandenbroucke uit Wulpen de heraanleg van het perron en de nieuwe omgeving. Er komt een plein waar alle vervoersmodi op aansluiten. Het plein wordt een knooppunt, één
groot perron, waar overstappen van bus, trein, auto,
taxi… vlot en naadloos moet kunnen verlopen. Uiteraard wordt ook de parking volledig vernieuwd. Op
vraag van stad Veurne blijft het deel parking achter
het huidig stationsgebouw voorlopig behouden.
De raming van de omgevingswerken bedraagt ca. 1,3
miljoen euro. Daarvan wordt een deel betaald door
Infrabel, nl. een strook van 4 m vanaf de sporen. In het
kader van Interreg IV NWE Sinntropher is een subsidie
van iets meer dan 275.000 euro voorzien.
Ontwerpers voor het station zijn de architecten
Geldhof–Decoene, voor de omgeving Studiebureau
Plantec.

Het station Koksijde wordt vanaf 1 maart afgebroken en volledig nieuw gebouwd. Over tien maanden zal er een nieuw staan!

Natuur is ook avontuur…

Driedaagse natuur
expeditie voor tieners!
Om jonge tieners (van 13 tot 14 jaar) te bewijzen dat, naast pc en tv, ook de
natuur uitdagend is, organiseert de gemeentelijke milieudienst i.s.m. met vzw
De Boot “Expeditie@natuur”, een driedaagse trektocht in eigen streek van
20 tot 22 april. De jongeren worden door een enthousiaste begeleider drie
dagen lang op sleeptouw genomen op zoek naar hét natuur-streekraadsel.

Groepswerk
De expeditie maakt een driedaagse lus doorheen de gemeenten De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Per groep is één jeugdbegeleider
voorzien, die de jongeren leidt van 8.30 u. tot 17.15 u. Natuurgidsen, educatieve medewerkers van bezoekerscentra en van vzw De Boot verzorgen
de specifieke activiteiten van 9 tot 17 u. Op vrijdag 22 april zijn ouders,
broers en zussen welkom tijdens de slotavond in het Educatief Centrum
Duinenhuis. Er worden foto’s getoond van de expeditie, en aan de hand
van de verzamelde tips wordt het streekraadsel ontsluierd.

Praktisch
Deelnemen aan dit prachtig avontuur kost 40 euro, of 35 euro vanaf de
tweede tiener van hetzelfde gezin. Inschrijven tot 17 maart bij vzw De
Boot, Ieperleedijkstraat 1a in 8650 Houthulst door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op rek. nr. 751-2009606-97, met vermelding van
expeditie@Natuur / je naam / Koksijde. Vermindering van het inschrijvingsgeld is mogelijk via je ziekenfonds of via het OCMW van je gemeente.
Zend ook een mail met naam en adres aan info@deboot.be.

Tijdens de expeditie gaan de tieners ook
na wat er allemaal in de korre van de
paardenvisser zit…

Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 30 97), of vzw De Boot (0486 49 45 73)
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Koksijde
kyotoot weer mee!
Van 28 maart tot 21 juni organiseert de Bond Beter Leefmilieu opnieuw de campagne “ik kyoto”. De campagne spoort werknemers
aan de wagen thuis te laten door over te schakelen op de fiets, het
openbaar vervoer of carpool als ze naar het werk gaan.
Werknemers kunnen meedoen aan de actie door het bijhouden
van alle duurzame verplaatsingen van en naar het werk. Op het
einde worden mooie prijzen verloot. Het provinciebestuur voorziet,
bovenop de nationale prijzenpot, een extraatje voor de personeelsleden van West-Vlaamse bedrijven. Ook de personeelsleden van
ons gemeentebestuur kunnen opnieuw deelnemen!

Actie afvalarm
winkelen: winnaar van februari
Tijdens de voorbije maand
februari werd mevrouw
Micheline Schadeck met de
boodschappentas in de hand
gespot. Zij wint hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke
handelaars ter waarde van 25
euro. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling wenst haar
van harte proficiat!

BIJbedoeling:
Westkustgemeenten
willen  meer  bloemen,
bijen en honing!
Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze hebben nochtans een nuttig doel en zijn een onmisbare
schakel in de natuur. Iedereen kan de bijen op een
simpele manier helpen. Diverse organisaties, o.a. de
milieudiensten en –raden van Koksijde, De Panne
en Nieuwpoort, presenteren in maart en april enkele
activiteiten om het belang van bijen in de natuur te
onderstrepen.
* De Panne - Open milieuraad Westkust op woensdag 16 maart om 20 u. in de feestzaal, gemeentehuis.
Spreker: Bart Vandepoele.
* Koksijde - “Maak je eigen insectenhotel” op donderdag 24 maart om 20 u. in het Duinenhuis. Insecten
vinden onderdak in de kleinste gaatjes of in takkenbosjes. Inschrijven voor 17 maart: duinenhuis@koksijde.
be, T 058 53 34 66.
* Nieuwpoort - Demonstratie van de imker op zaterdag 26 maart van 9 tot 11?.30 u. in de Kinderboerderij. Hij toont hoe bijen leven, communiceren en op

zoek gaan naar stuifmeel. Bijen zijn minder agressief
dan men denkt.
Men kan ook inschrijven voor de snelcursus (zeven lessen) bijen telen. Start op zondag 27 maart.
Op zondag 17 april is er een imkerdemonstratie op
de jaarlijkse plantgoedmarkt. Info: kinderboerderij@
nieuwpoort.be, T 058 23 69 86.
Woon de drie bovenstaande activiteiten BIJ (open
milieuraad, insectenhotel en demo imker) en maak
kans op prachtige terracottapotten gevuld met biologische keukenkruiden.

Groendienst zaait
bloemenweide in
Op het braakliggend terrein links van de toegangsweg naar het containerpark zal de groendienst, als
het weer het toelaat, in de lente een bloemenweide
inzaaien. Het perceel is 1.250 m² groot en ligt in volle
zon.

Gratis zaadmengsels bij de provincie
De rode draad doorheen BIJbedoeling is het verband tussen bijen
en bloemen. Geen bloemen, geen
nectar, geen bijen, geen honing,
geen vruchten… De actie BIJbedoeling valt dan ook niet toevallig
samen met de provinciale actie
Laat het zoemen met bloemen.
De dienst Milieu-, Natuur en Waterbeleid van West-Vlaanderen
ontwikkelde samen met het Pro-

vinciaal Centrum voor Landbouw
en Milieu twee zaadmengsels voor
bloemen waar bijen dol op zijn.

Hoe bestellen?
Bestellen via www.west-vlaanderen.be/natuur, of via het provinciaal infocentrum Tolhuis op het
gratis nummer T 0800 20 021. De
campagne loopt zolang de voorraad strekt.

Info: www.west-vlaanderen.be/
natuur of dienst MiNaWa, wannes.
meersmans@west-vlaanderen.be,
T 050 40 32 23

Wenst u geen
telefoongidsen meer?
Truvo, de uitgever van de Gouden en Witte Gids (telefoonboeken), biedt de burger de mogelijkheid aan om geen
jaarlijkse boekdelen meer te ontvangen. Truvo doet dit uit
milieu-overwegingen om aldus overdadig drukwerk aan
de bron te vermijden. Uit recent onderzoek blijkt dat 2 op
10 gezinnen geen dergelijke gidsen meer willen.
De gebruiker krijgt aldus de mogelijkheid om zich via de
websites van Truvo uit te schrijven (opt-out functie). Bij een
volgende publicatie zal Truvo de boeken dus niet meer
bedelen aan de gebruikers die zich uitschreven.
Uitschrijven kan via een link op de startpagina van volgende sites: www.goudengids.be, www.wittegids.be, http://
info.truvo.be/nc/opt-out-form/, www.1207.be.
De einddatum voor onze regio om uit te schrijven is 10 mei
2011. uitschrijvingen die bij Truvo later toekomen, zullen pas
in 2012 toegepast worden.

Ga voor
gifvrije tuin!
Velt zoekt tienduizend mensen die
aan de campagne willen meewerken door te tuinieren zonder pesticiden en kunstmest. De organisatie
biedt op zijn website 10.000 gratis
tuinbordjes aan, aan mensen die
zich willen outen als pesticiden- en
kunstmestvrije tuinier, via:
www.durftuinierenzonder.be

Subsidie voor
tuinnetten
Vermijd pesticiden, gebruik tuinnetten! De gemeente verleent hiervoor
een subsidie van 30%, met een maximum van 30 euro per jaar. Tuinnetten
zijn een fijnmazig weefsel uit kunstvezel. De mazen zijn zo fijn dat er geen
groentevliegen door kunnen. Je
gebruikt zo’n net bij teelten die door
vliegende insecten belaagd worden,
zoals wortelen, prei, ui en kolen.
Info: dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling, T 058 53 30 97

Snoeicursus
fruitbomen
Fruitbomen in de tuin hebben een niet te onderschatten waarde.
Ze leveren vers en gezond fruit in de herfst en verspreiden in mei
hun prachtige bloei. Vele vogels en insecten vinden er een schuilen voortplantingsplaats en de bijen halen er hun nectar.
Om al die redenen, maar vooral omdat veel fruitbomen onvoldoende of ondeskundig gesnoeid worden, organiseert de dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling een gratis cursus snoeien van
fruitbomen.
De theorieles vindt plaats op donderdag 17 maart (19.30-22 u.) in
’t Oud Schooltje, Kerkstraat 20a in Koksijde-dorp. De praktijkles op
zaterdag 19 maart (9-12 u.) bij Ingrid Haelewyck, Kerkstraat 61 (appel, peer, pruim) en Frans Deruycke (kers), Kerkstraat 53 in Koksijde.
Lesgever is Wouter Demey van De Hoogstam uit Oostkamp.
Wie fruitbomen correct snoeit, krijgt sterke gesteltakken die alle
vruchten kunnen dragen, en vermijdt ook takbreuk en ziektes. U
bekomt ook een goede verhouding groei/bloei met mooie, goed
afgerijpte vruchten en uw boom leeft langer.
Gratis maar vooraf inschrijven tot uiterlijk 11 maart:
milieu@koksijde.be.
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Dienst Onthaalouders:
derde samenwerkend initiatief vanaf mei!
Na De Dunevoetjes en De Kleine Ark, start vanaf mei
een derde initiatief “samenwerkende onthaalouders”.
Deze kwalitatieve opvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar
zal uitgebaat worden door twee samenwerkende onthaalouders aangesloten bij de dienst Onthaalouders
van onze gemeente.
Eind december 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen dat de dienst Onthaalouders
binnenkort mocht starten met een derde initiatief
“samenwerkende onthaalouders”.
De opvang zal gebeuren in de woning, Toekomstlaan
1 te Oostduinkerke-dorp. Deze woning, recent aangekocht door de gemeente, wordt omgevormd tot een
kindvriendelijke en kwalitatieve opvanggelegenheid,
en zal voldoen aan alle veiligheidsnormen opgelegd
door Kind en Gezin.
Zoekt u opvang of wenst u meer informatie over dit
initiatief of deze dienst, contacteer dan de dienstverantwoordelijken Nathalie Leleu en Miet Loones,
T 058 51 80 74, oud-gemeentehuis in Oostduinkerke,
Leopold II-laan 4. Zitdagen op dinsdagvoor- en donderdagnamiddag. Website: www.dvo.koksijde.be

Seniorenadviesraad:
algemene vergadering
over vereenzaming en
brandpreventie
Op vrijdag 18 maart houdt de seniorenadviesraad
om 10 u. zijn jaarlijkse algemene vergadering in ’t Oud
Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-dorp. Alle senioren zijn
welkom. Inschrijven is niet nodig. Een ideaal moment
om uw mening i.v.m. het seniorenbeleid kenbaar te
maken.
Op de agenda staan o.m. verslag werkjaar 2010 en
voorstellen activiteiten 2011, verder financiële toestand, woordje van schepen Greta Suber-Delie, en
voorstelling van het project “vereenzaming” door Elke
Popieul, medewerker bij het Sociaal Huis.
Om 11 u. zal een afgevaardigde van de brandweer
info en nuttige tips geven inzake brandpreventie met
mogelijkheid tot vraagstelling. Om 12 u. receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
Info: voorzitter Herwig Brieven (T 0472 58 93 63)
of seniorenconsulent Dorine Van Steertegem
(T 058 53 30 72, dorine.vansteertegem@koksijde.be)

1ste dansnamiddag
voor senioren
Op vrijdag 1 april organiseert de seniorenadviesraad
van 14.30 tot 17.30 u. een 1ste dansnamiddag voor
senioren in in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde
(deuren open om 14 u.). De middag wordt opgeluisterd met live muziek uit de jaren ’60, gebracht door
het show- en dansorkest The Gipsy’s. Kaarten in het
toerismekantoor in Koksijde-bad, Zeelaan 303 en in het
Sociaal Huis, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke-dorp.
Voorverkoop 3 euro, aan de deur 5 euro.

Prostaatkanker:
mannen doorbreken taboe
Mannen met de diagnose
prostaatkanker krijgen heel
wat te verwerken. Ook na de
behandeling kan prostaatkanker
een sterke invloed hebben op
het leven. Het kan een steun zijn
om samen met anderen op zoek
te gaan, of om te horen hoe zij
hun weg zocht én vonden.
Mannen kunnen alles bespreken,
tenzij het over hun eigen gezondheid gaat. Om dit taboe te doorbreken organiseert de Vlaamse

Liga tegen Kanker “Café Prostaat”,
samen met de vzw PSA Vlaanderen
(www.psa-vlaanderen.be) en de
dienst Welzijn van de provincie.
In deze reeks van 6 gratis bijeenkomsten geven professionele gezondheidswerkers info en kan men met
elkaar van gedachten wisselen.
De thema-avonden vinden telkens
plaats op maandag om 19.30 u. in
het Inloophuis van de VLK, Nieuwstraat 7 in Brugge. Er was al een
eerste bijeenkomst op 31 januari. De

volgende zijn: 4 april: neveneffecten
van de behandeling van een gelokaliseerde prostaatkanker (4 april),
voetmassage, een verwenmoment
(6 juni), hormonale behandeling van
prostaatkanker (5 sept.), intimiteit
en seksualiteit na de behandeling
(7 nov.), gezonde voeding en prostaatkanker (5 dec.)
Inschrijven of meer info:
T 050 34 38 12 of via
wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be.

Zin in vrijwilligerswerk?
Het Sociaal Huis zoekt vrijwilligers voor zijn project tegen vereenzaming.
Steeds meer ouderen wonen alleen, kunnen bij ziekte of weers
omstandigheden de deur niet uit en hebben niemand op wie ze een
beroep kunnen doen. Met korte bezoekjes, een telefoontje en een leuke
babbel hoopt men het sociaal isolement te doorbreken en noden te
detecteren. Bent u sociaal ingesteld en beschikt u elke week over wat
vrije uren? Dan is vrijwilligerswerk misschien de ideale uitdaging voor u!
Info: Elke Popieul, T 058 53 31 77 of elke.popieul@sociaalhuiskoksijde.be,
www.sociaalhuiskoksijde.be

Graveren van autoruiten
De dienst Veiligheid en Preventie organiseert in samenwerking met de Politiezone Westkust een autograveeractie. Een digitaal systeem graveert de letter B en de laatste zeven cijfers van het chassisnummer op alle
ruiten. De gravering is gratis en duurt tien minuten.
Het graveren vindt plaats in de gemeentelijke werkplaats (depot) in de Hovenierstraat in Koksijde-dorp, van
vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart, van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. Er dient schriftelijk ingeschreven te
worden aan de hand van onderstaande strook. Iedereen krijgt zijn persoonlijke afspraak om wachttijden te
vermijden. Zend de strook naar Politie Westkust, Dienst Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48 in Koksijde of geef
ze vóór 11 maart af op het politiecommissariaat.
Info: Politie Westkust, dienst Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48 in Koksijde (T 058 53 38 96)

Inschrijfstrook autograveeractie
Naam en voornaam ......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel ............................................................ Merk en type wagen ................................................................................................................................................................................
Nummerplaat .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Volledig chassisnummer..............................................................................................................................................................................................................................................
Voorstel afspraak (schrappen wat niet past):
vrijdag 25 maart / zaterdag 26 maart / zondag 27 maart

Jeugdraden Westkust winnen
Klein Duimpje voor initiatief Sur+
Met hun initiatief Sur+ hebben de drie jeugdraden van de Westkust voor het werkjaar 2010 de
erkenning Klein Duimpje van de Vlaamse Jeugdraad in de wacht gesleept! Sur+ was een actie
van de jeugdraden van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort om het fuifbeleid in onze regio te
verbeteren. Dynamische bezieler ervan was onze gemeentegenoot Bruno Vandicke.

De jeugdraden van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort en de partnerwebsite Westoek.be wonnen het Klein Duimpje 2010 van de
Vlaamse Jeugdraad dankzij hun baanbrekend project Sur+ over het fuifbeleid aan de Westkust. Op de foto de initiatiefnemers van
dit winnende project met o.a. de Pannese burgemeester Robert Butsraen in zijn gemeentehuis! (Foto Gudrun Steen)

Jaarlijks reikt de Vlaamse Jeugdraad een Klein Duimpje uit aan
een persoon of organisatie die
zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt met, voor en door kinderen en jongeren. De Vlaamse
Jeugdraad is het officiële adviesorgaan voor de Vlaamse Regering
over alle domeinen die de jeugd in
Vlaanderen aanbelangen.

Workshops en debat
Met SUR+ bundelden de 3 jeugdraden en de partnerwebsite Westoek.
be hun krachten om het fuifbeleid
aan de Westkust te verbeteren.
Gesteund door hun gemeentelijke
jeugddiensten, sleutelden ze aan
workshops en een debat, waar
beleidsmakers, politie, jeugdraders
en jeugdorganisaties elkaar op
en rond het podium ontmoetten.
Het fuifbeleid in Vlaanderen komt
steeds meer onder druk te staan.
Het veiligheidsdiscours en een overregulering zetten zware druk op de

organisatoren. Veel politiezones en
gemeentebesturen deinzen terug
om fuivende jongeren vertrouwen
te geven. Het Sur+project klaagt
dat discours aan en pleit voor een
beter en positief fuifklimaat aan de
Westkust.

Inspirerend voorbeeld
“Zulke projecten, die vertrekken
vanuit de goesting van jongeren
zelf, verdienen een hart onder
de riem”, aldus stafmedewerker
Katrien Crispeyn van de Vlaamse
Jeugdraad. “Het West-Vlaamse
Sur+project is een inspirerend voorbeeld voor jongeren. De vastberadenheid waarmee de jongeren van
Sur+ op een constructieve manier
gingen aankloppen bij beleidsmakers, gaf voor de jury de doorslag.”

Serieuze
onderscheiding
Voor de jeugdraden van de

Westkust en niet in het minst ook
voor pionier Bruno Vandicke is de
toekenning van het Klein Duimpje
alvast een serieuze onderscheiding.
De andere genomineerden waren
immers ook grote kleppers, nl. het
Cacao Actie Team van Oxfam
Wereldwinkels, de minicam van
Man Bijt Hond, het participatieproject “Van over naar met” van Riso
Vlaams Brabant en De speelstraat
van Kazou in Aalst. De jury wachtte
dus een moeilijke taak om een
definitieve winnaar te kiezen. In het
verleden ging het Klein Duimpje
al naar Ankie van de Kerckhove,
Greta D’hondt, De overname, Bint
en Low Impact Girl.
De officiële uitreiking van het Klein
Duimpje vond plaats op vrijdag 11
februari in het gemeentehuis van
De Panne.
Info: www.vlaamsejeugdraad.be,
brunovandicke@hotmail.com,
T 0476 79 97 79

Creatief met energie
Op woensdag 9 maart kunnen handige harry’s van 8 tot 12 jaar in
JOC de PIT van 13.30 tot 17 u. een driedelige workshop “creatief
met energie” meemaken. Toegang 5 euro.
Met behulp van kleine modules steek je een ideaal zonnehuis in
elkaar. Je moet daarbij rekening houden met de stand van de zon,
de functie van de ruimte, … Daarna bouw je een windmolen, geïnspireerd door Don Quichote en zijn viend Sancho Panza! Hopelijk is
er wind genoeg om de molen uit te testen.
Tot slot wordt een auto op zonne-energie of op windenergie (eentje
zonder motor dus) in elkaar geknutseld. Deze alternatieve auto
wordt daarna ook getest.
Reserveren via carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44.

Sprookjesvertelster Agnes

Kindertheater
Koekeloeren
Op dinsdag 8 maart speelt
kindertheater Koekeloeren
van 14.30 tot 15.30 u. in zaal
JOC de PIT een muzikaal
theater met een vertelling over
een beer die met een emmer
water van alles kan. Maar de
bloemen water geven, lukt
niet. Een egel komt hem te
hulp. Voor kleuters van 2,5 tot 6
jaar. Toegang 5 euro.
Reserveren via carine.baert@
koksijde.be of 058 53 34 44.

Sprookjesvertelster Agnes neemt de kinderen op woensdag 23 maart van 13.30
tot 15.30 u. in JOC de PIT mee op een tocht door gekende en minder gekende
sprookjes. Nadien gaan de kinderen creatief aan de slag met de sprookjes:
knutselen, een toneeltje maken… Voor kleuters van 4 tot 6 jaar. Toegang 5 euro.
Reserveren via carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44.

Karaoke in jeugdhuis de PIT
Op 12 maart staan de “normale” artiesten hun podiumplaats af aan
de PIT-klanten. Voor een keer moet dat kunnen. Karaoke betekent
dan misschien leeg orkest. Maar het zal wel een vol huis zijn. Toon je
zangtalent. Of juist niet. Ga de Japanse toer op en zing uit volle borst.
Start om 21.30 u. Gratis toegang, maar oordopjes kosten wel 2 euro.
Info: www.depit.be

Kinderfilm:
Toy Story 3

Doe de duinenhuis
Tijdens de krokus- en de paasvakantie kan je proeven van de leuke spelen in
het duinenhuis. De “doe-stations” laten je de zee ruiken, voelen, proeven en bekijken. Heb je zin om leuke dingen over de zee te ontdekken? Heb je al van het
duinenhuis gehoord? Ben je tussen 8 en 12 jaar? Kom dan naar het Duinenhuis
op donderdag 10 maart, 14 en 21 april van 14 tot 16 u.
Inschrijven op de jeugddienst, T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be. Haast je, er
zijn niet veel plaatsjes!

De kinderfilm Toy Story 3 wordt op
donderdag 10 maart om 14.30 u.
vertoond in zaal JOC de PIT. Andy
is 17 jaar en zal spoedig naar de
universiteit gaan. Zijn vroegere
speelgoedvriendjes, waaronder
Woody en Buzz Lightyear, maken
zich zorgen over wat er met hen
zal gebeuren. Veel stukken van
Andy’s speelgoed zijn immers al
op de rommelmarkt verkocht…
Toegang 2,50 euro. Kaarten in
voorverkoop verkrijgbaar.
Info: jocdepit@koksijde.be
of 058 53 34 44.

Onze kinderkrant
Plezand in elke
kinderhand!
De gemeentelijke kinderkrant Plezand blaast dit jaar drie kaarsjes uit!
Het kleurrijke boekje verzamelt alle
nuttige info van de gemeente op
kindermaat. Het krantje richt zich
naar alle kinderen van 2,5 tot 12
jaar. Leuke jeugdactiviteiten, workshops, interviews, allerlei tips en
weetjes, knutsel- en kookopdrachten, raadsels en nog veel meer!
Telkens verschijnen nieuwe avonturen met Ebbie, Wendy, Jef, Oskaar
en Pablo. Deze Plezante figuurtjes
vind je niet alleen in het krantje,

OPROE
P!

Kunstwerkjes
leuke
weetjes , foto’s,
Stuur of ideetjes
?
ze naar
plezan
d@koksijde
De redactie
.be.
het graag neemt
mee!

maar ook in de kinderopvang, in de scholen en
op grote top-evenementen
zoals Supervlieg en Koksijde Kids.
Waarheen met de kids? In de
Plezante kalender staan ALLE
activiteiten vermeld! Ook voor de
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s
is Plezand een handig infoboekje,
want samen met de kinderen
ontdekt u Koksijde op een speelse
manier. Bekijk samen de leuke foto’s
en kunstwerkjes van het Koksijdse
jonge volkje en neem deel aan de

Taxicheques: 2de editie
In 2011 zullen opnieuw 80 jongeren op een pakket taxicheques aanspraak kunnen maken. Doel
van het project is om jongeren in het weekend en
op feestdagen na een avondje uitgaan op een
veilige manier naar huis te laten terugkeren. De
deelnemende taxibedrijven staan op elke cheque
vermeld.
De cheques zijn beschikbaar op de jeugddienst
vanaf vrijdag 11 maart om 14 u. voor jongeren
tussen 16 en 21 jaar (geboren tussen 1995 en 1990).
Daarna kunnen ze elke werkdag worden afgehaald van 9 tot 12 u., en van 13.30 tot 16 u.
Elk pakket is 25 euro waard. Breng je identiteitskaart
mee en een officieel document met je adres op.
Het project is een samenwerkingsverband tussen
het gemeentebestuur, de Koksijdse taxibedrijven
en JOC de PIT.
Info: jeugddienst, Thierry Boonefaes,
T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

wedstrijden…
want ook met
Plezand vallen mooie
prijzen te winnen! Het
kindergazetje heeft intussen al heel
wat fans, tot zelfs over de taalgrens!
Het wordt vier keer per jaar gratis
bedeeld in alle Koksijdse scholen.
Het boekje is ook gratis te bekomen
in het gemeentehuis (onthaalbalie), bij de dienst Toerisme en bij de
jeugddienst.

Meer info: www.plezand.be of
plezand@koksijde.be!

Ierse avond
in jeugdhuis de PIT
Het Ierse volk staat
bekend om zijn feesttalent. Op zaterdag
26 maart zal dat in
jeugdhuis de PIT niet
anders zijn. Bezoekers
krijgen een avond
vol Ierse medleys
en tunes, uiteraard
gesausd met aangepaste drank. Kom als
een Ier en geniet van
een glaasje gratis
bier! Toegang gratis
en aanvang om 21 u.
Meer info: www.depit.be

Koksijdse delegatie
sprokkelt tips in
Sankt Wendel voor WK
Cyclocross 2012
Op 28 en 29 januari 2012
organiseert de gemeente Koksijde
de UCI Wereldkampioenschappen
Cyclocross! Dat Koksijde helmaal
“cyclo” is, werd op vrijdag 28
januari in Sankt Wendel (Duitsland)
bewezen. Daar vond eind januari
het WK Cyclocross 2011 plaats.
Naar goede gewoonte laat
de organisator van het WK de
organisator van het volgende WK
aan het woord op de vooravond
van de wedstrijden.

Cyclocrosskoorts
stijgt in Koksijde!
De Koksijdse delegatie was niet
alleen aanwezig om onze wereldkampioenschappen te promoten,
de bedoeling was ook handige
tips op te steken. De Internatio-

nale Duinencross wordt dan wel
jaarlijks georganiseerd in Koksijde,
een wereldkampioenschap is een
topsportevenement van een andere orde! Samen met het bestuur
van de Veloclub De Verenigde
Vrienden leefde de Koksijdse delegatie zich helemaal in, in de Duitse
organisatie. Koksijde zal zeker niet
moeten onderdoen voor SanktWendel, maar her en der werden
wel interessante praktische zaken
meegenomen. Die extra kennis
komt zeker van pas bij de voorbereiding van dit super-event. Achter
de schermen loopt de organisatie
van het WK Koksijde al als een
sneltrein!

Koksijde is hélemaal
cyclo!
Niet minder dan 250 geïnteresseerden kwamen de aftrap van
de Koksijdse communicatiecampagne bijwonen. Onder hen heel
wat persmensen en afgevaardigden van de UCI en de Belgische
Wielerbond. Ook geïnteresseerde
teams en enthousiaste Koksijdenaars hoorden de aanmoedigende woorden van UCI-voorzitter Pat
McQuaid en KWB-voorzitter Tom
Vandamme.
Schepen van Sport Dirk Dawyndt
lichtte de campagne en de
organisatie toe, op het podium
geflankeerd door ereburger Paul
Herijgers, winnaar van het WK
1994, die een woordje uitleg gaf bij
de nieuwe omloop.
Tot slot stelde burgemeester Marc
Vanden Bussche onze gastvrije
gemeente voor in gezelschap van
Karl-Heinz Frieden, de burgemeester van onze jumelagegemeente
Konz. Het startschot van de gezellige receptie, aansluitend op de
persconferentie, werd gegeven
door de wijnkoningin van Konz.
Zij is de evenknie van onze Mieke
Garnaal. Het internationale publiek werd verwend met heerlijke
hapjes, wijn uit Konz en écht Belgisch bier.
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Koksijde, helemaal
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Hèt campagnebeeld van het WK Cyclocross 2012 in Koksijde. Nu al in Tij-dingen,
binnenkort overal in het straatbeeld!

Samen met de wijnkoningin van Konz, voorzitter Tom Vandamme van de KBWB, burgemeester Klaus Bouillon van Sankt
Wendel, voorzitter Pat McQuaid van de UCI en burgemeester
Karl-Heinz Frieden van Konz brengt onze burgemeester Marc
Vanden Bussche een toast uit op het WK Cyclocross 2012 in
Koksijde

De Koksijdse delegatie: voorzitter Walter Maes van de Veloclub
de Verenigde Vrienden, burgemeester Marc Vanden Bussche,
schepen van Sport Dirk Dawyndt, schepen Jan Loones en
evnementencoördinator Jan Deramoudt. Schepen Frederic
Devos was ook mee maar staat niet op de foto.

Tickets voor WK
Cyclocross 2012
In zitting van 17 januari heeft de
gemeenteraad de prijs van de
tickets voor het WK 2012 op
zaterdag 28 en zondag 29
januari vastgesteld. Dezelfde
tarieven worden gehanteerd
zoals op het WK van Hooglede
2007.
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Inwoners
Schepen van Sport Dirk Dawyndt en onze trouwste supporters
hebt u ongetwijfeld ook gezien tijdens de live-uitzending van
het WK in Sankt Wendel!

Alle nieuwtjes www.koksijde2012.be
Uiteraard houden we de trouwe Tij-dingen-lezers in de
loop van 2011 op de hoogte van alle laatste nieuwtjes
over het WK Cyclocross. Wil je alle ontwikkelingen van
op de eerste rij mee volgen? Surf dan zeker regelmatig
naar de enige echte officiële WK-website:
www.koksijde2012.be!! Hier vind je alle laatste nieuwtjes, praktische info en interessante achtergrondinformatie.

WK-shop
Op 30 maart gaat de ticketverkoop van start. Inwoners en tweede residenten kunnen rekenen op een
fikse korting! Ze kunnen vanaf 1 september hun ticket
aanschaffen. Meer daarover in bijgaand kaderartikel.
Vanaf 30 maart opent ook de WK-shop zijn deuren!
Voor leuke hebbedingetjes, maar ook nuttige gadgets
kunt u vanaf dan terecht bij de dienst Toerisme. Ook
via de website zal al dat leuks te koop worden aangeboden!

Inwoners van Koksijde betalen op vertoon van de identiteitskaart 5 euro per persoon
per dag. Wie er twee dagen wil bij zijn, betaalt
dus 10 euro. Er dient persoonlijk afgetekend te
worden in een daartoe opgemaakt register.
Tickets aan te kopen in het gemeentehuis tussen
1 september 2011 en 6 januari 2012.

Tweede residenten
Eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde betalen eveneens 5 euro per persoon per dag. Het
bewijs van eigendom van een tweede verblijf
wordt geleverd op vertoon van het aanslagbiljet
tweede verblijf aanslagjaar 2011. De aanvraag
wordt beperkt tot twee toegangskaarten per
adres van het tweede verblijf.
Aan te kopen in het gemeentehuis tussen 1 september 2011 en 6 januari 2012.

Anderen
a) voorverkoop van 30 maart 2011 tot vrijdag 20
januari 2012 (enkel duo-tickets voor beide WKdagen): 30 euro
b) op zaterdag 28 januari zelf: 20 euro / of 40
euro indien ook voor zondag 29 januari
c) op zondag 29 januari zelf: 25 euro

Petanquetempel en duivenparadijs!
Burgemeester Marc Vanden Bussche en de schepenen Jan Loones, Dirk
Dawyndt en Frederik Devos hebben op maandag 17 januari de eerste balletjes gegooid in de nieuwe petanquehal achter de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke. Deze nieuwe accommodatie telt elf overdekte en twintig
buitenbanen. Verder vinden ook de duivenliefhebbers en de scrabbleclub
Coxheyde nieuw onderdak in dit gebouw. De hal wordt nu al een unieke
petanquetempel genoemd!
Onze gemeente telt veel petanquespelers. Er is vooreerst de Oostduinkerkse petanquevereniging
Vlops (Vlijtige Lustige Oostduinkerkse Petanquespelers) met een
honderdtal leden in zijn rangen,
maar daarnaast hebben ook veel
seniorenclubs een groep petanquespelers. De Vlops begonnen op
de petanquebanen bij zaal Witte
Burg, en verhuisden later naar de
tuin van Ameubla in de Leopold
II-laan. Ook de duivenliefhebbers
hadden daar hun lokaal. Beide
groepen konden daar echter niet
langer terecht.

Oostende. De investering bedraagt
1,1 miljoen euro. De sportdienst zal
zorgen voor een goed beheer van
deze nieuwe infrastructuur.”

Voor alle petanqueclubs

Voorzitter Michel Lansoght van de
Vlops en zijn bestuursleden zijn alvast in de wolken met deze nieuwe
accommodatie: “Dit is echt een
unieke realisatie. Nergens in België
ken ik zo’n prachtige plaats om
op de petanquesport te beoefenen! Het is een ruim en hoog, en
dat hoort zo om goed te kunnen
gooien. Dit is werkelijk een petanquetempel. Wij worden echt ver-

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De kosten voor renovatie
van het gebouw Ameubla liepen
te hoog op. Daarom opteerde het
bestuur twee jaar geleden meteen
voor nieuwbouw op het sportpark
Hazebeek. Het ontwerp is van de
hand van studiebureau Plantec uit

De burgemeester benadrukte
evenwel dat dit nieuwe complex
niet het voorrecht van één club
is, maar dat uiteraard ook andere
petanquegroepen er hun tijd en
plaats moeten vinden. “Ik heb nu
wat meer vrije tijd, en denk eraan
een eigen petanqueclub op te
richten, namelijk de Busboys”,
lachte hij.

Echte petanquetempel

wend. Ik ben er zeker van dat de
petanquesport in onze gemeente
nog populairder zal worden dankzij
deze realisatie!”

Binnen en buiten
Het grote voordeel van de investering is ook dat de liefhebbers nu
ook ’s winters kunnen petanquen
want er zijn elf binnenbanen. Ze
moeten dus nooit meer met koude
handen gooien. Bij mooi weer kan
alles ook opengegooid worden, zodat men meteen in de open lucht
kan spelen. De twintig buitenbanen
zijn ook al volledig afgewerkt en
kunnen bij goed weer onmiddellijk
in gebruik genomen worden. Als
bedekking werd na overleg met de
spelers gekozen voor dolomietgruis.

Duiven en scrabble
De Koninklijke Duivenmaatschappij
De Verbroedering heeft ook een
ruimte in het gebouw. Op 1 april
worden de eerste duiven er gekorfd. Er is ook plaats om de constateurs te lezen. Wie geen plaats
heeft om een duivenkorf thuis te
houden, kan die in het nieuwe
lokaal plaatsen na afspraak met
de sportdienst. Verder beschikt ook
de scrabbleclub Coxheyde er over
een lokaal. Gemeenschappelijk
zijn de sanitaire voorzieningen, bar,
cafetaria en berging.

Sociale verwezenlijking
Ook schepen van Sport Dirk
Dawyndt is bijzonder trots op deze
realisatie. “Dit is niet alleen een
technische verwezenlijking. De
petanquetempel is ook belangrijk
op sociaal vlak, want hier zullen
veel mensen elkaar ontmoeten.
Dat haalt hen weg uit een mogelijk
isolement, wat toch een latent gevaar is in onze vergrijzende samenleving. Ik ben dus ook heel blij met
al die glunderende gezichten die ik
hier zie!”, aldus de schepen.

Topsterren in de petanquesport maken zich klaar om het eerste K-balletje in de nieuwe accommodatie te gooien: v.l.n.r. sportfunctionaris Willy Degraeuwe, schepen Dirk
Dawyndt, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen Jan Loones en Frederik
Devos, en enthousiaste leden van VLOPS!

Daarna was het tijd om de eerste
balletjes te gooien en het glas te
heffen op deze puike verrijking van
het gemeentelijk sportpatrimonium!

Nieuw: Petanque Club Koksijde
Ter gelegenheid van de eerstebalworp in de nieuwe petanquehal, stellen
we kort een nieuwe officiële sportclub voor: Petanque Club Koksijde,
kortweg PcKoksijde! De club is lid van de Vlaamse en Belgische
Petanque Federatie, en richt zicht tot 3 doelgroepen: jeugd, recreant en
competitiespeler.

Jeugd

Competitiespeler

Voor de jeugd zijn er de jaarlijkse
zomersportkampen, specifieke
jeugdtornooien, jeugdtrainingen
op provinciaal niveau enz. PcK is
trots in september de finale van
jeugdcircuit 2011 Vlaanderen te
mogen organiseren. In de rand zal
er een groot neventornooi zijn.

Spelers die competitief ingesteld
zijn en die hun club (en gemeente)
verdedigen in de provinciale, federale, nationale en internationale
wedstrijden. Zij spelen met een
licentie.

Recreant

Er wordt getraind en gespeeld op
maandag, woensdag en vrijdag,
telkens van 18.30 tot 22 u. Ook op
woensdag van 14 tot 17 u., en op
zaterdag van 10 tot 12 u. (jeugd).
Een petanquejaar loopt van 1 mei
tot en met 31 april. De lidmaat-

Dat zijn alle spelers die zich recreatief meten binnen de clubgrenzen
of op niet-officiële tornooien. Ze
kunnen deelnemen aan de initiaties en trainingen, aan clubtornooien of eigen wedstrijden.

Algemeen

schapsbijdragen: 20 euro voor
de recreant, 40 euro voor de
competitiespeler, 20 euro voor de
jeugdspeler (-18 j.) die automatisch ook als competitiespeler
wordt aangesloten.

Oproep
PcKoksijde zoekt vrijwilligers om de
club, de tornooien, de website, de
logistiek enz. verder uit te bouwen.
Ook voor woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag voor de begeleiding van de jeugdtrainingen.
Info: secretaris Frank De Rore,
www.pckoksijde.be,
info@pckoksijde.be

U zegt:
petanque..?
Weet u waar het word “petanque” vandaan komt? Het verwijst
naar een bepaalde manier
van spelen, nl. met de voeten
mooi naast elkaar geplaatst
binnen een gemarkeerde cirkel.
In het Provençaals (Provence,
Zuidoost-Frankrijk) noemt men
dit “les pieds tanqués” Vandaar
de samenvoeging petanque…
Onthouden voor een quiz!

Een indrukwekkend beeld van de nieuwe petanquehal op het sportdomein Hazebeek in Oostduinkerke!

Wedstrijd: de mooiste namen!
Het gemeentebestuur organiseert een wedstrijd voor de mooiste naam voor de petanquehal enerzijds en het
duivenlokaal anderzijds. Dus: elke accommodatie krijgt zijn eigen naam! De namen moeten kort en krachtig
zijn, spitsvondig, ludiek, artistiek, uitdagend, wervend, verleidend, enz. Iedereen mag hoogstens twee namen per
accommodatie indienen. Er hangen een paar mooie prijzen aan vast, en eeuwige roem!
Inzenden via tij-dingen@koksijde.be of zenden/afgeven aan Tij-dingen, Jan Huyghe, Gemeentehuis,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Uiterste dag: vrijdag 18 maart. De jury beslist op maandag 21 maart.

DO
EN E MEE
WIN
!

Naam en voornaam ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................Tel ............................................................
Max. 2 voorstellen naam petanquehal: ................................................................................................................................................................................................
Max. 2 voorstellen naam petanquehal:..................................................................................................................................................................................................
Max. 2 voorstellen naam duivenlokaal: .................................................................................................................................................................................................
Max. 2 voorstellen naam duivenlokaal:...................................................................................................................................................................................................

Paassportkamp

Driedaagse
De Panne - Koksijde
Op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 maart vindt de
internationale rittenwedstrijd KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde
voor eliterenners plaats. Op dinsdag 29 maart wordt het startschot
gegeven in Middelkerke en is de aankomst voorzien in Zottegem. Op woensdag 30 maart rijden de renners van Oudenaarde
naar Koksijde met aankomst in de Zeelaan. De eerste doortocht
aan de aankomstlijn is ten vroegste voorzien om 15.37 u. Daarna
volgen 3 plaatselijke ronden (omloop: Strandlaan, Koninklijke
Baan, Bliecklaan, Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Leopold II-laan,
Dorpstraat, Koksijdesteenweg, Galloperstraat, Houtsaegerlaan, R.
Vandammestraat, Strandlaan). De aankomst wordt ten vroegste
voorzien rond 16.30 u.
Op donderdag 31 maart krijgen de renners in de voormiddag nog
een rit voorgeschoteld en in de namiddag is er de individuele tijdrit
van 14,75 km die hen ook op grondgebied Koksijde brengt.
Meer info: www.veloclub-depanne.be, T 0475 87 30 85,
of sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01

Sport overdag
Het programma Sport overdag in de sporthal van Koksijde-Dorp loopt
nog tot en met 27 mei. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties)
kunnen dames en heren zich sportief uitleven tijdens de lessen
conditiegymnastiek (10.30–11.30 u.), tennis (13.45–14.45 u.), tafeltennis
(13.45–15.45 u.) en badminton (14.45 – 15.45 u.). Deelnemen kost 1,50
euro per voor- of namiddag, sportmateriaal en verzekering inbegrepen.

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april, elke dag van 9 tot
16 u., organiseert de sportdienst
i.s.m. de sportraad het jaarlijkse
paassportkamp voor jongens
en meisjes van het 3de tot het
6de leerjaar in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerkedorp. Deelnemen kost 55 euro
(sportmateriaal, verzekering,
verplaatsingen, een unieke
T-shirt en dagelijks een drankje
inbegrepen).
Inschrijven kan enkel op de
sportdienst of via www.sport.
koksijde.be en is pas definitief
na betaling. Wees er snel bij,
want het aantal plaatsen is beperkt. Het voorleggen van een
zwembrevet van minstens 50 m
is een vereiste om te kunnen
deelnemen. Volgende sporten
staan o.m. op het programma:
kajak, tafeltennis, rafttocht, kiten
(enkel voor de jongsten), zeilwagenrijden (enkel voor de oudsten), avonturenparcours op de
Basis Koksijde, schermen,…

Jeugdsport
academie
atletiek
Op woensdag 16, 23 en 30 maart
wordt in de sporthal Hazebeek
een lessenreeks atletiek georganiseerd voor leerlingen van
het 1ste tot 3de leerjaar van 14
u tot 15.15 u. en voor het 4de tot
6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u.
Deelnemen kost 4,50 euro voor
de hele reeks (sportmateriaal en
verzekering inbegrepen).
Inschrijven bij de sportdienst of
via www.sport.koksijde.be.

De grote groep deelnemers aan Sport Overdag!
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De voorbije maand in woord en beeld

De kleuters van de gemeentelijke basisschool
Koksijde maakten op dinsdag 25 en donderdag 27
januari een reis rond de wereld in aanwezigheid van
grootouders en ouders! De reis bracht kinderen en
publiek van het zonnige Spanje naar het goddelijke
Griekenland, het tropische Luilekkerland, het mysterieuze Egypte en het natte Verenigd Koninkrijk tot in
het verre Afrika. Uiteraard brachten ze ook een
bezoekje aan het fascinerende Koksijde!

Het kapittel van de Orde van de Paardenvisser vond
plaats op zondag 30 januari. In aanwezigheid van
de ordeleden en hun familie heeft de grootmeester
van de orde de postulanten Lieven Louwagie en Luc
Vandierendonck tot dignitaris geridderd. Ze ontvingen
uit handen van de voorzitter de grote medaille met
lint in de kleuren van Oostduinkerke. Ze werden ook
het traditioneel gewaad van de Orde van de
Paardenvisser aangeboden.

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

Op de nieuwjaarsreceptie van de VVV, feestcomités, adviesraden en vrijwilligers werd op
vrijdag 14 januari in c.c. CasinoKoksijde hulde
gebracht aan de vrijwilligers Siska Christiaens
en Wilfried Vanhoucke die zich al jaren inzetten voor respectievelijk het feestcomité van
Sint-Idesbald en het feestcomité van Wulpen.
Siska is al tien jaar actief in het feestcomité van
Baaldje, Wilfried is al 13 jaar voorzitter van het
feestcomité Wulpen en van Wulpen Events.

Het derde leerjaar van de vrije basisschool de
Ark bracht op donderdag 20 januari een bezoek
aan het gemeentehuis. De leergierige kinderen
werden rondgeleid door diensthoofd Burgerzaken
Geert administratief medewerkster Cindy Rubben.
Burgemeester Marc Vanden Bussche begroette de
kinderen in de raadzaal. De kinderen vonden het
een superleuke en leerrijke namiddag!
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Willaert-Dekeuninck
Erick Willaert (°Bulskamp) en Monique Dekeuninck (°Veurne) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Veurne (4 februari
1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 5 februari in
het gemeentehuis ontvangen. Erick was 33 jaar chauffeur bij brouwerij Jupiler, nu Inbev, in de kuststreek. Monique
was schoonmaakster. Het echtpaar heeft vier kinderen en negen kleinkinderen.

Echtpaar Vieren-Pyliser
Goud was er op zaterdag 5 februari ook voor het echtpaar Herman Vieren-Jacqueline Pyliser. Herman (°Oostduinkerke) en Jacqueline (°Koksijde) huwden op 4 februari 1961 in Koksijde. Herman was chauffeur van de gemeentelijke
schoolbus en werkte ook in de gemeentelijke garage. Jacqueline verrichtte seizoenswerk, o.a. in het vroegere mosselhuis Furnoise. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Suber-Christiaen
Zaterdag 5 februari was eveneens een gezellige feestdag voor het echtpaar Vital Suber (°Koksijde) en Irene Christiaen (°Koksijde) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Koksijde, 1 februari 1951). Vital
en Irene runden een elektrozaak en later een wasserij in Sint-Idesbald. Het echtpaar heeft een zoon, twee klein- en
twee achterkleinkinderen.
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Leah De Bruyne

Veurne, 7 december 2010
dochter van Steven en van
Lotte Van der Elst uit Koksijde

Matheo Debecker

Oostende, 9 januari
zoon van David en van Leen
Van Aelst uit Oostduinkerke

Elliot en Nand Vanhee

Veurne, 9 januari
zonen van Igmar en van Bieke
Florizoone uit Oostduinkerke

Aline Hanssens

Veurne, 13 januari
dochter van Jean-Louis en van
Elke Govaerts uit Oostduinkerke

Rachelle Suber

Veurne, 25 januari
dochter van Karl en van Els
Verdoolaege uit Koksijde

Senne Mahieu

Koen Vercauteren en
Lana Follens, beiden

wonend in Nederland
(voorheen Koksijde), (22
januari)

Joeri Vandevenne en
Sandra Meeussen, beiden

uit Koksijde (1 februari)

Jean Votquenne 57 jaar

- 94 jaar echtgenoot van
Edmonde Verstraete

Pierre De Neve 82 jaar
echtgenoot van Liliane Casseur

Georges Vandenbulcke

Kurt Bonny 38 jaar
echtgenoot van Cindy
Claerebout

echtgenoot van Isabelle
Maksymczuk

Maria Peschta 89 jaar

weduwe van Sergej Hruby

Yvonne De Saedeleer

Tom Wille uit Aalter en
Martha Anseeuw uit

Bertha Coutteau 93 jaar

Pieter Dezeure uit Veurne
en Tine Oyaert uit Koksijde
(5 februari)

Marie Ravalinghien

Julien Depoorter 74 jaar
echtgenoot van Marie
Leemans

OVERLIJDENS

Lea Knudde 85 jaar

weduwe van Roger Cools

Karel Florizoone 83 jaar

Koksijde (4 februari)

Leah De Bruyne -

overleden op 7 december
dochter van Steven en van
Lotte Van der Elst uit Koksijde

Lisette De Wight 74 jaar

echtgenote van Emile Debaste

Veurne op 25 januari
zoon van Nick en van Rebecca
Moncarey uit Koksijde

88 jaar
echtgenoot van Hilda Leuridan

HUWELIJKEN

84 jaar weduwe van Polydoor
Vermoote

Gilbert Dumon

Jeannine Schiettecatte

Ailsa Spindler en
Jean Fellemans 85 jaar
Agnes Boes, beiden wonend weduwnaar van Simone
in Groot-Brittannië (voorheen
Koksijde), (21 januari)

Vandervelden

Kurt Deneir en Vanessa
Frère, beiden uit Koksijde

84 jaar weduwe van Robrecht
Moerman

(22 januari)

Berthe Duchêne 82 jaar
weduwe van François Verhulst

Alice Vandermeiren

Charles Fol 76 jaar
echtgenoot van Gratienne
Vandevelde

weduwe van Jeroom
Theunynck

89 jaar weduwe van Raymond
Debra

Eveline Duchêne 75 jaar

echtgenote van Robert Wéry

Gilberte Storms 68 jaar

echtgenote van Boudewijn
Blancquaert

André Pattyn 94 jaar

weduwnaar van Rachelle
Legleye

Ann Vandewoude 44 jaar

weduwe van Dirk Marrannes

Jean Grauwels 80 jaar
echtgenoot van Yvonne
Mommens

Roland Burgeon - 84 jaar
echtgenoot van Gilberte
Gailliez

Erik Margodt 57 jaar
Gabrielle Cordier 100 jaar

63 jaar

Germaine Geryl 86 jaar

weduwe van Maurice Leyre
echtgenoot van Regina
Lehouck

Margareta Velleman

91 jaar weduwe van Josephus
Lebleu

Gilbert Vandamme

85 jaar echtgenoot van Agnes
Vandecasteele

André Degrave 81 jaar
Germaine Lexhardé
94 jaar

Ferdinande Dormont

91 jaar weduwe van Jan De
Beer

Elisa Delcroix - 85 jaar
weduwe van Casimir
Fastenaekels

weduwe van Hendrik Dumarey

Albert Dobbelaere

81 jaar

Carnaval in Koksijde en Oostduinkerke!
Bij het verschijnen van dit nummer werden de carnavalfeesten in onze gemeente al ingezet. We herhalen kort wat het
programma biedt.

Oostduinkerke
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 Oostduinkerkebad naar dorp (aankomst voorzien
rond 16.30 uur). Prijsuitreiking om
18.30 u. in café Visserswelzijn.
MAANDAG 7 MAART: 20 u., c.c.
CasinoKoksijde, 3de editie van ZOTTE

MAANDAG, met Frank Valentino,
Tony Cabana, dj Sven; toegang 15
euro; sponsortafel voor 6 personen
en een fles champagne 150 euro,
info kvvc.be, org. KVVC
DINSDAG 8 MAART: vanaf 20 u.,
VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-dorp met
een prijzenpot van 875 euro voor
de 40 beste maskers. Deelnameprijs
3 euro met gratis basisconsumptie, start aan cafetaria sporthal
Hazebeek. Om 2 u. prijsuitreiking in
café Leopold. (Info: Jan Van Den
Broucke, T 0477 67 47 72)

Koksijde
WOENSDAG 9 MAART: 14 u., KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het
Kerkplein in Koksijde-bad (inschrijven ter plaatse). Om 15 u. in c.c.

CasinoKoksijde kinderanimatie en
kinderdisco “Kids on the dancefloor”
in de feestzaal. Org. feestcomité
Koksijde-bad i.s.m. de VVV.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303
(tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22)

Koksijde-Kanjers op het tapijt…
In maart zoekt het cultureel centrum het heel dicht bij huis. In het weekend van 12 en 13 maart treden er enkel
Koksijdse artiesten op.
Op zaterdag 12 maart zijn er drie “tapijtconcerten” voor een beperkt publiek. Op een zee van Oosterse tapijten nestelen artiesten én publiek zich samen op zitzachte kussens. Her en der staan natuurlijk ook stoelen, dicht
bijeen. Tussendoor wordt er voor heerlijke hapjes en een hartig tasje soep gezorgd.

Peter Paelinck

Peter Paelinck

Om 16.30 u. bijt Peter Paelinck de spits af. Peter heeft
iets met klanken. Uit het niets ontstaat pure chaos om
weer niets te worden waar ritueel en magie elkaar
ontmoeten. Verwacht een collage van geluiden uit
de oude wereld. Bovendien brengt Peter enkele muzikale vrienden mee.

Soluna
Om 19 uur, brengt Soluna een bloemlezing uit hun
muzikaal poëzieprogramma Als liefde zoveel jaar kan
duren... Een ode aan de liefde. Love-songs, tedere
liefdespoëzie, en hemelse instrumentale melodieën.
Een hartverwarmend programma.

Soluna

Moonwolf
Afsluiter van de Koksijdse zaterdag is Moonwolf, om
21.30 u. Deze groep speelt een ruim palet muziekgenres in laid-back-stijl, rustig en melodieus: zowel
jazz-standards als populaire deuntjes geïnterpreteerd
naast eigen nummers. Rode draad doorheen het
repertoire is het improvisatorisch aspect.
* Tickets voor de Tapijtconcerten met Peter Paelinck
of Soluna of Moonwolf kosten 10 / 8,50 / 7,50 euro en
zijn te verkrijgen aan het bespreekbureau. Beperkt
aantal plaatsen. Een ticket geldt voor één concert.

Dimitri Baeteman
in de Klassiek Op Zondag-concertreeks brengt Dimitri
Baeteman op zondag 13 maart om 11 u. een programma met Roeland Hendrikx (klarinet), Filip Neyens
(fagot), Ivo Hadermann (hoorn) en pianist Erwin
Deleux. Dimitri is al sinds 1994 aanvoerder-hobo in Het
Nationaal Orkest van België, maar speelt en speelde
ook in o.a. het BRT-Filharmonisch Orkest, het Symfonisch Orkest van Vlaanderen, het Jeugdorkest van de
Europese Gemeenschap, enz.
Voor deze bezetting zijn de twee pianokwintetten van
Mozart en Beethoven echte klassieke parels. Tussen
de twee kwintetten brengen de 4 blazers nog de Cassazione van Mozart.
* Tickets kosten 12 euro.
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde of
www.casinokoksijde.be

Moonwolf
Dimitri
Baeteman

SuperVlieg Koksijde

Zaterdag 12 maart 2011 van 13.30 tot 19 u.
Hoera! Het is bijna zover! SuperVlieg wordt 3 jaar!
Mis ook dit jaar zijn feestje niet!!!
Zoek alvast naar slingers, toeters en trompetten
want op 12 maart moet je erbij zijn om het feest in
te zetten. Ook aan sssschatige kleine broertjes en
zusjes heeft SuperVlieg gedacht dus kom maar af!

Let op: Ook ouders en begeleiders dienen een armbandje te kopen. We raden alle ouders aan om zeker
mee te doen, want dit is een leuke dag voor jong en
oud!! Ook voor de allerkleinsten hebben we dit jaar
een speelhoekje voorzien.
(armbandjes zijn gratis tot en met 3 jaar).

Waar?

Reserveren?

In en rond het gemeentehuis, de gemeentelijke
musea, de bibliotheek, het jeugdhuis, het c.c.
CasinoKoksijde en bezoekerscentrum De Doornpanne!

Vooraf reserveren kan niet! Dus kom zeker op tijd en
mis je favoriete voorstelling of workshop niet!
Nadat de voorstelling gestart is laten wij geen
publiek meer binnen. Maar wees gerust, alle voorstellingen worden meermaals gespeeld, en ook de
workshops gaan heel de namiddag door!

Meedoen?
Om deel te nemen aan deze SSSUPER leuke namiddag moet je gewoon een SuperVlieg-armbandje
kopen. Deze zijn vooraf en de dag zelf te koop aan
de balie van het toerismekantoor in Koksijde,
Zeelaan 303 of bel 058/ 51 29 10
Armbandjes kosten €2 voor de hele namiddag. Op
12 maart zijn er ook bandjes te verkrijgen in het Abdijmuseum Ten Duinen en het Nationaal Visserijmuseum.

Meer weten?
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de
cultuurdienst van Koksijde, Zeelaan 303,
8670 Koksijde. Bel 058/ 53 3472
of mail nathalie.martens@koksijde.be
Of ga vliegensvlug naar www.supervlieg.be!

Super STARTschot om 13u30 met de fanfakids!
Zet het feest knallend in en kom shaken op de drums van de stoere Fanfakids!

SuperVlieg Voorstellingen

Knal Shake Boem (vzw
CLAC)
Knal Shake Boem is een leuke, interactieve familievoorstelling die de allerkleinsten
meeneemt in de wereld van percussie.
Heel de familie mag mee musiceren. Blij,
bang, boos, verdrietig, grappig, spannend,... de taal van de muziek vertelt het
allemaal.
14.00-14.45/ 17.00-17.45
c.c.CasinoKoksijde, Casinoplein 11

Hotel Avalanche

(vzw Alles loopt op rolletjes)
Laat je gedurende een dik half uur meeslepen in een verhaal voor klein en groot
en probeer de dader te pakken te
krijgen. Poppenkast zonder poppen,
maar met echte mensen ...
14.20-15.00/ 17.30-18.10
Retro-theatertent Casinoplein Koksijde

Kijk eens naar
het vogeltje

Muziekdoosjes

(Compagnie Folletta)

(vzw Alles loopt op rolletjes)

Een kermisdirecteur laat
samen met de kinderen
levensgrote poppen tot
leven komen uit nostalgische
muziekdoosjes. Wanneer deze
ware schatkisten opengaan
geven ze hun geheimen prijs.
Laat je verwonderen door
een elegant dansende ballerina en een vrolijk jonglerende
nar die steeds even uit hun
kistjes kunnen ontsnappen en
je meenemen in hun eigen
wereldje.
Wil je weten hoe het verhaal
zich verder afspeelt tussen de
ballerina en de nar, dan moet
je snel een penning halen bij
de kermisdirecteur.
15.00-15.25/ 16.30-16.55/
17.50-18.15
Kokpit gemeentehuis Koksijde

Poppenspel met muziek en leuke
meezingliedjes.
Het woonwagentje in het bos staat er
verlaten bij. Bij het krieken van de dag
worden zijn bonte bewoners wakker.
Het verjaardagsfeestje van Schwek
dreigt in het honderd te lopen.
Misschien weet Radja wel raad ...
15.20-16.00/ 16.20-17.00
Retro-theatertent Casinoplein Koksijde

Fanfakids (MET-X)
Geniet van een mengeling van
Zuid-Amerikaanse en (Noord-)
Afrikaanse ritmes op zelfgemaakte trommels en geïmporteerde tamboerijnen, bellen,
nfars, checkeres,…
Van 13.30 tot 13.55 u.,
van 14.30 tot 14.55 u., en van
15.30 tot 15.55 u. in het Atrium,
gemeentehuis.

SuperVlieg Workshops
Kriebelbeesten
(de Zonfabriek)

Heel de namiddag kan je terecht in de Keet, een rode
woonwagen waar je kriebelbeesten zoals vliegen, libellen,
spinnen enz. mag maken van ijzerdraad, parels, wol en
andere materialen. Maak een insectenmobiel met het gezin!
Doorlopend van 13.30 tot 18.30 u. in de Keet op het
Casinoplein.

Kaarsen maken,
muismatjes versieren
en strandbloemen
knutselen
(met KING Entertainment)

Doorlopend van 13.30 tot 18.30 u.
in het Atrium van het gemeentehuis.

Boombal For Kids (Boombal)
BEEN met de HUPJES!! Zin om een beetje te
shaken, te springen en te dansen? Wil je op de
dansvloer nieuwe vriendjes leren kennen? Met
een hele hoop kinderen samen dansen we folk:
de tovercirkel, jig, andro, zevensprong, grote
banaan, rozemarijntje,…
Van 14 tot 14.25 u., van 15 tot 15.25 u., van 17 tot
17.25 u., en van 18 tot 18.25 u. in de fuifzaal van
Jeugdhuis de PIT, Kursaallaan 28

SuperVlieg Animatie
Kleutertuin (Creafun vzw)

Ben je nog wat klein, maar vind je
SuperVlieg ook zo fijn ? Dan moet je
in de kleutertuin zijn!
Kom springen, bouwen en kleuren
en laat SuperVlieg je dag opfleuren!
Doorlopend 13.30- 18.30 Delvauxzaal, Gemeentehuis
Koksijde, Zeelaan 303

Kapsalon
De meisjes van het kapsalon meten
je de gekste kapsels aan. Pluimen,
ijzerdraad, bloemen en alle kleuren
van de regenboog komen in je
haar terecht… Alleen voor durvers!!
14.00-17.00 - Bibliotheek Koksijde,
Casinoplein 10

Kasteeltje Grimm
(Compagnie Folletta)

De gezusjes GRIMM komen uit een
artistieke Koninklijke familie.
De kasteelleuze luidt : “Penseel uit
de zak! Ezeltje zet je, snoetje dek
je!” Met eigenaardige spelletjes en
gekke verhaaltjes worden alle
omstanders ingelijfd tot de hof
houding der schildersezels. Met hun
ijverige penselen maken de
gezusjes GRIMM de streek onveilig,
geen enkel vel blijft onaangeroerd.
14.00-17.00 - Bibliotheek Koksijde,
Casinoplein 10

SuperSLOTshow om 18.30 u.
met kunstgroep MISTRAL!

Ga op zeemanssurvival
in het Visserijmuseum!
Raak niet in de knoop met
zeemansknopen! Leer nu hoe je
de achtknoop, de mastworp of de
ringknopen kan leggen. Ann en
Danny van het museum zijn terzake
grote specialisten. Ze tonen je de
kneepjes van het knopenvak en
ze verklappen ook andere zeemansgeheimen! Nadat het werk is
gedaan, leer je het berichten met
Morse alfabet versturen. Zo raak je
op zee nooit het noorden kwijt!
Van 14 tot 17u - vanaf 6 jaar.
Nationaal Visserijmuseum,
P. Schmitzstraat 5, Oostduinkerke

Film in het Abdijmuseum!

Verhuizen met Supervlieg!

Tijl Uilenspiegel, de legendarische
deugniet (vlaams gesproken)
Tijl, een onverbeterlijke grappenmaker is op weg naar zijn opa, de
oude tovenaar Marcus. Om Tijl te
verrassen brouwt Marcus een nieuw
toverdrankje. Het experiment loopt
fout. Marcus verdwijnt… Om 14.30u

Ben jij al eens verhuisd?
Het is een hele klus om je oude stek
achter te laten en elders opnieuw
je plekje te vinden. Ontdek hoe
dieren en planten verhuizen met of
zonder hulp van mensen.
Wil je ook weten waarom? Kunnen
ze zich aanpassen? Of keren ze
soms terug? Via leuke opdrachtjes
zoek je dit allemaal uit.
Na de zoektocht kan je ook je
favoriete dier boetseren en schilderen.
Bezoekerscentrum De Doornpanne
Doornpannestraat 2
8670 Koksijde

Brendan & The Secret of Kells
(vlaams gesproken)
Ierland 9de eeuw. Om de abdij beter
te kunnen beschermen tegen de
Vikings versterken en verhogen de
12-jarige Brendan en de monniken
de muren van de abdij. Toch moet
hij plots het gevaar buiten de veilige
abdijmuren trotseren….
Om 16.15u - Abdijmuseum Ten
Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8,
Koksijde
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Agenda MAART
woensdag 2

donderdag 10

dinsdag 15

Causerie ‘De dames van Laeken
deel 1’ door Mark De Bie 14.30 u

Doe de duinenhuis(8-12 jaar)

Daguitstap ‘een kijk op Antwerpen’

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Spreekbeurt over vrouwen en kinderen van
de Belgische koningen
Info Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Organisatie: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘Inception’ (CinemaCasino) 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

donderdag 3
Avonduitstap naar drukkerij
Persgroep in Lokeren 17 u

Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk
Prijs deelname: leden Markant: € 60, nietleden: € 95
Info Lena Proot, T 058 51 51 37, jacques.
proot@skynet.be

vrijdag 4
’t Arsenaal, Drie zusters 20 u

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

zaterdag 5
Open Museumdag: museum gratis
toegankelijk 14-18 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Kon. Prinslaan, Open
Info T 058 53 39 50

Gratis geleide wandeling ‘beestachtig goed’ 14 u

welke dieren laten zich zien op deze vroege
maartwandeling
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

zondag 6
Rondleiding voor individuele
bezoekers 14.30 u

(gids inbegrepen in toegangsticket)
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138 (Nederlands) (duur: 1,5 u)
Info T 058 53 39 50

dinsdag 8
Kindertheater Koekeloeren
14.30-15.30 u zie Tij-dingen, bl. 24

woensdag 9
Workshops Zonnewindt 13.30-17 u

14-16 u zie Tij-dingen, bl. 24

Slaapproblemen bij ouderen 14.30 u
Koksijde, Bibliotheek, W. Elsschotzaal
Lezing door Sandra Pirrera (Vrije Universiteit
Brussel)- Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info M. Mortier, t 0475 97 21 98, mmortier@
base.be

woensdag 16
De KLEI(ne) schat 13.30-15.30 u

14.30 u zie Tij-dingen, bl. 24

Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan
Vooraf inschrijven T 058 53 34 44 of
via carine.baert@koksijde.be
€ 5 p.p. (drankje inbegrepen)
Info Jeugddienst

Vrijdag 11

Olijfolie, het vloeibare goud 19.30 u

Kinderfilm Toy Story 3,

Low Frequency - the usual LF suspects

komen draaien in het Jeugdhuis 21.30 – 3 u

Koksijde-aan-Zee, Joc de Pït, Kursaallaan 28
Gratis toegang
Info Jeugddienst Koksijde

zaterdag 12

door Ann Vansteenkiste, herboriste-theespecialist-aromatherapeut.
Sint-Idesbald, zaal ’t Oud Klooster, Strandlaan
172/101 - Toegang: leden FVV: € 5; nietleden: € 8. Info & org.Vrouwenstemmen FVV
en gezinsbond, erna.delancker@telenet.be

Film ‘Submarino’ (CinemaCasino) 20 u

Supervlieg – activiteiten voor
kinderen, zie Tij-dingen, bl. 35-37

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

Cursus paardans 14 u

José Navas/Compagnie Flak,
miniatures 20 u

13.30 – 19 u

voor lesgevers(sters), senioren en gemeenschapsdansers, o.l.v. Luc Blancke en Rita
Martens
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info & org. AADS en De Golfbrekers Koksijde,
T 058 51 23 97

Tapijtconcerten 16 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde,
zie Tij-dingen, bl. 34

Optreden ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor 20 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Organisatie: Landelijke Gilde Koksijde, kaarten (€! VVK) bij bestuursleden of via
738-0195257-18, info: Paul De Bevere
T 0476 28 84 03, pauil.de.bevere@skynet.be

Karaoke 21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Jeugdhuis,
zie Tij-dingen, bl. 25

zondag 13
Dimitri Baeteman nodigt uit 11 u
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
zie Tij-dingen, bl. 34

Rondleiding voor individuele
bezoekers 14.30 u

(gids inbegrepen in toegangsticket) (Nederlands) (duur: 1,5 u) - Koksijde-aan-Zee,
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info T 058 53 39 50

Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan
Vooraf inschrijven T 058 53 34 44 of
via carine.baert@koksijde.be - € 5 p.p.
Info Jeugddienst Koksijde

maandag 14

Film ‘La Doppia Ora’
(De Andere Film) 20 u

Gedetineerde: boef of gekwetste mens?
Info Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60, Jeannine Nowé, T 058 51 33 01

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

Info & org. Markant Françoise Samyn,
fr.samyn@telenet.be
Inschrijvingen via sandrina.coopman@telenet.be

Causerie Ronny Vandecandelaere
14.30 u Koksijde, ’t Oud Schooltje

vrijdag 18
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
7 danspareltjes
Info c.c. CasinoKoksijde

zaterdag 19
Tweedehandsbeurs 10-16 u

baby- en kinderkledij, speelgoed, kinderuitzet, kinderwagens, kinderfietsen,
kinderboeken…
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Toegang gratis
Info & org. Gezinsbond afdeling Koksijde,
Patrick Descan, T 058 52 18 90, ronald.
desmedt@base.be

Gratis geleide wandeling
‘landschapswandeling’ 14 u

ontdek het landschap vanuit een andere
invalshoek
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestaat 2
Info T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

zondag 20
Rondleiding voor individuele
bezoekers 14.30 u

(gids inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands) (duur: 1.5 u)
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138
Info T 058 53 39 50

dinsdag 22
Negende nacht van de geschiedenis - Breughelcantus 19 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Deelname: € 19
Inschrijvingen via Paul Depondt, T 058 51 49 20
Info & org. Davidsfonds Oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net ; www.oostduinkerkewulpen.davidsfonds.be

39
woensdag 23

zaterdag 26

Sprookjesvertelster Agnes,
‘De Elfenkring’ 13.30-15.30 u

Disconight at the Westkust 20 u

zie Tij-dingen, bl. 24
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan,
Vooraf inschrijven T 058 53 34 44 of
via carine.baert@koksijde.be
€ 5 p.p. (drankje inbegrepen)
Info Jeugddienst

Gespreksnamiddag ‘de moorden
van Beernem’ door Erik Ronse 14.30 u
Oostduinkerke, Feestzaal Witte Burg
Gratis toegang, koffie inbegrepen
Info Roger Billiet, T 058 51 65 00,
rogerbilliet@skynet@skynet.be

Voordracht: ‘Allen die willen naar
Island gaan’, Joris Surmont 19.30 u
Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109
Toegang: € 2
Info Oudervereniging voor de Moraal Westhoek, Francine Wandelaere, T 058 51 71 85 of
Marc Van Muylen, T 058 51 090 94,
vanmuylen@skynet.be of Gunther Ellegiers,
T 0479 71 23 97, ellegiersg@live.be

Film ‘Un homme qui crie’
(De Andere Film) 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

Voordracht ‘Orgaandonatie &
orgaantransplantatie 20 u

Luc Colenbie - Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 - Toegang: € 3
Organisatie: Gezinsbond Koksijde i.s.m. Davidsfonds Koksijde, Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen, Vrouwenstemmen, markant,
Viva, Kav, Liberale Vrouwen Koksijde, Neos
en Soroptimist International Veurne westhoek
Info erna.delancker@telenet.be

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Live on stage: the Discobars / Met DJZEV
VVK: € 18, ADD 20
Kaarten: dienst Toerisme Koksijde, Apropos
Koksijde, Westkustmedia Sint-Idesbald,
Moeder Babelutte De Panne, Top Music, de
Krantenhoek en Q8 Panos in Veurne en Balloon & Fun in Nieuwpoort.
Info www.westkustmagazine.be
Org. Westkustmedia

zondag 27
Doortocht wielerklassieker GentWevelgem 12.30-13 uur
Wulpen, Veurnekeiweg
Info dienst Toerisme

Rondleiding voor individuele
bezoekers 14.30 u (gids inbegrepen in

toegangsticket) (Nederlands) (duur: 1.5 u)
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138 - Info T 058 53 39 50

29 tot 31
Driedaagse De Panne–Koksijde,
zie Tij-dingen, bl. 30

Voordracht en proeverij jenever
met broodjes en knabbels 19.30 u
Koksijde-dorp, Zeelaan 29, zaal Ligerius
Deelname: € 10 voor leden K.W.B, € 15 voor
niet-leden
Info en inschrijvingen: Verest Johan,
Artanpad 8 T 058 51 87 00 of Freddy
Vanlerberghe, Ter Weide 22, T 058 51 66 51

Nordic Walking

donderdag 24
Discussienamiddag: ‘Staat België
op de rand van het bankroet?’
14.30 u Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal,

1ste verdiep Bibliotheek
Ingeleid en gemodereerd door Marc Mortier
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Organisatie: A. Vermeylenfonds, T 058 51 98 65

Vrijdag 25
Freddy De Vadder - Freddy gaat
naar de bakker 20 u
Koksijde, c.c. casinoKoksijde
Organisatie: comedyshows.be
Info c.c. CasinoKoksijde

Tentoonstellingen

5 maart: De Panne–Nieuwpoort / 6
maart: Lombardsijde–Oostende / 12
maart: Oostende–Zeebrugge / 13 maart:
Heist–Knokke
Org. VZW Nordic fitness Centrum WestVlaanderen, www.greetostyn.be, T 0494
71 73 12

Bouwteamcursus 9-17 uur

Zaterdag 19 maart en zaterdag 2 april
Koksijde-aan-zee, Bettystraat, Duinenhuis,
InfraxbouwTeamcursus. Deelname 35 euro.
Aan Koksijdenaars betaalt de gemeente
de helft terug. Inschrijven tot 11 maart via
www.bouwteams.be of T 016 23 26 49
Info www.dialoog.be of Heidi Vollon, T 058
53 34 64, Heidi.vollon@koksijde.be

Tot 19 juni
Tentoonstelling ‘Dier en
plant als migrant’

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

Tot 1 juni
Tentoonstelling ‘Gebleven
op Iseland’

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

7 – 11 /03 Krokusvakantie
Tentoonstelling
Philippe Cloes

Sint-Idesbald, Keunekapel, H.
Christiaenlaan 40,
Mixed media (hedendaagse kunst)
Info dienst Toerisme

Maart
Edgar Fonteyne, houtsculpturen
Open elke dag , zondag en maandag
gesloten - Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan
Info T 058 51 18 05

Causerie ‘OKRA VERKEERDT’

Koksijde-aan-Zee, parochiezaal, Tulpenlaan 41, opfrissen verkeersreglement door
Michel Bossant. Vier namiddagen om 14u.:
15, 17, 22 en 24 maart.
Deelname: € 6 inclusief koffie, of € 2 voor
één namiddag. Na deelname aan de 4
lessen wordt een bijscholingscertificaat
overhandigd.
Inschrijvingen: Daniëlla Baert, T 058 51 08 91
of Laurens Feddema: T 058 52 34 43.

Carnavalfeesten in onze
gemeente
zie Tij-dingen, bl. 10

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

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

oksijde
ids
Za 16 & Zo 17.04.2011

10.30-18 uur
Zeelaan

Koksijde-aan-Zee

Verantwoordelijke uitgever: VVV Koksijde-Oostduinkerke

Niet te missen gratis kinderevenement vol toffe attracties!

Voorzitter VVV Charlotte Castelein
Ondervoorzitter VVV Luc Deltombe
Ondervoorzitter VVV Ivan Vancayseele

Burgemeester Marc Vanden Bussche
Schepen van Toerisme Stéphanie Anseeuw
Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum

