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Foto van de maand
De jury kende de maandelijkse fotoprijs unaniem toe aan Martine Verlegh uit Koksijde!
In november was Martine met haar 83-jarige tante Nelly Vanbillemont met vakantie
in Spanje. Tijdens een uitstap naar het dorp Mijas nabij Marbella botsen ze opeens op
een groepje fietsers, waarvan er 4 het WK-truitje van Koksijde droegen! Tante Nelly
croste ernaartoe, roepend: “Zie je gieder ook van Koksijde?” Het groepje in koor: “Mo
jom gie!” Martine nam vervolgens een foto, en voor dit opportuun gedartel met het
toeval wint ze de maandprijs januari (weliswaar eerlijk te delen met tante Nelly…)!
De fietsers zijn v.l.n.r. Frederik De Creus, Pieter Popeye, Frank Steen, Stefan Werner, Jan
Vandenberghe, Frederick Van De Kerckhove met tante Nelly middenin.
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk dinsdag 7 februari.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
Ilse Chamon
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diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto
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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,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
januari-december 2012”
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00.26 en 12.37
00.56 en 13.07
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03.10 en 15.35
03.53 en 16.21
04.40 en 17.13
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00.15 en 12.55

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u ‘s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.)
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.:
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde:
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.

Ken je wijkagent

Voor middelgrote en kleine zorgen
op het vlak van veiligheid kan elke
burger terecht bij zijn wijkagent.
De gemeente is verdeeld in
vier sectoren, waarvoor telkens
een wijkinspecteur en een
aanspreekpunt (agent van politie)
zorg staan. Leer je sector en je
engelbewaarders kennen!

8-9
Campagnebeelden

Campagne? Nee, nog niet voor
de verkiezingen, maar wel voor
de gemeentelijke musea: het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 in
Koksijde en het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum in Oostduinkerke.
Beide gemeentelijke parels
voeren voortaan gezamenlijk
campagne met nieuw gelijklopend
campagne-materiaal. Ja, zoals een
onafscheidelijke twee-eiige tweeling.

12

Wie wordt
wereldkampioen?

Www., maar deze keer niet voor
het “world wide web”, al gaat
het wel om een wereldwijde
wedstrijd… Www: wie wordt
wereldkampioen? Inderdaad, we
zijn zover! Vanaf nieuwjaar nog vier
weken naar het WK cyclocross in
onze eigenste Koksijdse duinen.
Doe mee aan de wedstrijd,
bewaar het omloopplan!

18-23

Gidsen weer op pad

De gerenommeerde Muziekkapel
van de Gidsen brengt op vrijdag
20 januari in de OLV-ter-Duinenkerk
weer een uniek nieuwjaarsconcert,
deze keer geflankeerd door het koor
van de Europese Unie. Het concert
brengt o.m. bekende stukken uit
beroemde opera’s. De opbrengst
gaat naar een goed doel.
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Snippers uit de raad van 14 nov.
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad
onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd
(omdat sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.
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Duinenhuis - In het Duinenhuis zal een
keuken geïnstalleerd worden. Nuttig
voor de doestations, ook strandlabo en
zeekeuken. Raming 26.000 euro.
Unaniem.

Projecten

Rioleringen - Het project telt twee delen.
Het eerste project situeert zich langs de
N34 Albert-I-laan ter hoogte van het
IJslandplein. Dit werk omvat het maximaal afkoppelen van het hemelwater
van het pompstation ter hoogte van het
IJslandplein. Het tweede project situeert
Het beschermde poortgebouw van de Abdijhoeve Ten Bogaerde zal gerestaureerd
zich aan de sporthal Hazebeek in de
Hazebeekstraat en voorziet de omleiding worden.
van de bestaande DWA-afvoer van de
sporthal langsheen het nieuwe fitnesscenter. Raming
omdat de poort al twee aangereden werd. Raming
138.630 euro. Unaniem.
10.000 euro. Unaniem.
Voelaquarium - Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum telt sinds 2008 twee aquaria met NoordVaria
zeevissen. Doel is om in 2012 een derde (open voel)
Loodsruimte - In de Spinnerij van Veurne zal de geaquarium bij te plaatsen. Dit past in het educatief
meente 600 m2 loodsruimte huren. Er is immers nood
parcours Als ik groot ben, word ik visser voor kinderen.
aan extra oppervlakte loodsruimte ten gevolge van
De kinderen zullen de vissen kunnen aanraken. Er zijn
het ter beschikking stellen van de loods in de NieuwEuropese subsidies (Visserijfonds, project AS4) goedge- straat te Wulpen voor de golf. Naar de loods in de
keurd. Raming 34.500 euro. Unaniem.
Spinnerij verhuizen o.m. 6 stoetwagens, 8 reuzen en
Ten Bogaerde - Het poortgebouw van de Abdijhoeve de boot Koksijde O1. Raming 16.000 euro per jaar.
Ten Bogaerde moet dringend gerestaureerd worden.
Unaniem.
Omdat de poort beschermd is, moet eerst een bouw- Brandweer - Ben Paret werd aangesteld tot voltijds
historisch onderzoek gebeuren. Een groot deel van de statutair brandweerman-ambulancier met ingang
kosten kan gerecupereerd worden via de verzekering van 1 januari 2012 en met een proeftijd van een jaar.

De universiteit wil uw mening!
Sinds oktober 2010 kan de gemeenteraad van Koksijde live gevolgd worden via TV-Koksijde. De Vrije
Universiteit Brussel heeft met een enquête via de site al heel wat nuttige feedback verzameld.
De uitzendingen van de gemeenteraad worden positief onthaald, maar er zijn nog verbeteringspunten (bv.
het geluid). In een volgende fase willen de onderzoekers nog enkele interviews afnemen van gemeenteraad-kijkers… Hiervoor zoeken ze nog deelnemers.
Het interview duurt 1 uur en het onderwerp is dus de live-uitzendingen van de raadszittingen. Iedereen die al
een raadszitting op die wijze gevolgd heeft mag meedoen. Het interview wordt bij voorkeur gehouden op
de plaats waar u normaal naar de gemeenteraad kijkt (thuis/werk) of in het gemeentehuis.
De interviews vinden plaats op donderdag 2, vrijdag 3 of zaterdag 4 februari, op een tijdstip naar
keuze.
Als dank voor deelname krijgt elke geïnterviewde kadobon van 20 euro (keuze uit Standaard
Boekhandel, Fnac of Mediamarkt)
Interesse? Contacteer IBBT-SMIT, VUB wendy.van.den.broeck@vub.ac.be - 02/629.10.59

OPROEP!

De burgemeester aan het woord
In dit eerste nummer van 2012 houdt burgemeester
Marc Vanden Bussche er uiteraard aan alle inwoners
van onze gemeente en tweedeverblijvers zijn beste
wensen over te maken voor een gelukkig en gezond
nieuw jaar. Een maand vòòr het Wereldkampioenschap cyclocross in de duinen drukt hij de wens uit
voor een fenomenaal Koksijds succes.

T-d: “Burgemeester, hoe kondigt het nieuwe jaar 2012
zich aan?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Op een sportieve manier. Het jaar 2012 zal voor Koksijde uiteraard
een sportief jaar worden. We starten al onmiddellijk
met de Wereldkampioenschappen cyclocross in het
laatste weekend van januari. Omstreeks Pasen zullen
we normaal gezien de eerste fase van de golf, namelijk de driving range openstellen. In de zomermaanden volgen dan de Olympische Spelen in Londen. Als
toeristische gemeente, net aan de andere kant van
het Kanaal en dus ideaal gelegen, zullen wij misschien
ook een graantje uit die grote korf kunnen meepikken.”
T-d: “Als dit nummer verschijnt is het WK cyclocross
nog 28 dagen ver, nog vier weken… Is Koksijde er
klaar voor?”
Burgemeester: “Ik ben er zeker van! Met de geslaagde algemene repetitie van de Vlaamse Duinencross
eind november in gedachten, spannen alle medewerkers zich nog eens extra in om het aanstaande WK
tot in de puntjes voor te bereiden. Het is inderdaad
een grote uitdaging, die dan ook met een bezoek
van Koning Albert bekroond zal worden, wat wijst op
het belang van het evenement. Het verheugt ons dat
de VIP-tenten al volledig uitverkocht zijn. Inmiddels
vliegen de kaarten voor de Koksijdenaars en de tweedeverblijvers aan dezelfde prijs, wat zeer geapprecieerd wordt, de deur uit. Half december waren al ruim
8.000 kaarten verkocht. Deze speciale tickets voor
inwoners en tweede residenten zijn nog te koop tot 6
januari. We hopen dat het WK voor elke Koksijdenaar
een echte sportieve hoogdag mag worden. In de volgende Tij-dingen zullen we dan kunnen aankondigen
welke rennersnaam de nieuwe x-duin zal dragen!”
T-d: “Wanneer is voor u het WK echt geslaagd?”
Burgemeester: “Als iedereen tevreden is, en als we
mogen gespaard blijven van ongelukken. Want zo’n
mega-evenement vraagt bijzondere regelingen op
het vlak van veiligheid. Maar anderzijds wil ik de lezers
zeker ook attent maken op de activiteiten in de rand

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik hoop dat het WK
cyclocross op 28 en 29 januari werkelijk sportieve topdagen voor
alle Koksijdenaars zullen zijn!”

van het WK! Er zijn de tentoonstellingen over cyclocross in de mezzanine van het Casino, in het zwembad en in YesArtGallery in Sint-Idesbald, er is film en
muziektheater in dat thema, er is een cyclocrossfuif in
de PIT, en de gemeentelijke musea zijn die dagen de
volledige dag toegankelijk.”
T-d: “Wie wordt wereldkampioen?
Burgemeester: “Ik pronostiek op Niels Albert. Hij is
erop gebrand!”
T-d: “Maar eerst vieren we met z’n allen de start van
het nieuwe jaar?”
Burgemeester: “Zo is dat. De gemeentelijke diensten
hebben opnieuw hun best gedaan om een mooi
nieuwjaarsprogramma aan te bieden. Er kan nog
geschaatst worden tot 8 januari, er is het concert van
de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie. Allemaal
mooie evenementen. Top of the bill is wel het jubileumconcert van de Muziekkapel van de Gidsen op 20
januari in de OLV-ter-Duinenkerk. Het grote ensemble
brengt een uniek programma in samenwerking met
een topkoor, een formule die wel bijzonder zeldzaam
is. We hebben veel inspanningen geleverd om dit
concert te kunnen plannen en financieren. Ik kan het
de muziekliefhebber dan ook ten zeerste aanbevelen. Meteen dank ik ook de serviceclub Soroptimisten
Veurne-Westkust die mee-organiseren en de vele
sponsors uit Koksijde en omgeving.”
T-d: “Nog een nieuwjaarsboodschap?”
Burgemeester: “Wel, ik wens al onze inwoners, tweederesidenten en bezoekers van harte een gelukkig en
vooral gezond 2012, want dat is uiteindelijk de essentie. Proost!”

Gemeentebestuur
betaalt voortaan
25% van campus-kaart
studenten
De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december
ingestemd met het voorstel om vanaf 1 september
2012 een vierde van de zogeheten campuskaart van
studenten-inwoners ten laste van het gemeentebudget te nemen. Deze tegemoetkoming geldt bovendien voor alle inwoners van Koksijde in de leeftijd van
0 tot 26 jaar.
De campuskaart is een zeer voordelige treinkaart
die vooral gebruikt wordt door studenten (ook uit
onze gemeente) om met de trein naar hun studieverblijf of omgekeerd te reizen. Campus is een
ideale treinformule als de student 2 à 3 heen– en
terugreizen per week aflegt, bv. elke maandag of
vrijdag naar of van hun kot. Met zo’n kaart kan men
5x dezelfde heen- en terugreis afleggen tussen
2 Belgische stations binnen een periode van
49 kalenderdagen.
Een campuskaart wordt enkel voor een NMBSreisweg (trein) afgeleverd. Er is geen combinatie
mogelijk met regionale vervoermaatschappijen

(tram, bus). Daarvoor is er de Buzzypazz die ook een
gemeentelijke toelage van 25% geniet.
De eigenlijke doelgroep van het kwart tegemoetkoming op de campuskaart zijn de Koksijdse studenten
tot 26 jaar. Maar ook alle jeugd, tussen 0 en 26 jaar,
kan van het 25%-voordeel genieten! Deze toelage
wordt toegekend vanaf het schooljaar 2012–2013,
met ingang van 1 september 2012. De studenten
die van de campuskaart (en de gemeentelijke
toelage) gebruik wensen te maken, dienen hiervan
bewijs te leveren via een schoolattest.
Info: dienst Burgerzaken, T 058 53 30 40,
e-mail bevolking@koksijde.be

Digitaal loket
Tal van gemeentelijke diensten van onze gemeente beschikken over een
“elektronisch” loket. Dat wil zeggen dat bepaalde administratieve verrichtingen kunnen gebeuren via elektronische communicatie. Bij de dienst
Burgerzaken kan er al heel wat via deze weg aangevraagd worden.
U kunt er o.a. uw adreswijziging aangeven, een uittreksel uit het strafregister, allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister (geboorte-, huwelijks-,
echtscheidings-, overlijdensakte…) aanvragen.
Het digitaal loket is 24 op 24 u. toegankelijk. U kunt dus op om het even welk moment het digitaal loket
gebruiken om formulieren in te vullen, aan te vragen en te verzenden… U bent in het digitaal loket als u surft
naar www.koksijde.be en rechts bovenaan klikt op “digitaal loket”.

Vacatures aan het gemeentebestuur in de kijker
Verscheidene betrekkingen werden vacant verklaard, waaronder de volgende met een specifiek profiel:

Voor de dienst Stedenbouw:

voltijds expert verkeer, mobiliteit en signalisatie B1-B3 in contractueel dienstverband

Voor het team Openbare Netheid:

aanleg wervingsreserve voltijds/deeltijds werkman openbare netheid E1-E3 in contractueel
dienstverband of als gesubsidieerde contractueel.
Kandidaturen indienen tot donderdag 19 januari 2012.
Informatie over alle vacante betrekkingen op www.koksijde.be, doorklikken naar inwoner, bestuur
en diensten, gemeentediensten, dienst Personeel & HR, vacatures bij het gemeentebestuur. U kan de
volledige publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR of via T 058 53 34 41.

PWA verhuist en zoekt
nieuwe werknemers
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Koksijde neemt op dinsdag 10 januari zijn intrek in
het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke, Leopold-II-laan 2. Het kantoor is te bereiken langs de zijingang. De
PWA-dienst zoekt ook nieuwe werknemers. Wie werkloos is en PWA-activiteiten wil verrichten, kan daarvoor bij
de PWA terecht. Wie twee jaar of meer volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is, kan PWA-werknemer worden.
Werklozen ouder dan 45 jaar kunnen zich al na 6 maanden als PWA-er inschrijver. Ook als u vrijstelling hebt
als oudere werkloze, om familiale reden of wegens het volgen van beroepsopleiding kunt u zelf beslissen toch
actief te blijven. Om zeker te weten of u in aanmerking komt, neemt u het best contact op met het PWA.

Organisatie
1. Bij een passende aanvraag
wordt u verwittigd door de
PWA-beambte. Eens in het bezit
van de nodige documenten
(prestatieformulier en PWAarbeidsovereenkomst) mag u
aan de slag voor max. 45 uur
per maand. PWA-werknemers
die willen werken in de tuin en
in een school mogen 70 uur
per maand presteren, met een
maximum van 630 uur per jaar.
2. U bent automatisch verzekerd
voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
3. Per gepresteerd uur ontvangt u
een PWA-cheque die u via uw
uitbetalingsinstelling inruilt. Uw
uitbetalingsinstelling geeft u 4,10
euro per uur. Dit bedrag is fiscaal
vrij en komt bij uw uitkering.
4. U blijft ingeschreven als werkzoekende.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) verhuist op 10 januari naar het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke.

5. Als u op regelmatige basis actief
bent in het PWA, wordt u vrijgesteld van eventuele schorsing
wegens langdurige werkloosheid (na het presteren van 180
uren gedurende max. 6 maanden).
6. U kunt zelf gebruikers aanbrengen bij wie u wenst te werken.

Info: PWA Koksijde, Leopold-IIlaan 2 in Oostduinkerke, T 0468
10 77 29, ingelaureys@skynet.be,
open op dinsdag en donderdag
van 9 tot 12 u., en in de namiddag na afspraak.
Een afspraak regelen kan enkel
tijdens de openingsuren.

Openbaar onderzoek en
infomoment provinciaal RUP
De provincieraad heeft in zitting van 24 november 2011 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
afbakening kleinstedelijk gebied Veurne met bijhorende onteigeningsplannen voorlopig vastgesteld. Over
dit plan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 januari tot 9 maart 2012. Dit RUP is gelegen
op het grondgebied van Veurne en voor een heel klein stukje ook in Koksijde, nl. een spietje van de Basis
Koksijde langs de Sint-Idesbaldusstraat.
Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen ingekeken worden in het gemeentehuis, dienst Stedenbouw, Zeelaan 303. Het RUP kan ook geconsulteerd worden in het provinciehuis Boeverbos, dienst
Ruimtelijke Planning, lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.
Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan moeten per aangetekende brief verzonden worden aan
de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), p/a provinciehuis Boeverbos, lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries, uiterlijk op 9 maart 2012. Ze kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 9 maart 2012 bij de GECORO of bij de dienst Ruimtelijke
Ordening of de dienst Stedenbouw van Koksijde.
Over dit PRUP is er een infomoment op dinsdag 10 januari om 19.30 u. in De Zonnebloem, Zuidstraat 67
in Veurne.

Digitaal netwerken in de bieb
Cursussen digitale fotografie
De algemene cursus digitaal fotograferen is voortaan in twee reeksen ingedeeld. “Compact” is immers niet enkel het eenvoudig fototoestelletje voor
de beginner. De toestellen worden steeds kleiner
maar bieden daarom niet minder mogelijkheden
dan de grotere compacte toestellen en reflexcamera’s.
1. De eerste reeks Hoe werkt mijn eenvoudige
compacte camera? loopt over 2 namiddagen.
U kiest voor dinsdag 7 en 14 februari, of voor
donderdag 26 april en 3 mei, telkens van 13.30
tot 16 u. Kostprijs: 10 euro.
2. De tweede reeks Digitale fotografie voor de
hobbyfotograaf met een grote camera loopt
over 3 namiddagen en is bestemd voor de
hobbyfotograaf met een toestel dat meer kan
dan automatisch foto’s nemen. Nog geen camera? Volg toch de cursus om beter te weten
welk toestel u het best past.
U kiest voor donderdag 9, 16 februari en 1 maart,
of voor dinsdag 17 en 27 april en dinsdag 8 mei,
telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 15 euro.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53.
www.bibliotheek.koksijde.be.

Cursus facebook
Facebook, de populairste sociale netwerksite ter wereld, brengt miljoenen
mensen met elkaar in blijvend contact. Meer dan 2 miljoen Belgen zijn
op facebook actief. Wat is facebook
en wat kan je ermee doen?
Wil je een profiel aanmaken? Wat met de privacy?
In de cursus krijg je antwoord op alle vragen en kan je
volop oefenen.
1ste les: uitleg over de basisprincipes van facebook
en profiel aanmaken. Je moet wel al over een mailadres beschikken.
2de les: zelf aan de slag met de verschillende toepassingen zoals chatten, sturen van berichten, uploaden
en taggen van foto’s enz. Neem je enkel aan deze les
deel (kostprijs is dan 5 euro), dan moet je al een
account aangemaakt hebben.
De lessen vinden plaats op dinsdag 21 en donderdag
23 februari, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.
Volg de bieb op facebook, neem een kijkje op
http://www.facebook.com/pages/BibliotheekKoksijde/125704844146074.

Cursus hoe orde
houden op je pc?
Leren orde houden op de pc. Vroeger stopten
we foto’s in een schoenendoos in de kast. 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. Lesnamiddagen op donderdag
12 en vrijdag 13 januari, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs
10 euro. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling
en telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Het aantal plaatsen is beperkt. De kans bestaat dat het
max. aantal deelnemers al bereikt is.

GSM cursus

Cursus Word

Leer stap voor stap hoe je een GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek je een opgeslagen nummer op?
Van wie kwam de gemiste oproep? Hoe verzend
je een SMS-bericht? Na een volledige cursusdag
heb je alles onder de knie.

Voor iedereen die al wat overweg kan met de
muis en het toetsenbord. In het eerste deel leer je
teksten intikken, lettergrootte en lettertypes instellen, selecteren, kopiëren, enz. In het tweede deel
leer je feestelijke documenten en naamkaartjes
maken, opdelen in kolommen, enz. Er wordt gewerkt met Windows 7 en Office 2010.

Op dinsdag 14 februari
van 9 tot 11.30 u. en van
13.30 tot 16 u.
Kostprijs 10 euro.

Op maandag 27 en dinsdag 28 februari,
donderdag 8 en vrijdag 9 maart, telkens van 13.30
tot 16 u. Kostprijs: 20 euro.

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. Op de pc’s wordt er gewerkt met
Windows 7.
Op vrijdag 10, donderdag 16 en vrijdag 17 februari
van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 15 euro.

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
- Inschrijven vanaf woensdag 4 januari op de afdeling Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), geen
telefonische inschrijvingen meer mogelijk
- Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)
- Nieuw: al de pc’s zijn uitgerust met Windows 7, Office 2010 en Explorer 9.

Bericht aan de abonnees
van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat over één
maand zijn 17de jaargang begint.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur
en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen
nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de vele
gemeentelijke diensten van administratie tot sport?
U leest en ziet het allemaal in Tij-dingen in woord en
in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen
in het gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 2012 te willen hernieuwen.
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde
(BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres
dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in
Koksijde. Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.
Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Nieuwe campagnebeelden
voor gemeentelijke musea
Op vrijdag 16 december werden de nieuwe campagnebeelden van de gemeentelijke musea officieel aan de pers voorgesteld. Belgian Advertising uit
Roeselare, het communicatiebureau dat de eerste
campagnebeelden voor het Abdijmuseum Ten
Duinen en het NAVIGO-museum ontwierp, kwam
opnieuw als winnaar uit de bus.
De nieuwe beeldvorming bestaat uit twee sterke
portretten, die duidelijk de parallellen tussen de
twee musea benadrukken zonder aan kracht te
verliezen als ze elk afzonderlijk gebruikt worden.
Manu Veracx, bestuurder en Creative Director van
B.Ad, licht het concept toe: “We willen de nadruk
leggen op de impact die de onderscheiden werelden, voor het Abdijmuseum de middeleeuwen en
het abdijleven, voor NAVIGO-museum de visserij,
tot op vandaag nog hebben in onze leefwereld.
Aan de hand van twee portretten tonen we dat
de thema’s van die twee musea niet vrijblijvend
zijn. Elementen uit (bij)geloof, vestimentaire details, gewoontes, tradities… vinden ook vandaag
nog een uiting in ons taalgebruik, de mode, hypes
en trends… De oorring in het rechteroor van de
zeeman, de wit- en blauwgestreepte trui die meer
dan ooit terug is bij de meeste modehuizen, het
gehaakte jurkje dat verwijst naar de maliënkolder
uit de middeleeuwen, ‘tribal’ tatoeages die verwijzen naar middeleeuwse tekens en symbolen… het
zijn allemaal elementen die, soms zonder dat we
er ons bewust van zijn, de brug slaan tussen het
verleden en het nu.”

Persoonlijke toets
De zinsnede “en (n)u” verwijst naar de invloed van de middeleeuwen/de visserij op ons leven in het algemeen
en op de bezoeker in het bijzonder. Het thema van de musea wordt zo actueel gemaakt en krijgt een persoonlijke toets: het gaat over de middeleeuwen/de visserij, over het verleden, maar vooral ook over jou (want
over ons allemaal).

Nieuw promotiemateriaal
Nieuw is ook de gemeenschappelijke advertentie
waarmee het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het
NAVIGO-museum samen naar buiten komen, onder
de noemer: “Musea Koksijde. Twee werelden.
Eén & al beleving”.
Elk museum heeft zijn eigen drietalige (NFD) folder. Er
wordt ook een gemeenschappelijke Engelstalige folder gemaakt, die vooral zal dienen voor de promotie
in het buitenland.
De musea geven in 2012 ook een gezamenlijke
bladwijzer uit met hun ‘Top 10–activiteiten’.
Info: Nathalie Gyselinck, stafmedewerker
publiekswerking gemeentelijke musea:
nathalie.gyselinck@koksijde.be - T 058 533 755

Roesschaertelixir: bescherming
tegen het vreselijke zeemonster..!
Kom op zaterdag 7 januari naar NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum om als het eerste Roesschaertelixir
te proeven! Dit elexir op basis van graanjenever werd exclusief voor het visserijmuseum ontwikkeld.
In samenwerking met stokerij De Jans werd gezocht naar een unieke
smaak op basis van de kruiden uit de Roesschaertlegende
in combinatie met enkele geheime ingrediënten.
De confrerie van de Hasseltse jenever, dé referentie in jeneverwereld,
geeft ook present. Deze bijzondere
mannen komen om 14.30 u. hun
oordeel vellen over dit nieuwe
erfgoedproduct. Dit feestelijke
moment wordt opgeluisterd door
Mieke garnaal en haar eredames
en wat muzikale animatie.
Tijdens de winterdrink is het
museum gratis open tussen 14 en
18 u. Om 16 u.is er een thematische
rondleiding over het drankgebruik
in de visserij. De kinderen (tussen 6
en 12 j.) kunnen op hetzelfde moment aan de slag in de workshop
‘vieruurtje bij de vissen’. Daar leren
ze meer over het voedsel van de
aquariumbewoners. De workshop

kost 1 euro, verrassing inbegrepen.
Inschrijven is niet nodig.
Op het binnenplein kan iedereen
de hele middag genieten van het
nieuwe roesschaertelixir, maar
ook van verse vissoep en warme
chocomelk.

© Herr Seele

Vreemde rituelen…
Wie kent de Roesschaert niet? Dit zeemonster, half man, half vis, vormde vroeger een reëel gevaar voor de vissers op zee. Om bescherming
voor hun man af te dwingen, ging de vissersvrouw op bedevaart naar
Baaldje Kruis. Onderweg moest ze bepaalde kruiden zoeken, zoals
donderkruid en maretak. Na de gebeden aan de kapel slingerde ze
de kruiden in zee terwijl ze een verwensing uitte tegen de Roeschaert.
Als laatste stap in dit ritueel sneed ze ook een boord van haar rok en
bond die aan het kruis..!

Levend erfgoed bij abdij
Ten Duinen
Jefkens peer, Bellefleur, Veurnse
renet, Kriekpeer en Kattekop…,
het zijn vergeten namen van
oude kweekrassen van fruitbomen die dreigen te verdwijnen.
Deze oude rassen zijn immers niet
de meest productieve in groei of
opbrengst. Nochtans zijn ze wél
zeer gehard tegen vele ziektes
en het lokale klimaat. Sommige
wortelen zelfs tot in de vroege
middeleeuwen…
Natuurpunt Westkust en de gemeente werkten op 26 november
samen, om een selectie van deze
rassen aan te planten op een terrein bij de abdij Ten Duinen. Een
mooie locatie want een abdij

Walter Wackenier (r) van Natuurpunt Westkust met enkele buurtbewoners.

had immers niet alleen een spiritueel-religieuze functie maar ontplooide ook tuin- en landbouwactiviteiten. Met de kudde schapen en

eerste aanplant van fruitbomen
begint ook het levend erfgoed er
te “herleven”. De buurtbewoners
zijn alvast enthousiast!

Laat je bijten door het verleden…

Oud beeldmateriaal ontdekken
via KOKSIJDE verbeeldt
Wil je gebeten worden door het
verleden van je gemeente? KOKSIJDE verbeeldt zoekt enthousiaste
medewerkers die oud beeldmateriaal willen opsporen, digitaliseren
en/of beschrijven. KOKSIJDE verbeeldt wil via dit beeldmateriaal
een tip van de sluier oplichten over
de geschiedenis van Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Zowel bijzondere gebeurtenissen als het leven
van alledag worden verzameld op
www.westhoekverbeeldt.be.

Wil je meer te weten komen over dit
project en wat je ervoor kan doen?
Dan ben je welkom op twee informatiemomenten. Ofwel op woensdag 18 januari om 14 u., ofwel op
donderdag 19 januari om 19.30 u.,
telkens in het Erfgoedhuis Bachten
de Kupe (oud-gemeentehuis Oostduinkerke). Enthousiasme en interesse in je dorp volstaan. Voor wie wil
meewerken wordt vanaf eind januari een gratis cursus georganiseerd.
KOKSIJDE verbeeldt is een project van

Filmvoorstelling op 17 januari:

Koksijde retro (1945-1965)
Met alle beschikbare beeldmateriaal uit het gemeentearchief van
Koksijde realiseerde filmmaker Wer-

ner Rotsaert een documentaire film
over de geschiedenis van Koksijde
tussen 1945 en 1965.

Een nostalgisch beeld van een zeewijding uit lang vervlogen tijden.

de gemeente Koksijde in samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art en de koepel
WESTHOEK verbeeldt. KOKSIJDE verbeeldt legt met de digitale versie van
oude foto’s, affiches, postkaarten,
dia’s, spotprenten, … een beeldbank
aan met beelden uit Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen en ontsluit ze op
verschillende manieren naar de bevolking en andere geïnteresseerden.
Info: Dieter David , info@5-art.be,
058 53 37 60 / 058 53 34 09

NIET TE
MISSEN

In samenwerking met
de archiefdienst stelt hij
zijn film voor op dinsdag
17 januari om 19.30 u. in de theaterzaal van cc.CasinoKoksijde. Na
de voorstelling kunt u in de foyer
kennismaken met de regisseur.
In Koksijde is Werner Rotsaert vooral
gekend omwille van zijn verdiensten bij basketbalvereniging B.B.C.
Koksijde, waar hij in de jaren ’80 als
trainer met de damesploeg enkele
keren kampioen speelde in de
hoogste reeks. Ondertussen heeft
zijn carrière een andere wending
genomen en heeft hij een aantal
geslaagde documentaire films op
zijn palmares staan.
Inschrijven tegen 10 januari bij
dorine.vansteertegem@koksijde.be
of T 058 53 34 30.

26 januari: gedichtendag!
Op donderdag 26 januari staat poëzie centraal in de bibliotheek. “Stroom” is het thema van de Gedichtendag in Vlaanderen en Nederland. Stromen kunnen bestaan uit woorden, lading, gedachten, informatie,
stoffen of dingen. Stromen verbinden plekken en brengen mensen bij elkaar. Of juist niet. Stroom is er altijd
en overal. Woordenstromen en gedachtestromen vloeien samen tot ideeën en principes
De poëzie voedt zich daaraan. Ze drijft erop mee of gaat er met kracht tegenin.
Wat is jouw gedachtestroom? Schijf je poëtische gedachtestroom op papier en geef je
gedicht uiterlijk op vrijdag 20 januari af in de bibliotheek. Alle binnengebrachte stukjes
krijgen een plaatsje op het Gedichtendag-prikbord. Het mooiste poëtische stukje
krijgt een blijvend plaatsje in het gastenboek.
Alvast een poëtisch pareltje van Remco Campert:
“Ik geloof in een rivier, die stroomt van zee naar de bergen
Ik vraag van poëzie niet meer, dan die rivier in kaart te brengen”

Lezing in de WAK:

I Fiamminghi a Roma
Jan Florizoone, docent kunstgeschiedenis aan de
Westhoekacademie, verzorgt op zaterdag 21 januari om 14 u. in de academie een gratis lezing met
als thema I Fiamminghi a Roma, anders gezegd
Vlamingen in Rome.
Na 2.000 jaar blijft Rome miljoenen mensen aantrekken. Wat is de magie? Waarom zijn zoveel kunstenaars uit vele landen naar Rome getrokken om er
te werken en te leven. Rome is een uitstekende
leermeester. We schrijven nog steeds met Romeinse
letters, leven met het Romeins recht en houden van
de Romeinse keuken. Tijdens een lezing en een museumuitstap treed je in de voetsporen van Vlaamse
kunstenaars die in de jaren 1600 in Rome hebben
gewerkt.
Deze lezing is een voorbereiding op de daguitstap
van op donderdag 26 januari met bezoek aan de
expo I Fiamminghi a Roma, schilderijen en beeldhouwwerken van Vlaamse kunstenaars in Italië,
in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel. ’s

Drie extra voorstellingen
van Vesche vis en
nieuwe liefde
Wegens het groot succes en de aanhoudende vraag
naar tickets worden drie extra voorstellingen
georganiseerd van het theaterspel Vesche vis en
nieuwe liefde: op vrijdag 20 en zaterdag 21 om
20.30 u., en op zondag 22 januari om 17 u. in zaal
Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a in Oostduinkerke.
Vesche vis en nieuwe liefde is geschreven en wordt
gespeeld door Frieda Vanslembrouck en dochter Lise
Bouttery. Op vraag van de provincie interviewde actrice en gemeentelijk cultureel ambassadrice Frieda
Vanslembrouck 26 vissersvrouwen langs de kust. Doel
was het bewaren van de verhalen van de vissersvrouwen. Uit die levende getuigenissen en uit het boek
Vissersvrouwen van Katrien Vervaele puurden Frieda
en dochter Lise een theatervoorstelling.
Lise speelt de jonge vissersvrouw Marlies die over haar
eigen ervaringen en die van haar moeder vertelt.
Frieda speelt Mariette, de 80-jarige vissersvrouw die
over haar moeder en haar dochter vertelt.
Toegang: 8 euro. Plaatsbespreking via c.c.
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99, cc.casino@koksijde.be

Romeinse uitbundigheid aan de feesttafel…

Namiddags is er vrij bezoek of geleide stadswandeling in de buurt van het museum met aandacht voor
Italiaanse invloeden (Zavelkerk, Kleine Zavel, Koningsplein). Er wordt met de trein gereisd.
Info en inschrijvingen: Westhoek Academie
Koksijde, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald,
T 058 53 27 00, www.wak.koksijde.be,
westhoekacademie@koksijde.be

Openbare werken:
stand van zaken

Koninklijke Baan (N34):
Ster der Zee tot Oostendelaan
De wegeniswerken aan de Koninklijke Baan tussen de grens met
De Panne, over Sint-Idesbald tot Koksijde-bad, zijn volledig
voltooid. Ze begonnen half september 2009 en werden
eind 2011 beëindigd. Deze foto is genomen in
Sint-Idesbald t.h.v. de Diga Verde aan de
grens met De Panne.

Diverse kleine werken
1. Dossier Delwartlaan en Bremraapweg

Na het beëindigen van de werken door de nutsmaatschappijen, kan de aanleg van de rioleringen beginnen. Gezien beide straten in een “dal” gelegen zijn,
is een aansluiting op 4,5 m diep in de Burgondiëstraat
nodig. Deze ingreep vergt meer tijd dan een gewone
aanleg. Vandaar dat deze werken tot eind februari
zullen duren. In de mate van het mogelijke zal er minderhindersteenslag aangebracht worden zodat de
opritten na verloop van tijd weer toegankelijk zullen
zijn. Vanaf maart wordt dan gestart met de aanleg
van de bovenbouw van de weg. Volledige toegankelijkheid tegen de paasvakantie.

2. Diverse nieuwe deklagen in Koksijde:

a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan, d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
Het ondergronds brengen van de netten en nieuwe
openbare verlichting in het gedeelte tussen Duinenkranslaan (met inbegrip van de aanliggende straten
in natuurgebied Noordduinen) en Tennislaan is bijna
voltooid. Omwille van het feit dat in de Ranonkellaan
niet moest gewacht worden op de nutsleidingen, is
deze straat al afgewerkt. Momenteel is men met dezelfde afwerking bezig in de Duinenkranslaan. Nochtans, voor het aanbrengen van de toplaag asfalt is
een temperatuur van min. 8 °C vereist.
Dezelfde werken zullen ook plaatsvinden in de Jan
Pootlaan, de Geitenweg en de Leeuwerikenstraat,
maar ze zullen pas in het voorjaar starten. Het precieze aanvangsmoment is afhankelijk van het weer.

Ter Duinenlaan
Als laatste fase is men thans bezig met de aanleg van de beplantingszones. De graszoden kunnen pas in
het voorjaar ingezaaid worden. Dit project zal tegen eind 2011 volledig voltooid zijn.

Weg- en riolerings-werken 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 afwerking van de opritten en de wegberm nadert zijn voltooiing.
Na keuring van de private riolering (verplicht sinds
1 juli 2011) moet overgegaan worden tot het aansluiten van de woningen.

Weg- en rioleringswerken
Rousseaulaan en omgeving
De omgeving van de Rousseaulaan ondergaat een
volledige facelift. De rijweg wordt aangelegd in
asfalt. In het midden van de straat komt een dubbele parkeerstrook. De voetpaden en parkeerstroken
worden in kleinschalig waterdoorlatende materialen
aangelegd. Het kruispunt met de G. Lejeunestraat
wordt een rotonde. Ook ondergronds worden werken uitgevoerd: het huidige gemengd rioleringsnet is
aan vernieuwing toe en wordt vervangen door een
gescheiden rioolstelsel, waarbij het hemelwater via
bezinkputten infiltreert.
Dit project omvat verder een nieuw rioolstelsel en de
heraanleg van de naburige straten: Vredestraat, Rolandstraat, Gaillystraat, Bettystraat en G. Lejeunestraat.

Momenteel is de aanleg van de klinkers op de rijweg
bezig.
Om de werken in de Rousseaulaan te kunnen voortzetten dient eerst een voedingsleiding van de IWVA te
worden verlegd in de Vredestraat. Pas na het verleggen van deze waterleiding kan de heraanleg van de
riolering in de Rousseaulaan beginnen. Vermoedelijk
is het dan al eind januari. Ondertussen zal de sleuf in
de Vredestraat tijdelijk met beton afgedekt worden,
zodat volledige toegankelijkheid verzekerd wordt. De
heraanleg van de delen Vredestraat en Gaston Lejeunestraat zal pas in het najaar van 2012 gebeuren. Er
wordt gestreefd naar voltooiing van de Rousseaulaan
tegen de zomervakantie.

Rotonde Wulpenbrug
Het fietspad van de Wulpenbrug naar de Wulpendammestraat is al in gebruik. De aanleg van de rotonde is
volledig op schema. Enkel bij voldoende warm weer (maart 2012) kan de toplaag asfalt gegoten worden.
Hiervoor dienen opnieuw gedeelten van de rotonde beurtelings te worden afgesloten. Samen met de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) zal een oplossing gezocht worden om deze hinder minimaal te houden.

Bosquetiastraat in Koksijde
De coördinatievergadering is voorbij. De uitvoering start
half januari. De herinrichting bevat het vernieuwen van
de nutsleidingen, de aanleg van de regenwaterriool, en
het vernieuwen van de bovenbouw.
Het betreft een infiltratieriolering voor regenwater van
zowel rijweg en voetpaden, maar ook van de aaneengesloten bebouwing, zodat het regenwater maximaal
van de vuilwaterriool kan afgekoppeld worden.

Het dwarsprofiel van de straat bestaat uit voetpad, rijweg en parkeerstrook (wisselend van kant volgens de rijrichting). Het gedeelte Vlaanderenstraat tussen de Bosquetiastraat en de Kursaallaan wordt ook vernieuwd. Er
wordt gestart met de uitbraak van de bestaande voetpaden en opritten zodat de nutsmaatschappijen hun
aandeel van de werken kunnen uitvoeren. Daarna kan
de eigenlijke aanleg van de regenwaterriool gebeuren.

Gladiolenlaan e.a.
Samengevoegd project voor de heraanleg van de Gladiolenlaan, aanleg schoolomgeving in de Veurnelaan
(gedeelte t.h.v. van instituut Mathilde Schroyens), vernieuwen van de parkeerstroken in de Strandlaan (tussen
Koninginnelaan en Christiaenslaan), vellen van de bomen in de Chrysantenlaan (tussen Ter Duinenlaan en de
Verbouwelaan).
Op de coördinatievergadering werd beslist te beginnen met de werken waarbij geen asfalt noodzakelijk is. Er
wordt dus gestart met de parkeerstroken van de Strandlaan. Deze werken zullen gebeuren van kruispunt tot
kruispunt zodat de hinder minimaal is.

Voetpad Boudrystraat
voltooid
Begin december werd in Oostduinkerke het ontbrekend stukje voetpad in de Aloïs Boudrystraat
aangelegd, tussen de Seraphin Declerckstraat en
de Roelstraat. Hierdoor liggen er voetpaden van de
Leopold II-laan tot de Kordeelstraat.

Meer en actuele info : T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

WK SPECIAL!
Laatste dagen
voor inwoners….!

SLECHTS
T.E.M.
6 JANUAR
I

Haal snel uw speciale tickets in
het gemeentehuis!
Nog tot 6 januari 2012 zijn de
speciale WK-tickets voor inwoners en tweederesidenten
van Koksijde beschikbaar. Op
vertoon van uw identiteitskaart kan u in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken
(gelijkvloerse verdieping)
een toegangskaart aan de prijs van 5 euro per wedstrijddag bekomen. Tweederesidenten dienen zich te
begeven naar de financiële dienst (1e verdieping).
Maximum 1 ticket per dag per persoon. Er zijn dus
aparte tickets voor de zaterdag en voor de zondag.
Kinderen tot en met 11 jaar kopen geen ticket want
ze kunnen sowieso gratis binnen. Tickets zijn af te
halen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis:
van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u., en op
maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.

Toerismekantoor baadt
in WK-sfeer!

Bezoek de WK-shop!
U kan tickets en WK-gadgets kopen in de WK-shop,
dienst Toerisme, Zeelaan 303. Maar speciaal voor
Nieuwjaar, Valentijn, verjaardagen enz. is er ook
een unieke WK-cadeaubox met daarin een combiticket, enkele WK-gadgets en een bon naar keuze
(voor een wielerboek, voor een WK-outfit,..). Een fijn
geschenk voor familie en vrienden. Prijs is afhankelijk van de invulling. Boxen zijn er vanaf 70 euro.
Meer info kan u bekomen via T 058 51 29 10 of
toerisme@koksijde.be.

UITSMIJTER

Dit lazen we in “Sportwereld.be – site van Het Nieuwsblad op dinsdag 13
december 2012”. “… Eigenlijk bleef er van de voorbije maanden slechts
één cross aan de ribben kleven: Koksijde. Die had alles: spanning, drama,
discussie tot na de streep met die spurt tussen Pauwels en Nys. Niet toevallig gebeurde dat op het WK-parcours van januari. Welk weer het er ook
is, Koksijde is altijd een compleet parcours: conditie, techniek, kracht én geluk heb je er altijd nodig.”

Kevin Pauwels in de gemeenteschool Koksijde

Eén van de topfavorieten voor het WK bracht een bezoekje aan de gemeentelijke basisschool van Koksijde. Hij heeft er alvast heel wat
supporters bij….

Walter Maes: “Ik ben dag
en nacht bezig met de cross!”
We interviewden Jan Deramoudt (coördinator WK cyclocross) en Walter Maes (sinds 2000 Voorzitter van de
Veloclub Verenigde Vrienden en parcoursverantwoordelijke van alle Vlaamse Duinencrossen en het WK).
We peilden hoe deze twee cruciale personen er dezer dagen bijlopen…. Gestresseerd? Allicht. Kopzorgen?
Toch wel. Enthousiast? Meer dan ooit! Ze waagden zich zelfs aan een pronostiekje.
is verrijkend, we doen er tips op, maar zien ook vaak
hoe het niet moet (lacht). Een wereldbeker is echt
waar van een ander niveau dan gewone crossen. Bij
ons is het volledige parcours afgezet met nadars, alle
zones zijn beveiligd. Op andere crossen gebruiken ze
gewoon afspanningslint. Ons parcours wordt ook 3x
door de UCI gekeurd alvorens het gebruikt mag worden! We moeten hier zeker ook de steun van de gemeente benadrukken. Zonder de gemeente zou een
dergelijk parcours nooit gebouwd kunnen worden!”

T-d: “Walter, voor jou is dit niet het eerste WK?”
Walter Maes: “Dat klopt, in 1994, de vorige editie
van het WK was ik er voor de eerste keer bij als medewerker van de Veloclub. Sindsdien help ik jaarlijks
mee aan de cross, deed ik veel parcourskennis op en
nam ik uiteindelijk de taak van Roger Ticket, vorige
parcoursverantwoordelijke, over. Maar ondertussen
onderging het veldrijden een enorme evolutie! Bevoorbeeld, plots moest er een dubbele materiaalpost
komen. Uitgerekend Adrie van der Poel heeft mij hier
de kneepjes van het vak geleerd. Ook de tv-uitzendingen hebben een grote invloed op het parcours, zo
o.m. de plaats van de camera’s. Beetje bij beetje kon
ik er ook mijn eigen creativiteit in leggen. Dat geeft
veel voldoening. We zijn steeds gegroeid tot waar we
nu staan. Jaarlijks een UCI-wereldbekerwedstrijd en dit
jaar zelfs een WK! Maar ik heb geen extra stress, we
zijn al flink geroutineerd (lacht!)”.
T-d: “Jij bent echt ‘gek’ van het veldrijden?”
Walter: “Tja kijk, tijdens het veldritseizoen ga ik elke zaterdag én zondag met mijn vrouw naar de cross. Het
Deze mensen verzetten bergen werk
om de woelige duinen om te vormen
tot piekfijn WK-proof zandparcours.

T-d: “Hoe gaan jullie te werk om de omloop op te
bouwen?”
Walter: “Ik teken de omloop en de gangen eerst volledig uit. Dan komt de groendienst van de gemeente
alles maaien. Vervolgens doen Gilbert Pauwels en
ikzelf er gedurende twee maanden lang alles aan om
alle gangen vrij te krijgen. We moeten rekening houden met al onze partners: militaire overheid, CDSCA,
Agentschap voor Natuur en Bos… Uiteindelijk start
de ploeg van 8 à 10-tal vrijwilligers drie weken voor
de wedstrijd met man en macht, van ’s morgens tot
’s avonds om alles klaar te krijgen. De laatste dagen
krijgen we dan extra hulp van de technische dienst.”
T-d: “Voorzien het parcours voor het WK een extraatje?”
Walter: “Ja naast een extra rennersbrug is er ook een
extra loopstrook in het zand. De renners moeten dus
twee keer over het Herygersduin. De rennersbrug is 32
m lang en heeft een breedte van 8,20 m. Weet je dat
er 8 km nadars staan op het parcours en bijna 1 km
safetynetten!”
T-d: “Wie wint het WK in Koksijde?”
Walter: “Hopelijk een Belg… (lacht). Voor mij mag
Sven Nys nog eens wereldkampioen worden.”

Coördinator Jan Deramoudt:

“Wie wint het WK?
Koksijde!”

T-d: “Jan, nog een maandje te gaan? Hoe voel je je
nu als coördinator?”
Jan Deramoudt: “Net zoals een renner in de laatste
lijn! Geconcentreerd, riempjes vastmaken, goed de situatie overzien en evalueren, een laatste keer drinken
en drinkbus weggooien; -al moet je dat niet letterlijk
nemen-, om dan met volle energie de laatste sprint
aan te vatten.”

Coördinator Jan Deramoudt (rechts), schepen van Sport Dirk Dawyndt
en burgemeester Marc Vanden Bussche

T-d: “Verloopt alles naar wens?”
Jan: “Er worden op 28 en 29 januari zo’n 50.000
toeschouwers verwacht. Politie Westkust zet zijn beste
beentje voor om het mobiliteitsluik in goede banen
te leiden. Ook de ontvangst van onze vele gasten en
Koning Albert II vergt de nodige aandacht. Sowieso
wordt het draaiboek dagelijks doorgenomen op zoek
naar dingen die over het hoofd werden gezien. Het is
momenteel rennen van vergadering naar vergadering om alle deelaspecten te finaliseren.”

T-d: “Wanneer zal het WK voor jou geslaagd zijn?”
Jan: “Heel veel mensen, collega’s zetten hun beste
beentje voor om dit evenement te doen slagen als
gevolg van onze grote campagne “Zonder jou geen
WK”. Het brengt alle gemeentediensten en externe
partners dichter bij elkaar. Dit WK is een uitgelezen kans
om Koksijde aan de buitenwereld te tonen. Als iedereen, en daarmee bedoel ik publiek, renners, medewerkers, sponsors, VIPS, … met een fascinerend “Koksijdegevoel” naar huis gaat, wel, dan is het geslaagd!”

T-d: “De wereldbekerwedstrijd was een geslaagde
test. Tevredenheid overheerste, wat vond jij?”
Jan: “De beoordeling van de UCI over de voorbije
wereldbekerwedstrijd was positief. Maar de organisatie
van een WK wordt tappen uit een ander vaatje... De
grote principes zijn uitgetest en liggen vast. Maar kijk
naar Sven Nys en Kevin Pauwels eind november, ook in
de laatste lijn kan nog heel veel verkeerd lopen (lacht).”

T-d: “Wie wint volgens jou?”
Jan: “Ik heb niet echt een favoriet. In Koksijde moet
je over zeer goede papieren beschikken. Ik hoop op
een spannende en beklijvende wedstrijd, maar dat
alles sportief en veilig blijft. En als je het me dan toch
vraagt: wie wint het WK? Dan heb ik maar één antwoord: Koksijde! (brede glimlach)”

✄

Wedstrijd!

Hier het podium van de voorbije WB,
misschien is dit een hint…. Of net niet?

DOE MEE
EN WIN!

Voorspel de winnaar van het wk
en win zelf een mooi cadeau!
Als u het podium juist kan voorspellen, belandt uw deelnameformulier in een urne met alle andere correcte antwoorden.
De burgemeester zal uit deze bulletins enkele winnaars selecteren. De hoofdprijzen zijn een WK-cadeaubox, een WK-wielertruitje, een WK-wielerbroekje, een USB stick,… De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.

Vul onderstaand formulier in en breng het:

van 9 tot 27 januari naar de WK-shop (dienst Toerisme), Zeelaan 303 in Koksijde (alle dagen open van 10 tot
12, en van 14 tot 16.45 u.)
Op 28 & 29 januari 2012 in het toeristisch infopunt in het sponsordorp op het parcours (tot 14.50 u.)
Invulformulier
Naam en voornaam: .................................................................................................... Tel.: .......................................
Straat: ............................................................... Nr.: ............... Postcode: ................. Gemeente: ...........................
Het podium van het wk cyclocross (heren elite) in Koksijde wordt:
1. ........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................

Mis ook het nevenprogramma niet!
HET WK IS
OVERAL!

* Foto’s en sculpturen rond het
wielrennen en de cyclocross
* WK-rennersexpo in het zwembad

Van zaterdag 24 december tot dinsdag 24 januari:
een uitzonderlijke tentoonstelling over de Belgische
deelnemers aan het Wereldkampioenschap
cyclocross. Deze tentoonstelling is enkel toegankelijk
voor de zwembadgebruikers (gewoon
zwembadticket vereist).

* Tentoonstelling Van Edelaere tot
Koksijde – België en het WK Cyclocross

Van 6 t.e.m. 31 januari - mezzanine van
c.c. CasinoKoksijde
Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 en
van 14 tot 18 u. Tijdens het WK-weekend doorlopend
van 9 tot 18 u.
Info: dienst Cultuur Koksijde, T 058 53 34 40,
cultuur@koksijde.be

Van 9 januari t.e.m. 15 februari in YesArtGallery,
Strandlaan 239c, Sint-Idesbald. Op weekdagen:
gratis toegankelijk van 9 tot 12.30 u. en 14 tot 17 u.,
tijdens het weekend gratis toegankelijk
van 11 tot 13 u.
Info: www.yesartgallery.com

*Animatiefilm Les Triplettes de Belleville
van Sylvain Chomet (2003)
Op woensdag 25 januari om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde, tickets 5 / 4,50 euro of met filmpas
*Uitzonderlijke opening van het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 en NAVIGO (Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke) tijdens het WK-weekend van 10 tot
18 u. op 27, 28 en 29 januari

* Mega party WK 2012 Theme Night
Zaterdag 28 januari vanaf 21 u. in JOC De Pit,
Kursaallaan 28, gratis toegang.

Mobiliteit en praktische tips
Directie Operaties van de PZ Westkust onder leiding van korpschef Nicholas Paelinck is in volle voorbereiding om het WK in goede banen te leiden. Er worden dat weekend +/- 200 manschappen en heel wat
extra middelen ingezet. Commissaris Johan Van Massenhove heeft de leiding over de Ordehandhaving,
hoofdinspecteur Ronny Delanghe, ontwerper van het mobiliteit- en signalisatieplan, beheert het luik
mobiliteit. (foto zie pag. 22)

Hoe bereik ik als inwoner gemakkelijk het parcours?
Te voet / met de fiets
Drie mogelijke ingangen: (1) Veurnestraat; (2)
R.Vandammestraat t.h.v. L. Hegerplein; (3)
R. Vandammestraat t.h.v. rondpunt Zeepanne.
Fietsenstallingen zijn op deze plaatsen voorzien.
Park en Ride
U plaatst de auto op de parking Ster der Zee en
omgeving en neemt de shuttle tot op het parcours
en terug.
Met de tram
U neemt de tramhalte Ster der Zee en de gratis shuttle tot bij het parcours, heen en terug.

Met de bus
- bus 68 (Oostende-Nieuwpoort-Koksijde-Veurne)
met halte in de Zeelaan t.h.v. het politiecommissariaat en de tijdelijke halte in de Ten Bogaerdelaan
t.h.v. van de rotpnde Zeepanne.
- bus 69 (Oostende-Nieuwpoort-Sint-Veurne) met
halte in de Zeelaan t.h.v. het politiecommissariaat
en de tijdelijke halte in de Strandlaan t.h.v. van de
Dageraadstraat.
Gedetailleerde info op www.delijn.be
Parking Mindervaliden volg parking Z
Enkel toegankelijk met parkeerkaart mindervaliden.

Belangrijkste verkeersmaatregelen
U wenst te weten of uw straat en omgeving invloed zal ondervinden van de WK verkeersmaatregelen?
Alles staat gedetailleerd op www.koksijde2012.be
Doornhofstraat, Groenstraat,
Bloemenstraat, Silicostraat, Hogeduinenstraat, Helvetiastraat.

Sportpark Koksijde-dorp = rennerspark
(ingang via Zeelaan)
Deze kern is volledig parkeervrij en verkeersvrij vanaf
woensdag 25 tot en met zondag 29 januari. Deze
parking is enkel toegankelijk voor voertuigen renners
en eigenaars garage op vertoon van parkeerkaart.
Het zwembad zal omwille van deze reden gesloten
zijn van woensdag 25 tot en met zondag 29 januari.
De cafetaria blijft wel open (T 058 51 60 03).
Robert Vandammestraat (tussen de rotonde
Zeepanne en het kruispunt Koksijde)
Parkeerverbod van vrijdag 27 januari om 18 u. tot en
met zondag 29 januari om 20 u. Deze straat is verkeersvrij van vrijdag 27 januari om 18 u. tot en met
zondag 29 januari om 20 u., uitgezonderd plaatselijke
bewoners, voetgangers en fietsers met bestemming
cyclocross.
Ook volgende straten en pleinen ondergaan parkeerverbod en/of worden verkeersvrij (alle detailinfo op www.koksijde2012.be): parking R. Vandammestraat t.h.v. de videotheek, Burgweg, L.Hegerplein,
Noordduinen, Fluithoekweg (kant ’t Liefoord), parking Aldi, parking Lidl, parking Carrefour en Brico,
Noordstraat, Veurnestraat, Kerkstraat, Galloperstraat,
Langeleedstraat, Noordstraat, Hoveniersstraat,

Massartstraat =
bewonersparking
Van vrijdag 27 januari om 14 u.
tot en met zondag 29 januari
voor de bewoners van de
Massartstraat, Veurnestraat,
Hoveniersstraat, Kerkstraat,
Noordstraat, L. Hegerplein en de
R. Vandammestraat (gedeelte
tot aan de Hostenstraat), eigenaars één of meerdere voertuigen die over geen eigen of
onvoldoende parkeergelegenheid (garage/oprit) beschikken
kunnen een bewonerskaart op
nummerplaat bekomen in het commissariaat van
politie, Zeelaan 48 in Koksijde vanaf maandag
9 januari tot en met vrijdag 13 januari. U dient vooraf
een afspraak te regelen met hoofdinspecteur Ronny
Delanghe, T 058 53 30 14 tussen 8 en 12 u.
Ten Bogaerdelaan: verkeersvrij op zondag 29 januari
van 7 tot 20 u., uitgezonderd voor plaatselijke bewoners en shuttlebussen.
Het containerpark is gesloten op zaterdag
28 januari
Randparkings Wulpen
Parking publiek A: De Veurnekeiweg tussen de
nieuwe rotonde en het kruispunt Kinderlaan
(Pelikaanbrug). Dit gedeelte wordt voor alle doorgaand verkeer afgesloten van vrijdag 25 januari om
16 u. tot zondag 29 januari om 19 u.
Parking publiek B: De Veurnekeiweg (Koksijde)/
Nieuwpoortkeiweg (Veurne) tussen de nieuwe rotonde en het kruispunt Voetbalstraat (Veurne) met
inbegrip van het straatgedeelte van de Dijk tussen de
Veurnekeiweg en de Kortestraat. Dit gedeelte wordt
voor alle doorgaand verkeer afgesloten op zondag
29 januari van 7 u. tot 20 u. Er zal permanente politieaanwezigheid zijn op de cruciale kruispunten.

Speciaal bericht voor de mountainbikers
De UCI en het WK-organisatiecomité vragen met aandrang aan de mountainbikers om de volledige week
vòòr het WK geen gebruik te maken van het officiële parcours.

Programma
Donderdag 26 januari:
13 u., opening vlaggenpark “Kunstige Kids”(x-duin)
14-16 u., officiële training op parcours
Vrijdag 27 januari:
10-12 u., officiële training op parcours
14-16 u., officiële training op parcours
Zaterdag 28 januari:
9-10 u., officiële training op parcours
11 u., UCI Wereldkampioenschappen Cyclocross Junioren
13-14 u., officiële training op parcours
15 u., UCI Wereldkampioenschappen Cyclocross Heren U23
Zondag 29 januari:
9-10 u., officiële training op parcours
11-12 u., UCI Wereldkampioenschappen Cyclocross Dames
13-14 u., officiële training op parcours
15 u., UCI Wereldkampioenschappen Cyclocross Heren Elite

Kunstige kids in de cross!

Bezoek zeker dit vlaggenpark
gemaakt door de Koksijdse kids.
Als echte kunstenaars hebben
ze de X-duin omgetoverd tot een
kunstig en kleurrijk plaatsje op
het parcours!

Dag van de Natuur voor uitzonderlijke duinflora!
Al jarenlang speelt de Dag van de Natuur, dé
hoogdag van het natuurbeheer, zich in onze regio
af in het prachtige decor van de Oostvoorduinen in
Oostduinkerke. Op zaterdag 19 november wapenden jong en oud zich opnieuw met hark en riek om
over verscheidene hectaren het maaisel van dominerende grassen en struiken weg te halen. De kille
mist deed overigens meer denken aan de Schotse
Moors dan aan een duinengebied aan de kust...
Hoe dan ook werden de groeikansen van de uitzonderlijke flora van deze internationaal vermaarde
duinen eens te meer gevrijwaard.
De samenwerking tussen Natuurpunt Afdeling
Westkust, het Agentschap voor Natuur en Bos en de
gemeente Koksijde, én de inzet van veel vrijwilligers
zorgde er alvast voor dat er op zeer korte termijn
een berg werk kon verzet worden. Het resultaat
zal meteen in het volgende groeiseizoen te zien
zijn. Intussen vind je er de zeldzame addertong, de
Europees beschermde rugstreeppad en kruipend
moerasscherm, talrijke plekken kalkbedstro en duinbergvlas, enz.

Een totale verwerving van het gebied moet op
termijn een duurzame oplossing kunnen bieden om
met een uitgekiend graasbeheer verruiging tegen
te gaan. Op dat moment kunnen ook infrastructurele ingrepen het domein nog veel aangenamer
maken voor wandelaars, spelende kinderen, hondenliefhebbers en mountainbikers.

Jonge Koksijdse kerkuilen
maken deel uit van een nieuw uilenrecord
De natuurwerkgroep De Kerkuil die in onze regio ijvert voor het behoud van de kerkuil als broedvogel, mag
prat gaan op een nieuw record. Begin november werd in een schuur in Oostduinkerke-dorp het 100ste kerkuilenjong en het 35ste broedgeval van het jaar 2011 aangetroffen. Een nieuw record in het 15-jarig bestaan van
de werkgroep in de Westhoek!
Eind jaren ’70 stond de kerkuil (Tyto alba) op de rode
lijst van de met uitsterven bedreigde vogelsoorten in
ons land. Op de vooravond van 1980 werd daarom
een werkgroep opgericht om het tij te doen keren.
Vandaag, 30 jaar later, gaat het weer beter met de
Vlaamse kerkuil.
Medewerkers van de natuurwerkgroep De Kerkuil
hangen speciale nestkasten op in schuren en volgen
het kerkuilenbestand op door de jongen te inventariseren en te ringen.
De voorjaarscontrole van de nestbakken in Koksijde
en Oostduinkerke leverde geen jongen op. Op 2
locaties zaten 1 of 2 volwassen vogels op het nest. De
andere 7 bakken waren bezet door duiven, kauwen
of waren gewoon leeg.
De twee bezette nesten gaven hoop voor de zomer of het najaar. In een eerste bak, in de buurt van
Koksijde-dorp werden half september onder beide
oudervogels 2 gezonde jongen aangetroffen. Beide
uilskuikens werden gewogen, gemeten en geringd.
Er werd ook vastgesteld dat beide ouders al geringd
waren: het vrouwtje in 2007 in Leke, het mannetje in
2010 in Leisele.
In een schuur in Oostduinkerke-dorp werd in november het 100ste kerkuilenjong en het 35ste broedgeval
van 2001 ontdekt.

Frank Laleman: “De nestbak hangt hoog in het gebinte van de schuur, niet evident om te controleren. Aangezien we begin november het geluid van hongerige
blazende jongen hoorden, kwam de gemeentelijke
groendienst met de hoogwerker ter plaatse, waarvoor
overigens onze dank. Zo vonden we één adulte vogel
en één jong. Beide vogels werden onderzocht, geringd en uitvoerig gefotografeerd.”
Info: frank.laleman@scarlet.be, T 058 31 44 47 of
franky.byl@telenet.be, T 058 52 23 31,
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Word sterrenkijker!
Al altijd geïnteresseerd in sterren en planeten en de plaats van
onze planeet Aarde in ons heelal? Wil je de sterrenhemel beter
leren kennen of wil je in de toekomst met een verrekijker en telescoop zelf gaan waarnemen? Wil je zelf foto’s nemen van de maan
of de planeten? Dan is deze beginnerscursus “Sterrenkunde” een
ideale start. Lesgever is Emmanuel Fabel, lid van de Vereniging
voor Sterrenkunde. Er is geen voorkennis vereist.
De cursus vindt plaats op donderdagen 8, 15, 22 en 29 maart van
19.30 tot 22.30 u. in het Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde.
De 5de avond, bij heldere hemel avond in de sterrenwacht Alpha
Janneke Maan… (Foto Emmanuel Fabel)
Centaurus in Wulpen, is te bespreken met de deelnemers.
Volgende onderwerpen komen aan bod: kosmologie, ons zonnestelsel, buiten ons zonnestelsel, waarnemen, de C9.25 Celestron Smith Cassegrain-kijker.
Inschrijven vóór 8 maart door storting van 20 euro op rek. nr IBAN BE87 0910 1277 1794 (BIC GKCCBEBB)
van de gemeente met mededeling “sterrenkunde + naam”
Info: Charlotte Magherman, T 058 52 48 17, e-mail: duinenhuis@koksijde.be.

Containerpark: bouwafval..?
Bouwafval (steenpuin, gipsafval,
porselein) mag men selectief en in
beperkte hoeveelheden naar het
containerpark brengen. Hiervoor
betaalt men 12,50 euro per losbeurt
(van max. 1 m³). Om de klantvriendelijkheid te verhogen, hoeft men
zich niet langer vooraf te melden

bij de dienst Milieu & Duurzame
Ontwikkeling. Wie bouwafval wil lossen, meldt zich met zijn identiteitskaart en/of tweedeverblijfspas aan
in het bureel op het containerpark.
Daarna krijgt men een uitnodiging
tot betaling thuis bezorgd.
Voor grotere afbraakwerken is het
best één of meer containers bij een
private afvalophaler of containerdienst te huren.
Het bespaart brandstof en tijd. Er
wordt ook aangeraden om selectief te slopen. Recycleerbare en
gevaarlijke fracties (asbest, glas,
hout, steenpuin…) horen immers
niet in een container met afval voor
de verbrandingsoven.

Kerstboomophaling

De gemeente haalt uw kerstboom
op op volgende dagen:
- zone 1 en zone 2: dinsdagen 10
en 24 januari
- zone 3: woensdagen 11 en 25
januari
- zone 4: donderdagen 12 en 26
januari
- zone 5: vrijdagen 13 en 27 januari
Het is niet meer nodig de dienst
Milieu & Duurzame Ontwikkeling te
verwittigen. Opgelet: vergeet niet
de boom uit de pot te halen en de
versiering te verwijderen…

Gesloten

Het containerpark is gesloten op zaterdag 28 januari n.a.v. het WK cyclocross.

Maxi-kaasbuffet voor project
“Licht in Het Duister-Rwanda”
De vereniging “Licht in het DuisterRwanda” organiseert zijn jaarlijkse
maxi-kaasbuffet op vrijdag 3 februari om 19 u. in de Kerkepannezaal in Sint Idesbald. De opbrengst
gaat naar blinde jongeren in
Rwanda die de vzw ondersteunt
in hun schoolopleiding en in de
verbetering van hun leefomstandigheden.

Daarnaast deelt de vzw de opbrengst met de kwetsbare kinderen
in Vlaanderen. Voor deze jongeren
organiseert de Sociale Hulpverlening van het Rode Kruis-Vlaanderen een reeks zomerkampen.
Deelnemen aan het maxi-kaasbuffet kost 15 euro, te storten op
rek. nr. BE17 0013 6334 6821. Info:
lidsecr@scarlet.be of T 0476 85 79 48

Blinderen kinderen uit Rwanda leren het
brailleschrift dankzij financiële steun van de
vzw “Licht in het Duister-Rwanda”.

Op het zonnige strand onder de wuivende palmbomen een
familiefoto van de Galibiërs uit Suriname en de Koksijdenaars
onder leiding van schepen van Ontwikkelings-samenwerking
Jan Loones (links).

Stedenband
Koksijde-Galibi
(Suriname) loopt als een trein
Een delegatie ambtenaren en experts, onder leiding van schepen van Internationale Samenwerking Jan
Loones, is na een achtdaagse reis in november enthousiast teruggekeerd uit Suriname. Koksijde staat definitief
op de Surinaamse kaart!
De samenwerking met de authentieke Carib-bevolDe ministeries in Suriname, tot het presidentieel paleis,
king uit Galibi-Marowijne komt volop tot realisaties,
weten waar Koksijde ligt!!
om maar de toeristische uitbouw te noemen, naast
Koksijde staat daarmee aan de spits van de beprojecten als het studiefonds, het vrouwenhuis, de
trekkingen tussen het Europese Vlaanderen en het
watervoorziening, het bostrailpad en andere.
Zuid-Amerikaanse Suriname, derde land van de NeBelangrijk daarbij is dat het convenant, waardoor de
derlandse Taalunie, en één der trekkers van de Caribsamenwerking wordt erkend en betoelaagd door de
unie. Vandaag kunnen we ons amper voorstellen
Vlaamse overheid, weer vernieuwd werd, tot eind 2013. welke opportuniteiten dit inhoudt voor de toekomst..
Voor de komende twee jaar worden er (naast toeWie geïnteresseerd is in de Koksijdse Surinamewerking
risme) vooral bakens uitgezet naar onderwijs, kunst en kan vrijblijvend contact opnemen met schepen Jan
cultuur, energie, milieu en decentralisatie. VoorbereiLoones, dIS-ambtenaar Mieke Mutton of met de vzw
dingen daartoe werden getroffen door de werkconMarowijne (www.vzw-marowijne.net).
tacten met de ministeries van Regionale
Ontwikkeling (o.l.v. minister L. Diko, vriend
van Koksijde en ridder in de Orde van de
Paardenvissers sinds zijn bezoek in augustus), en van Onderwijs en Cultuur in Paramaribo. In Galibi werd gewerkt met het
traditioneel gezag, o.l.v. de dorpshoofden
en het districtscommissariaat.
Een nieuw accent in de samenwerking met
Suriname is de integrale veiligheid, waarvoor boeiende contacten werden gelegd
door Nico Paelinck, meereizende korpschef
van de politiezone Westkust.
Het leverde de delegatie uitgebreide
persaandacht op in kranten en op TV, en
rechtstreekse contacten met de minister
van Justitie en Veiligheid. En straks komen
drie hogere politieofficieren leren uit onze
Op de luchthaven werd de ambtelijke delegatie begroet door een charmant
WK-organisatie.
ontvangstcomité in traditionele indiaanse kledij.

De vrijwilligers van de bar van
WZC Dunecluze staan klaar om de
bewoners te ontvangen.

Sociaal
Huis en WZC Dunecluze zoeken samen vrijwilligers
Het Sociaal Huis Koksijde en WZC Dunecluze slaan de handen in elkaar om samen nieuwe vrijwilligers te werven. Beide organisaties zien in de uitbouw van hun werking “de meerwaarde” om gemotiveerde vrijwilligers
in te zetten. Vrijwilligerswerk is vandaag de dag een volwaardige, vernieuwende en noodzakelijke aanvulling
van de professionele hulp.
Het warme surplus dat een enthousiaste vrijwilliger kan
aanbieden is net dat beetje extra dat de werking kan
optimaliseren. Wat kunt u als vrijwilliger verwachten?

Dunecluze

- Als praktische vrijwilliger verzorgt u het intern vervoer,
helpt u bij activiteiten en uitstappen. U kan het WZC
ook ondersteunen met zaken die u zelf graag doet.
- De psychosociale vrijwilliger ondersteunt de bewoners door extra aandacht en tijd te geven
- U baat de cafetaria uit op vaste tijdstippen

Sociaal Huis

- Binnen het project “Samen Sterk” brengt u op regelmatige basis een bezoekje bij senioren, doet u een
dringende boodschap of helpt u bij uitzonderlijke
weersomstandigheden.

- Bij de mindermobielencentrale vervoert u mensen
die moeilijk te been zijn met eigen wagen tegen
een kilometervergoeding.
- Als folderbedeler bent u bereid een aantal keer per
jaar folders te bedelen bij apothekers, dokters,...
Kom vrijblijvend naar de infoavond op donderdag 16
februari om 19 u. in WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35
in Koksijde. Schrijf in bij één van beide instellingen. Er is
begin maart een opleiding.

Info: WZC Dunecluze, T 058 53 39 00,
info@dunecluze.be / Sociaal Huis, T 058 53 43 30,
natasha.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be

Speelkriebel klaar voor nieuw jaar
Speelotheek De Speelkriebel, Dorpsstraat 19 in
Oostduinkerke, beschikt over een grote voorraad
leuk speelmateriaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar. In
deze donkere winterdagen vinden ouders er vast en
zeker aangepast speelgoed voor hun jonge kroost.
Kom daarom eens neuzen in de Speelkriebel waar
je speelgoed kan ontlenen!
Als buiten spelen niet lukt, dan maakt de Speelkriebel het binnen superleuk! Als we denken aan spelen, denken we aan poppen, een boerderij, gezelschapsspelletjes, puzzels, een autobaan,… Al dit
speelgoed is in de Speelkriebel voorhanden. Maar
er zijn ook spelletjes waarmee de kinderen op een
speelse manier de tafels van vermenigvuldiging inoefenen, woordjes leren maken, het ruimtelijk inzicht
bevorderen… Kortom, alles wat ze op school leren
vanaf 2,5 jaar.
Benieuwd naar het volledig aanbod van De
Speelkriebel? Bezoek dan zeker de website! Ga

naar www.koksijde.be/speelotheek en klik door op
materiaal. Voor de leerkrachten is er een aparte
cataloog met interessant materiaal voor in de klas.
Om 2012 op een speelse manier te starten, mag
iedereen die in januari iets ontleent, één extra stuk
gratis ontlenen!
Info: 058:51 34 74, speelkriebel@koksijde.be,
www.koksijde.be/speelotheek

Nieuw: Paul Herygersroute voor MTB
Onze gemeente is een belangrijke nieuwe sportvoorziening rijker! Op zondag 27 november, daags na de
Vlaamse Duinencross, vond de opening plaats van een vast moutainbikeparcours, genoemd naar niemand
minder dan ereburger Paul Herygers die in 1994 wereldkampioen Cyclocross in onze gemeente werd.
het verhard gedeelte is
niet te versmaden. De
eerste hindernis is de
beklimming van de Hoge
Blekker, gevolgd door de
Steile Weg en verderop
de Berglaan, namen die
niets aan de verbeelding
overlaten.
BLOSO kende maar liefst
drie sterren toe aan het
parcours wat gelijk staat
met de hoogste graad
van attractiviteit, een
combinatie van pittoreske
zandwegeltjes en nijdige
beklimmingen. Langs de
omloop passeren de MTBIn aanwezigheid van schepen van Sport Dirk Dawyndt, diensthoofd Sport Willy Degraeuwe, ereburger
ers ook enkele beziensPaul Herygers e.a. werd de nieuwe gemeentelijke MTB-route officieel geopend en ingereden.
waardigheden.
De route is een realisatie van de
kan douchen. De afstand bedraagt Paul Herygers deed zijn naam als
gemeentelijke sportdienst, in sa12,65 km. waarvan een 5-tal kilome- veldritkampioen alle eer aan, en
menwerking met Bloso, de provinter onverhard, grotendeels gelegen reed samen met een 30-tal fanatieke mountainbikers het volledige
cie, Westtoer, Natuur en Bos, VLM
in het natuurgebied de Noordduien CDSCA.
nen tussen Koksijde en Sint-Idesbald parcours. Daarna vond in ’t Oud
Schooltje de officiële opening
De MTB-route start ter hoogte van
en palend aan de Basis Koksijde.
het tenniscomplex aan de Zeelaan Hier werden prachtige single-tracks plaats.
De omloop is volledig bepijld, maar
in Koksijde-dorp, op 200 m van de
aangelegd waarvan een bepaald
wie dat wenst kan voor 2 euro een
sporthal waar men zich kan omstuk wordt gebruikt voor de jaarstafkaart kopen bij de sportdienst.
kleden en waar men achteraf ook
lijkse Vlaamse Duinencross. Ook

Jeugdsport-academie
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het dertiende jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar.
Op woensdag 11, 18 en 25 januari staat tennis op het programma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de
leerjaar (al volzet), en van 15.15 u tot 16.30 u voor het 4de tot 6de leerjaar. De deelnameprijs voor de drie
lessen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 4,50 euro.
Vooraf inschrijven op de sportdienst, T 058 53 20 01, Hazebeekstraat 11 of via www.koksijde.be/sport

Sport- en seniorenacademie

Petanque voor de jeugd!

De sport- en seniorenacademie, een organisatie
van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 18
mei 2012.
Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), kunnen dames en heren terecht in de sporthal van
Koksijde-dorp voor volgend sportief programma:
conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis
en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en
tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

Petanque is ook een sport voor de jeugd! Petanque
Club Koksijde (PCK) wil dat bewijzen en start daarom een jeugdwerking voor 7- tot 19-jarigen. PCK
promoot petanque als een actieve team-denksport. Petanque is méér dan een balletje gooien.
Dit kan je enkel maar ondervinden door het zelf te
doen. Gratis initiatielessen met professionele begeleiding door ervaren spelers op woensdagnamiddag van 14 tot 16.30 u. in de petanquehal op het
sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. Alle materiaal
ter beschikking. Info: www.pckoksijde.be

De voorbije maand in woord en beeld

De handelaarsbond Hartje Koksijde en het Koksijde Internationaal Folklore Festival organiseerden vorige nazomer een fotozoektocht in het handelscentrum van de Zeelaan. Michele Aleseis en echtgenoot uit Koksijde
wonnen een reischeque (600 euro). Op de foto ook enkele bestuursleden van de handelaarsbond: Kris
Thibaut, Annick Vandenbroucke en Yves Roose.
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De handelaarsbond van Koksijde-bad organiseerde in de winkels van de Zeelaan in samenwerking met het
gemeentebestuur ook een fotozoektocht ter gelegenheid van het feest 10 jaar beschermd Quartier Sénégalais. De eerste prijs, een fiets, ging naar Herman Tacquet uit Koksijde.

Op zondag 27 november vond onder bestuurlijke hoede van eerste schepen Jan Loones in de cafetaria
van het gemeentelijk zwembad de ceremoniële prijsuitreiking plaats van de 27ste Koksijdse Zwemweek. De
hoofdprijzen van de enveloppetrekking gingen naar Hermine Pattyn uit Oostduinkerke, Leslie Vandenberghe
uit Koksijde en Adeyna uit Koksijde. Ze winnen elk een fiets. De families Dimitri De Jonckheere uit Alveringem
en Stefanie Grootaert uit Veurne zijn de trotse eigenaars van een opblaasbaar zwembad. Het fototoestel is
voor de familie Evelyne Florizoone uit Veurne. De gemeenteschool van Oostduinkerke won de scholenmarathon en X-Beach (foto) kreeg de trofee voor verenigingen.

De voorbije maand in woord en beeld

Op maandag 5 december, de internationale dag van de vrijwilliger, werden alle vrijwilligers van het Sociaal
Huis uitgenodigd voor een pannenkoek en een kopje koffie. De vrijwilligers waren het voorbije jaar zo voorbeeldig actief dat voorzitter Greta Suber-Delie een brief schreef naar Sinterklaas die op z’n witte schimmel
prompt naar Koksijde galoppeerde om hen persoonlijk extra te belonen voor hun inzet.
De vereniging Vrouwenstemmen, -dat
zijn de actieve dames van de gemeentelijke politieke fractie STeM/NVA-, organiseerden op 14 oktober een kaas- en
wijnavond voor de humanitaire projecten “la palabre” en “leven in liefde”. Op
zondag 27 november schonken ze in afspanning Wielrijdersrust/Het Dorstige Hart
in Wulpen de opbrengst van de kaas- en
wijnavond, 1.600 euro, aan de vertegenwoordigers van beide projecten. Op de
foto voorzitter van FVV-Vvrouwenstemmen Rita Gantois metr haar “madammen” in gezelschap van Els Leye en Eva
Verstraete en schepen Jan Loones van
o.a. Ontwikkelingssamenwerking.

Op het Europees kampioenschap zeilwagenrijden in Hoylake (UK) behaalde de Koksijdse pilote Julie Saubain
een gouden medaille bij de dames in de klasse Standart. Julie is met deze titel niet aan haar proefstuk toe.
Ook in 2009 wist ze de gouden medaille weg te kapen op het EK in St. Peter-Ording (D). Vorig jaar werd ze
derde vrouw op het wereldkampioenschap in De Panne. Een wereldtitel behalen is haar volgende doel!
Burgemeester Marc Vanden Bussche riep haar tijdens een ontvangst in het gemeentehuis op zaterdag 10
december meteen uit tot Koksijdse Sportvrouw van het Jaar.

De voorbije maand in woord en beeld
In juni 2011 reden 23 fietsers uit onze gemeente en regio een tocht van Genève
naar Nice, -630 km lang en over 10 Alpencols-, voor de vzw Move to improve. Deze
dapperen waren o.m. leden van het
windsportcentrum SYCOD Oostduinkerke,
van het windsurfcentrum Windekind
Groenendijk en Oneshore bikers. Move to
Improve is een stichting om kinderen met
bewegingsproblemen te leren stappen
aan de hand van kinetec-apparaten.
Peter van de vzw is wielerkampioen
Tom Boonen. Op zaterdag 3 december
overhandigden initiatiefnemer Stefaan
Vermast en vrienden een cheque van
liefst 55.715 euro aan Tom Boonen ter
gelegenheid van het “Boonen & Friends
for charity Move to Improve”-feest.

Lieven Pieters werd op zaterdag 10 december door burgemeester Marc Vanden Bussche gekroond tot
Koksijdse Sportman van het Jaar 2011. De 43-jarige Lieven presteerde een heroïsche prestatie. Op vrijdag
30 september en zaterdag 1 oktober liep hij de Spartathlon, of liefst 246 km van Athene naar Sparta. Zoals
Philippides deed in 490 v. C. om in Sparta versterkingen te vragen tegen de Perzen die Athene belaagden.
Hij behaalde de eindstreep in een tijd van 35 uur en 26 minuten. Werkelijk een homerisch huzarenstuk!

S.O.S. Reflux, zo heet het boek dat op zaterdag 17 december in het gemeentehuis werd voorgesteld, en
dat geschreven werd door Caroline Bouckenaere uit Oostduinkerke. Dit informatieve boek helpt een oplossing aanbieden voor baby’s die een refluxprobleem hebben. Bij reflux vloeit er maaginhoud terug naar de
slokdarm. Het is een veel voorkomende klacht. In haar persoonlijk verhaal vertelt Caroline hoe ouders een
refluxprobleem bij hun baby ervaren. Bezorgdheid, onzekerheid, hoop, moeheid, enz. zijn hier maar enkele
voorbeelden van. Ze schreef het boek i.s.m. met prof. Yvan Vandeplas, diensthoofd pediatrie van het UZ
Jette. Het boek telt 128 blz. en kost 16,90 euro. Op de foto auteur Caroline Bouckenaere, professor
Vandeplas, burgemeester en schepenen. Info: caroline.bouckenaere@gmail.com.

De voorbije maand in woord en beeld
Op 17 december organiseerde het Rode
Kruis Koksijde i.s.m. het Sociaal Huis een
kerstfeest voor mensen die geen kansen hebben om zelf een kerstfeest bij te
wonen. Dankzij de opbrengst van de winterbarbecue van het Rode Kruis Koksijde
en de talrijke sponsors, kon dit kerstfeest
gratis aangeboden worden. Het kerstmaal werd verzorgd door de Hotelschool
Koksijde. Er was animatie voor groot en
klein, en voor elk een kerstcadeautje
voorzien. Op de foto Johan Hiele, Marc
Vandermeiren, hotelschooldirecteur Raf
Sonneville, Michel De Bosschere (Ricoh),
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie,
OCMW-secretaris Pascale Feys en Sieglinde Dewaele

Op woensdag 7 december vond in de Kokpit van het gemeentehuis de voorstelling plaats van het 2de
Jaarboek van De 50 Meester-dichters van de lage landen bij de Zee, een initiatief van de Koksijdse auteur
Thierry Deleu. Schepen van Onderwijs Herwig Vollon lichtte het initiatief toe en onderstreepte de inspanningen van het Koksijdse bestuur ten voordele van de (streek)literatuur. De bundel is te koop (door storting van
15 euro (+ 2 euro port bij gewenste verzending) op rek. nr. 000-0900214-54 van Thierry Deleu, Zandzeggelaan
18-102 in Oostduinkerke. Info: Thierry Deleu, T 058 51 41 20 of 0478 74 54.
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Barbarafeest bij de gemeentelijke brandweer
werden enkele brandweermannen vereremerkt. Het zijn: 1ste sergeant Patrick
Geryl (burgerlijke medaille 1ste klasse),
sergeant Robby Sparks (burgerlijke medaille 2de klasse), sergeant Ronny Ghysel
(burgerlijke medaille 2de klasse) en ere1ste sergeant Roger Niville (medaille lid
van verdienste).

De voorbije maand in woord en beeld

Johan Depotter uit Oostduinkerke werkte zowat 25 jaar aan de geschiedenis van de IJslandvaarders, die
stoere mannen die een eeuw en langer geleden in hachelijke omstandigheden zes maanden van huis
waren om in de IJslandse wateren op kabeljauw te vissen. Voor Johan is dit een levenswerk dat resulteerde
in twee dikke boeken van samen 1.200 bladzijden. De voorstelling van Onze IJslandvaarders vond plaats op
vrijdag 16 december in aanwezigheid van burgemeester, schepenen, raadsleden en vele prominenten.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar de Vos-Helms
Jacques de Vos (°Charleroi) en Edith Helms (°Krogerdorf, D) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Berne, D, 25
november 1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 26 november in het gemeentehuis ontvangen. Jacques was beroepsmilitair. Het echtpaar heeft twee
dochters, twee kleindochters en twee kleinzonen.

Burgerlijke stand
GEBOORTEN

Cis Vanpeperstraete - Veurne, 3 november

zoon van Dennis en van Els George uit Koksijde
Ayden Dewulf - Oostende, 8 november
zoon van Kenneth en van Justine Luca uit Koksijde
Emile Teigeler - Antwerpen, 12 oktober
zoon van Tom en van Sofie Joossen uit Oostduinkerke
Fabian Pierloot - Veurne, 23 oktober
zoon van Kurt en van Tineke Dubois uit Oostduinkerke
Luna Anseeuw - Torhout, 8 november
dochter van Tom en van Kylie Coenye uit Oostduinkerke
Milow Willems - Oostende, 23 november
zoon van Birger en van Cindy Eerebout uit Koksijde
Noura Benaïssa - Veurne, 27 november
dochter van Mohamed en van Vanessa Lafere uit Oostduinkerke
Shamsudin Kartoev - Veurne, 30 november
zoon van Umalat en van Asja Kitiyeva uit Koksijde

HUWELIJKEN

Patrick Van Malcot en Marie-Jeanne Luchtens, beiden uit
Koksijde (10 november)

Robert Dewulf uit Koksijde en Christel Logie uit Veurne (25 november)

Baptiste Brogniez en Sarah van Loock, beiden uit Koksijde

(3 december)

OVERLIJDENS

Maria Vervaet - 85 jaar - echtgenote van Roger Van Laere
Marie Gequiere - 86 jaar - weduwe van Julien Desmidt
André Leye - 88 jaar - echtgenoot van Maria Vangrunderbeeck
Walter Merckx - 67 jaar - echtgenoot Lydia van Vanhole
Symonne Florizoone - 85 jaar - weduwe van Pieter Boeve
Arsène,Delecluyse - 74 jaar - echtgenoot van Cecile Oosterlynck
Marguerite Desmedt - 85 jaar - weduwe van Marcel Deboyser
Eddy Mertens - 67 jaar - echtgenoot van Monique Niville
Koen Storme - 29 jaar - ongehuwd
Simonne Vermoote - 72 jaar
echtgenote van Florent Vandepoele

Hendrik Vanmassenhove - 73 jaar

echtgenoot van Lucienne Flameygh

Anna Lescanne - 90 jaar

weduwe van Louis Dominicus van den Bussche

Roger Bacquaert - 81 jaar - echtgenoot van Ginette Baert
Hendrik Bruwier - 87 jaar - weduwnaar van Rosette Collewaert
Gabriel Van Esch - 55 jaar - echtgenoot van Bie De Kort
Henry Adriaensens - 89 jaar - echtgenoot van Agnès Kellers
Maria Colpaert - 71 jaar - weduwe van Etienne Decraene

Theater Lejo voor alle leeftijden!
Zondag 8 januari veroveren eigenaardige schepsels het c.c. CasinoKoksijde: een veel te stoere
hond, een nieuwsgierig voetballertje, een koe met
een eetprobleem en twee rare vogels op een trampoline… De Nederlander Leo Petersen werd
wereldberoemd met z’n “vingerpoppetjes”: vijf
vingers en twee oogballetjes. Ook in Koksijde heeft
hij veel fans.
Even voorstellen: Lejo is de naam. Hij is een vingerpopje met twee houten oogjes, waarmee hij een
wereld van blijheid en verdriet kan uitbeelden. Lejo
is dus eigenlijk de hand van poppenspeler Leo Petersen. Lejo was al eens eerder in Koksijde en liet verrukte kinderen achter, die gewoon vergeten waren
dat al die figuren door twee handen van één man
gespeeld werden. Lejo is ook echt wel beroemd,
want hij reist over de hele wereld en komt vaak op
televisie, bijvoorbeeld in Sesamstraat.
Achter u! brengt een reeks nieuwe figuren. Ze vertonen vanuit een grote poppenkast hun kunsten en
grappen. En Lejo probeert het allemaal nog een
beetje in de hand te houden. Zal dat lukken? Kom
kijken!
Na de voorstelling is er een gratis workshop Lejo
oogjes maken en bespelen! Want je wilt maar één

ding: zelf alles naspelen. Maar hoe? Als je uit de zaal
komt, zie je een tafel met scharen, plakband en
bouwplaten. De rest mag je helemaal zelf doen! Als
je klaar bent met het maken van de oogjes, lekker
spelen in de kleine Lejo-theaters in de foyer.
Theater Lejo speelt Achter u! op zondag 8 januari
om 15 u. Tickets: 10 / 8,50 / 7,50 euro. Jonger dan
dan 13 jaar betaalt slechts 5 euro, en nog eens
1 euro korting voor leden van de Gezinsbond.

Film: Kung Fu Panda 2
De jeugddienst presenteert op donderdag 5 januari om 14.30 u. in zaal
JOC de PIT de jeugdfilm Kung Fu Panda 2, het langverwachte vervolg op
Kung Fu Panda!
Po heeft eindelijk het leven dat hij altijd wilde. Samen met zijn vrienden
beschermt hij de Vallei van de Vrede met zijn kung fu-vaardigheden.
Maar er is een nieuwe en machtige vijand onderweg…
Toegang 2 euro, reserveren via jocdepit@koksijde.be of T 058 53 34 44

Driekoningenstoet
Op woensdag 4 januari zijn de
kinderen koning. Dan trekt de
driekoningenstoet om 13.30 u. van
’t Oud Schooltje in Koksijde-dorp
door de Zeelaan naar c.c. CasinoKoksijde. Daar vindt om 15 u. een
driekoningenfeest plaats met taart,
driekoningenverkiezing, driekoningentaart en de voorstelling van
Clown Rocky’s Oosterse show.
Gratis toegang.

Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde
Op zaterdag 14 januari presenteert de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde om 20 u. in
de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde zijn jaarlijks
Nieuwjaarsconcert. Dirigent Luc Note en zijn muzikanten staan zoals altijd garant voor een hoogstaande
muzikale avond. U wordt getrakteerd op werk van
toonaangevende hedendaagse componisten, maar
ook op enkele kleppers uit het klassieke repertoire.
Gratis toegang. Na afloop biedt het gemeentebestuur een receptie aan. De harmonie mocht zich het
voorbije jaar al verheugen in een prachtprestatie op
het vermaarde Herfstmuziekfestival in Izegem. Met
86% sleepte ze op het stapmarsentornooi de derde
plaats in de wacht. Info: www.kghk.be

De koninklijke gemeentelijke harmonie op het stapmarsentornooi
in Izegem.

Toekomstproject voor de Zeelaan
Het commerciële hartje van Koksijde krijgt een nieuwe look. Zoals eerder aangekondigd wordt de Zeelaan
in Koksijde-bad volledig vernieuwd. Centraal staat gezelligheid. De Zeelaan moet weer een échte winkelstraat worden. Voetgangers moeten in alle veiligheid kunnen flaneren en shoppen, terwijl de plaatselijke
handelaren meer ruimte krijgen. De stijl van de shoppingstraat ligt helemaal in de lijn van het imago van
Koksijde: smaakvol en eigentijds.
De vernieuwing van de Zeelaan verloopt in drie fasen. Daarvan is de eerste al achter de rug.
Op 15 oktober 2012 start fase 2. Een overzicht:
• Fase 1: is al voorbij en behelsde het stuk Zeelaan voor het gemeentehuis.
• Fase 2: de strook tussen het gemeentehuis en de verkeerslichten (Koninklijke Baan). Deze werken starten
op 15 oktober 2012 en zouden in principe afgerond moeten zijn tegen de kerstvakantie 2012-2013. Deze
werken zullen met andere woorden echt niet lang duren. Dit stukje Zeelaan wordt volledig doorgetrokken
in dezelfde stijl als fase 1, en dit uiteraard in dezelfde materialen. Om de handel en wandel nog te verbeteren, werd ervoor gekozen in deze zone geen parkeerplaatsen te voorzien. Hierdoor worden de trottoirs
veel breder en dus shoppingvriendelijker. Dit terrasvriendelijk concept moet ook onze horeca-uitbaters
bekoren. En ook de wekelijkse vrijdagmarkt in de Zee-laan zal in veel betere omstandigheden kunnen
plaatsvinden. Na de voltooiing van deze tweede fase wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Zeelaan: van zuid naar noord.
• Fase 3: dit omvat het stuk Zeelaan tussen de rotonde De Poort en het gemeentehuis, aangevuld met een
stukje Boulognestraat en Kursaallaan (driehoekje). Ook hier worden dezelfde stijl en materialen overgenomen, evenwel met voorziening van parkeerplaatsen. Deze werken starten in het najaar van 2013 en zullen
klaar zijn tegen uiterlijk Pasen 2014.

Tweede romantische knuffelduik
Op zaterdag 11 februari vindt in het strandwater van Oostduinkerke voor de 2de keer de adembenemende
maar hartverwarmende knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit om een romantische duik te nemen in het frisse zeewater (10°). Of misschien ontdek je wel een nieuwe soul mate tijdens
de knuffelduik.
De knuffelparty begint al om
14 u. ter hoogte van het openluchtzwembad met “Oostduinkerke
zingt Vlaamse liefdesliedjes” in
presentatie van Walter Capiau.
De handelaarsbond van Oostduinkerke-bad promoot aangepaste
Valentijnaanbiedingen en houdt
een Valentijnwedstrijd met romantische diners en drankbonnen als
prijzen. De VVV looft enkele prijzen uit voor het meest romantisch
verklede koppel, het jongste en
oudste koppel.
Vanaf 16 januari immers staat er op
de Zeedijk een bus voor liefdesbrieven. De beste liefdeswensen zullen
worden voorgelezen op de radio
en op 11 februari met een verrassingspakket beloond
worden.
In alle handelszaken van Oostduinkerke-bad kan men
tot 11 februari rode ballonnen kopen (5 euro). Ze zullen tijdens de knuffelduik gelost worden. De opbrengst
gaat naar de vzw Kiekafobee die in Koksijde een appartement huurt om kankerpatiëntjes met hun familie
een onbezorgde vakantie aan te bieden.
De knuffelduik is een organisatie van de gemeentelijke diensten, de VVV, de handelaarsbond Oostduinkerke-bad, IKWV, Rode Kruis en villa Aqua.
Programma
14 u.: Oostduinkerke zingt Vlaamse liefdesliedjes in
presentatie van Walter Capiau
14.30 u.: openen omkleedzone in het openluchtzwembad

Nog een week schaatspret

15.30 u.: verzamelen van de deelnemende
knuffelduo’s in de startzone op het strand en
opwarming met instructeurs van fitness The Wave
16 u.: startschot knuffelduik
16.30 u.: warme drankbedeling aan de deelnemende
duo’s
17 u.: prijsuitreiking en overhandiging cheque aan de
vzw Kiekafobee
17 tot 18 u.: happy hour in de deelnemende tearooms
Inschrijven via www.koksijde.be of ter plaatse op
zaterdag 11 februari vanaf 10 u. in het toeristisch
infokantoor op het Astridplein. Deelname: 3 euro per
persoon, of groepstarief 2 euro per persoon vanaf 10
personen. U ontvangt u een gratis saunabeurt in
Villa Aqua, een verrassing en een warm drankje na
de duik.

Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot
en met zondag 8 januari geschaatst worden.
Uiteraard kan men er ook genieten van een
drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes.
Openingsuren:
- op woensdag 28 december van 10 tot 17.30 u.
- op zaterdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
- op donderdag 29, vrijdag 30 december, en van
maandag 1 tot zondag 8 januari van 10 tot 21.30 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro
voor kinderen -16 j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart volwassenen / 15 euro voor een 10-beurtenkaart -16 jaar / gratis voor scholen buiten de
kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

In januari opnieuw concert door
de Muziekkapel van de Gidsen
Uniek
EU-koor
komt naar
Koksijde!

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen concerteert op vrijdag 20 januari om 19.30 u. in de OLV-ter-Duinenkerk.

De Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen speelt op vrijdag 20 januari
om 19.30 u. in de OLV-ter-Duinenkerk weer een nieuwjaarsconcert,
deze keer ter gelegenheid van zijn
180-jarig bestaan. Er is gekozen
voor een lichtvoetig programma
met bekende aria’s uit opera’s.
Het programma vermeldt elf imposante stukken met o.m. de Radetzkymars van Strauss, Les Toréadors
uit Carmen van Bizet en het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi.
Daarvoor wordt de muziekkapel
uitgebreid met het koor van de
Europese Unie en twee solisten:
sopraan Lies Vandewege en bariton Sébastien Parotte, finalist van
de Koningin Elisabethwedstrijd. De
artistieke leiding is in handen van
luitenant-kapelmeester Yves Segers.
Het concert kadert in de viering
van het peterschap tussen de gemeente Koksijde en de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen.

Goed doel

De opbrengst gaat naar het project “Streepje Zon” van serviceclub
Soroptimisten Veurne-West. Hun
project benadrukt dat steun ook
plaatselijk en in de kleine dingen
kan gebeuren. Sommige families
kunnen uit de nood geholpen
worden door het financieel bijdra-

gen bij het aanschaffen van bv.
een nieuwe fiets, een bril, een paar
bedden, een beugel, Sinterklaas of
bij het geven van bijlessen Nederlands aan nieuw aangekomen
anderstalige kinderen.

Thomas Cook travel shop / Kapsalon Esthetiek New Look / Optiek
Devloo / Woningdecoratie Vandoorne / Tuinen Patrick Leeman /
Proxy Delhaize / Designclinic
Wulpen: Garage Marrannes
Sint-Idesbald: Slagerij Dierendonck
Kaarten
/ Chris Hallemeersch / Star Plus /
Toegang 20 euro (aan de deur 25
P&V Assurance Jurgen Vanneste
euro). Kaarten bij de infokantoren
Veurne: Spinnerij / Viane NV
van de dienst Toerisme of bij de
tegelbedrijf / Cornille interieur &
leden van de vzw Soroptimist (info: slaapcomfort / Pauwels keukens
suzebogaerts@telenet.be). De
& interieur op maat / Schrijnwerk
voorverkoop start op 16 december. Verhaeghe Willy & Marc / BNP Paris
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303,
Bas / Peugeot Garage Peeters /
toerisme@koksijde.be, T. 058 51 29 10 Lingerie Josy / Feline schoenen
en zakenkantoor Vandenbussche
Sponsors
/ Hancke Cars / Vanden Bussche
Koksijde: Audass Dameskleding /
Industriebouw / BVBA Veurne Auto
Dierenartsen Colson & Bogaerts /
Volvo garage / Naaiboetiek de 4
Apotheek Saelen / Drukkerij WestSeizoenen / Meubelen
print / Dezutter bvba begrafenissen Vandermeeren
/ KBC-verzekeringen Henk Lapon & De Panne: Acou for men herenkleKBC-bank / Per la donna schoonding / Imperial / Bvba Delhaize
heidsinstituut / Wullus Gautier
Nieuwpoort: Paul Vandepoel
sanitair / Stone and fire / Che bello lingerie / Scapa kleding & interieur
feestbenodigdheden / Renault ga- / ’t Vlaemsch Galjoen restaurant
rage Declerck / Db vastgoed Immo & clubhouse / Electro Service /
Vandeputte / Liberaal ziekenfonds
Aannemingen M&J Braet / NV
/ Slagerij Fernand / Hotel Apostroff
Florizoone grondwerken immobilien
/ Coiffure Franz / Restaurant
camping
Normandie / Apropos Restaurant /
Oostende: Dental labo
Bloemstukken boeketten decoratie Vanderbeken
Valerie Jonckheere
Pollinkhove: Tuinen Bjorn Heuzel
Oostduinkerke: Savagan hairdres- Antwerpen: Nikolas Pinter
ser & styling / Colours of the World
Meubelen op maat

Agenda JANUARI
Markt
Elke vrijdag
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Luchtdoop of initiatievlucht
Elk weekend
WAC, West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

IJsbaan
Tot zondag 8 januari
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein
Info: dienst Toerisme
Cursus orde pc: 13.30-16u
Koksijde-aan-Zee, bibliotheek
12&13/01c.c.: cursus compacte camera,
deelname: € 10

Lessenreeks Yoga
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg
Vanaf dinsdag 10 januari t.e.m.
dinsdag 12 juni: 20 lessen (niet in schoolvakanties) - telkens 20-21.15 uur
Leden Gezinsbond OostduinkerkeWulpen: € 72; niet-leden: € 100
Org.: Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen,
inschrijvingen via reknr. 001-3729911-46
Info: T 058 23 07 26 of 058 51 41 47

Woensdag 4

Donderdag 12

Donderdag 19

Driekoningenstoet gevolgd door
Clown Rocky’s Oosterse show in
het c.c. Casinokoksijde 14 u. / 15 u

Karl Vannieuwkerke &
Les Supappes – Helden in de Sport
– uitverkocht ! 20 u

Sociale zekerheid op een kruispunt

Koksijde
Vertrek uit Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
meer info zie Tij-dingen blz 34
Info: dienst Toerisme

Donderdag 5
Film Kung Fu Panda 2 14.30 u

Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Reservatie via jocdepit@koksijde.be,
T 058 53 34 44
€ 2,50 (drankje inbegrepen)

Vrijdag 6
Kerstboomverbranding met gratis
winterse hapjes en drankjes
(zolang de voorraad strekt) 18 u

Sint-Idesbald, Strand centrum
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 7
Visserswinterdrink 14-18 u
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO, Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke,
P. Schmitzstraat
Info: NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke
’t Arsenaal – ‘achter de wolken’ uitverkocht 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, Theaterzaal
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 13
Café Foyer met gratis optreden
van Denwood en Joyse, gitarist en
zangeres
Ze brengen bekende nummers van
vroeger en nu 19.30 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-laan 9a
Info: Mieke Ronsmans,
mieke.ronsmans1@telenet.be

Zaterdag 14
Cursus Gsm 9-11.30 u & 13.30-16 u
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
Kostprijs: € 10
Info en inschrijvingen: Bibliotheek Koksijde
Nieuwjaarsconcert Gemeentelijke
Koninklijke Harmonie Koksijde 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Gratis toegang. Zie tij-dingen blz. 35
Info: dienst Toerisme

Karel Declercq / België in z’n
blootje en Vlaanderen
in z’n hemdje
Komisch jaaroverzicht 20.30 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. Casinokoksijde

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Zondag 8

Zondag 15

Theater Lejo speelt “achter u!” (4+)
15 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Maandag 9
Statutaire Ledenvergadering en
optreden Les folles de Gand 11.30 u

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Verplichte reservatie vooraf
Info: Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60, of ederynck35@hotmail.com

Woensdag 11
Film ‘the Invader’ 20 u

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

Nieuwjaarsreceptie aansluitend op
de eucharistieviering 10 u

14.30 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, Bibliotheek,
W. Elsschotzaal. Lezing door de heer Jef
Maes, directeur sociale studiedienst ABVV
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Com Que Voz – “Eerbetoon aan de
grote fadostemmen” 20 u

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

Vrijdag 20
Hand-zakdoeken kaarting 14-20 u
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg
Info en org.: kontaktgroep Minder Valide
Koksijde, Maurice Verhegge,
Pylyserlaan 128, robor@scarlet.be

Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen 19.30 u
Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Meer info zie tij-dingen blz 37
Info: Dienst Toerisme

Vesche vis en nieuwe liefde 20.30 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Zaterdag 21
Lezing door Jan Florizoone
‘I Fiamminghi à Roma’ 14 u

Sint-Idesbald, Westhoek Academie Koksijde,
Gaanderij, Veurnelaan 109
Info: Westhoek Academie Koksijde,
T 0491 35 62 67

Koksijde-aan-Zee, Onze-Lieve-Vrouw ter
Duinenkerk
Info: parochieraad, Jeanette Maertens,
henri.dewulf@telenet.be

Kaoriito – ‘Island of no memories’

Woensdag 18

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Film ‘pieds nus sur les limaces’ 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Laatste
nieuws op
www.koks
ij
be/kalen de.
der

20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vesche vis en nieuwe liefde 20.30 u

Zondag 22
Vesche vis en nieuwe liefde 17 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Woensdag 25

Donderdag 26

Bezoek waterpompstation
Schipgat 14 u

Gedichten dag 9-12 & 16-19 u
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
Info: Bibliotheek Koksijde

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Waar komt het water uit onze kranen
vandaan?
Winning, productie en distributie worden
haarfijn uitgelegd.
Info en inschrijvingen: Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde - www.vlas.koksijde.be

Nieuwjaarsconcert in Oostkamp

HVV Zahir Koksijde – praten over
dingen des levens
Thema: Heeft het huwelijk nog een
toekomst? 19.30 u

Vrijdag 27

WK 2012 Theme Night – Party 21-03u

20.30 u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a. Emotie op gitaar en
heerlijke songs en vertelsels
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 28
Koksijde
zie Tij-dingen blz 18
www.koksijde2012.be

Tentoonstellingen
06/01-31/01/2012
Ma-zat: 9-12 & 14-18
28 & 28/01: 9-18 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
mezzanine
Tentoonstelling “Van Edelare tot Koksijde”
– België en het WK Cyclocross
Gratis toegang
Info: c.c. CasinoKoksijde

Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Info: Joc de Pit

Zondag 29
UCI Cyclo-cross –
World Championships
Koksijde
www.koksijde2012.be

ALLE
ITEN
ACTIVITE
OP E.BE/
KSIJD
WWW.KO DER
KALEN

Musea uitzonderlijk open 10-18 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138. Oostduinkerke-dorp, NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Info: NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke

UCI Cyclo-CrossWorld Championships

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Tickets: € 5/4,5 met filmpas
Info: c.c. CasinoKoksijde

09/01–15/02
Ma–vrij: 9-12.30 & 14-17 u
Weekend: 11-13 u Sint-Idesbald,
YesArtGallery, Strandlaan 239c
*fototentoonstelling Jelle Vermeersch
(B) fotograaf boek over Cyclo-cross bij
Uitgeverij Kannibaal

Kathleen Vandenhoudt/ Kraaien

Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Info: NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke

Film Les triplettes de Belleville van
Sylvain Chomet (2003) animatiefilm 20 u

Tot 08/01/2012
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Tentoonstelling ‘dierensporen’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

14.30 u
Met salonorkest Elixir d’Anvers
Reservering verplicht vooraf
Organisatie: Neos Koksijde
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60

Musea uitzonderlijk open 10-18 u

Sint-Idesbald, Taf Wallet, VOC Westhoek,
Veurnelaan 109
Gratis deelname
Info en inschrijvingen: Marc Van Muylem,
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

Musea uitzonderlijk open 10-18 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138 en Oostduinkerke-dorp, NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Info: NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke

*Aurore Vermue (F) hedendaagse
schilderijen, accent op letters en cijfers
*tentoonstelling rond het wielrennen
en specifiek de cyclocross nl. Fred
Bellefroid(Leuven), Jan De groef (Blanden) en Marc Vanhecke (Koolskamp)
Info: YesArtGallery, T 058 51 88 10 en
T 0475 69 02 74
10/12/2011 – 15/01/2012
Open: weekends en kerstvakantie: 10-12 &
14-16.45 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Toerismekantoor,
galerie Welnis, Astridplein 6
Tentoonstelling Steven Goovaerts
(fotografie)
Info: dienst Toerisme
13/01–04/02
Sint-Idesbald, WAK, Gaanderij,
Veurnelaan 109
Tentoonstelling ‘Onderstroom’
Leerkracht Carlo Van Poucke nodigt
bevriende keramisten uit en stelt samen
met hen tentoon
Info: Westhoek Academie Koksijde,
T 0491 35 62 67

Januari
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan 237
Tentoonstelling keramiek, brons–Valkies
Info: Kapsalon Lievino, T 058 51 18 05
Tot 08/01
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan
Tentoonstelling Richard Tyssens,
schilderkunst (surrealisme)
Info: dienst Toerisme
24/12 - 24/01
Koksijde-dorp, zwem- en recreatiebad
Hoge Blekker
Fototentoonstelling: foto’s van het
Belgische team
Info: zwembad
Tot 15/02
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO/ Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke
Fototentoonstelling Vissersvrouw van
Wouter Rawoes
Info: NAVIGO

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 51 18 37

T 058 53 34 44

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

Info:
NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke,
T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

