17e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
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Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

tij-dingen02
februari
2012

Getijden februari
dag

Foto van de maand

DOE MEE
EN WIN

De jury kende de maandelijkse fotoprijs unaniem toe aan Johan Boonefaes uit Koksijde!
Zijn foto is een mooi gecombineerd sfeerbeeld van het schaats- en eetplezier op en
naast de jaarlijkse ijsbaan. Terwijl een jonge juf smakelijk een hap uit haar warme wafel
haalt, schaatst een nog jongere juffie op haar pinguinbrommer naar de kant met maar
één doel voor ogen: de wafel! De maandprijs waard!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk woensdag
8 februari. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
januari-december 2012”
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07.04 en 19.43
08.12 en 20.55
09.27 en 22.13
10.40 en 23.14
11.32 en 23.55
12.10
00.27 en 12.43
00.58 en 13.17
01.33 en 13.54
02.11 en 14.34
02.51 en 15.16
03.34 en 16.01
04.19 en 16.49
05.11 en 17.48
06.16 en 19.01
07.32 en 20.17
08.53 en 21.43
10.23 en 23.02
11.30 en 23.52
12.15
00.29 en 12.49
01.02 en 13.23
01.36 en 13.58
02.12 en 14.35
02.49 en 15.13
03.25 en 15.48
03.59 en 16.19
04.30 en 16.49
05.03 en 17.24

01.11 en 13.53
02.22 en 14.56
03.34 en 16.03
04.58 en 17.17
06.01 en 18.12
06.43 en 18.51
07.18 en 19.27
07.54 en 20.06
08.32 en 20.46
09.13 en 21.28
09.55 en 22.11
10.38 en 22.54
11.23 en 23.39
12.11
00.31 en 13.08
01.35 en 14.15
02.54 en 15.38
04.35 en 17.12
05.45 en 18.10
06.34 en 18.54
07.15 en 19.31
07.52 en 20.07
08.29 en 20.42
09.05 en 21.17
09.41 en 21.51
10.16 en 22.23
10.48 en 22.52
11.18 en 23.21
11.51 en 23.59

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.

Fietsgemeente
Misschien wordt onze gemeente
in juni 2012 bekroond met de titel
Vlaamse Fietsgemeente 2012..!
Koksijde behoort in zijn categorie
(tussen 20.000 en 50.000 inwoners)
in elk geval tot het kleine kransje
van 6 Vlaamse gemeenten die
genomineerd zijn. Ja, in Koksijde is
fiets niet enkel koersfiets..!
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WAK-opendeur
Onder het thema “Kleur bekennen
in de WAK” houdt de gemeentelijke
Westhoekacademie op 10, 11
en 12 februari zijn jaarlijkse grote
opendeurweekend! Alle cursisten,
van klein tot groot, tonen er hun
scheppend werk. En de jongsten
presenteren één supergroot
groepswerk.
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Een actie voor orgaandonatie!
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In het nieuwe station van Koksijde
is de trein letterlijk en figuurlijk
vertrekkensklaar. Op zaterdag
14 januari werd het nieuwe
spoorgebouw feestelijk in gebruik
genomen. Milieuvriendelijk,
klantvriendelijk en met een vleugje
kunst. Een stationnetje om van te
snoepen…

Nieuws uit de bibliotheek
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Positieve evaluatie voor c.c. Casino 15
Paul Delvauxmuseum 30 jaar jong!
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Unieke aanwinst in Abdijmuseum!
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Buster Keaton in c.c. Casino

34
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Knuffelduik
Op zaterdag 11 februari vindt in het
strandwater van Oostduinkerke voor
de 2de keer de adembenemende
maar hartverwarmende Knuffelduik
plaats. Vier samen Valentijn met je
partner, en neem een romantische
duik in het frisse zeewater..!

Winnaars actie afvalarm winkelen

22
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Zet de feestneus op!
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36-37
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Snippers uit de raad van 19 dec.
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.

LIVE

Projecten

Ten Bogaerde – Voor de uitvoering
!
van de renovatie van de schuur
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kende opgraving noodzakelijk is,
en zal ook bepalend zijn voor de verdere uitwerking van de schuurrenovatie.
Om het archeologisch onderzoek mogelijk te maken
moeten ook de betonverhardingen binnen en buiten
uitgebroken worden.
Raming 74.603 euro. Unaniem.

Jaarlijks onderhoud waterlopen

Varia

Budget 2012 – Het gemeentelijk budget 2012 werd
meerderheid tegen minderheid. Een samenvatting
van deze financiële prognose 2012 vindt de lezer op
blz. 6.
Benoemd – Mevr. Evy Rathé is in vast verband
unaniem benoemd als voltijds stafmedewerker Beleid
& Organisatie A1a-A2a met ingang van
1 januari 2012.

In het dienstjaar 2012 kosten de onderhoudswerken
aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie op
het grondgebied Koksijde 42.821 euro. Deze werken
worden beheerd door de Polder Noordwatering. Het
onderhoud betekent ruimen, maaien en verbrijzelen
van maaispecie.

Oproep verenigingen voor
programmabrochure 5-art
Het cultureel samenwerkingsverband 5-art (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort,
Veurne, Alveringem) geeft onder de titel UiT in Westhoek-Noord halfjaarlijks een
brochure uit met daarin de culturele activiteiten in de regio. Ook uw culturele
activiteiten kunnen hierin opgenomen worden.
De eerstvolgende brochure verschijnt begin april
2012 en bundelt de activiteiten in de periode tussen
1 april en 15 september 2012. Organiseert u een culturele activiteit in die periode, laat dan deze kans op
een ruime en kosteloze publiciteit dan liggen! Bezorg
uw info of geef uw activiteit in op de cultuurdatabank (www.cultuurdatabank.be). Voorwaarden zijn
dat het gaat om een (socio-)culturele activiteit die
toegankelijk is voor iedereen (ook voor niet-leden).
Met volgende richtlijnen dient rekening gehouden
- juiste datum en uur (vb. optreden) - of periode en
openingsuren (vb. expo)
- juiste titel
- korte toelichting (max. 5 regels)
- de locatie

- eventuele toegangsprijs
- infoadres (naam, adres, telefoon, e-mailadres) voor
verdere inlichtingen
- graag ook een foto of illustratie: dat trekt beslist
meer aandacht.
Duid ook aan welke activiteiten specifiek bedoeld
zijn voor gezinnen en kinderen. Zij krijgen extra aandacht.
Uw info wordt verwacht op uiterlijk 10 februari op
dienst Cultuur in het gemeentehuis, of zenden aan
an.dieleman@koksijde.be. Ingeven op de cultuurdatabank kan tot dinsdag 14 februari.

De burgemeester aan het woord
Bij het verschijnen van dit nummer is het Wereldkampioenschap cyclocross op 28 en 29 januari nog maar pas
voorbij. In deze editie kunnen we er niet over schrijven, geen beelden geven noch commentaar geven. Dit
nummer was immers al gedrukt nog vòòr de wielerstrijd in de duinen losbarstte… Daarom als tussendoor het
even over een andere boeg gooien. Burgemeester Marc Vanden Bussche schetst een profiel van het gemeentepersoneel.
T-d: “Burgemeester, laten we eens
de gemeente als ‘bedrijf’ onder de
loep nemen. Want we kunnen stellen dat de gemeente Koksijde een
van de grootste werkgevers van de
regio is?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Dat is volledig correct. Na het Algemeen Ziekenhuis
Sint-Augustinus in Veurne, is ons
gemeentebestuur inderdaad de
grootste werkgever van de streek.
We hebben namelijk 548 personeelsleden in dienst. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 42,9 jaar. De
mannen vertegenwoordigen 54%,
de vrouwen 46%. De nestor onder
de personeelsleden is 64 jaar, de
benjamin 19.”
T-d: “Dat klinkt als een heel kostelijke zaak voor de gemeente?”
Burgemeester: “Ja en nee, er moet
immers een duidelijk onderscheid
gemaakt worden. Slechts een 230tal personeelsleden is volledig ten

laste van de gemeente. Ongeveer
220 worden gesubsidieerd door de
hogere overheid omwille van hun
statuut. Daarom worden ze ‘gesubsidieerde contractuelen’ genoemd.
Een kleine 100 maakt deel uit van
het gemeentelijk onderwijs en kunstonderwijs en wordt ook door hogerhand betaald. Het totaal bedrag
voor personeel ten laste van het
jaarlijks gemeentebudget bedraagt
23.608.905 euro.
T-d: “Maar aangezien we een
bloeiende kustgemeente zijn, wordt
het aantal personeelsleden in de
zomer nog opgedreven?”
Burgemeester: “Inderdaad, het
kan ook niet anders. De mensen
denken natuurlijk direct aan de
reddingsdiensten en EHBO-posten,
maar het is meer dan dat. We
hebben ook mensen die werken
in de kinderopvang (BKO), bij de
dienst Toerisme en bij de logistieke
cel. De job van straatveger bij-

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De gemeente Koksijde is op één na de grootste
werkgever van de streek.”

voorbeeld is fel gegeerd omwille
van het ochtendlijke startuur, maar
vroege einduur, rond de middag.
Daarnaast zijn er de sportmonitoren
op het strand en de moni’s op het
vakantiespeelplein, enz. Zo stelt de
gemeente ca. 335 studenten te
werk tijdens de vakanties.”
T-d: “Maar we vergeten nog enkele
belangrijke werkkrachten?”
Burgemeester: “Juist. In Koksijde
werken we ook met vrijwilligers.
Mensen kunnen tot 1.000 euro
bijverdienen. Bij heel wat evenementen, in het c.c.CasinoKoksijde,
bij gidsbeurten enz. doen wij een
beroep op vrijwilligers. Het is een
groep van in totaal 446 personen.
Daarnaast beheert de gemeente
ook 33 onthaalouders en 86 vrijwillige brandweerlieden, -waarvan
sowieso acht beroepsbrandweermannen,- en 24 vrijwillige ambulanciers. Toch wel een indrukwekkend
aantal mensen dus!”
T-d: “Is de gemeente een goed
draaiend bedrijf?”
Burgemeester: “Jazeker, daar
moeten we niet aan twijfelen. We
lazen het ook in een enquête van
Het Nieuwsblad. Onze gemeente
wordt als heel klantvriendelijk
beschouwd. We hanteren dan ook
als motto dat ons personeel altijd
heel vriendelijk moet zijn tegen de
inwoners. In onze gemeente komt
daar nog bij dat we ook tweederesidenten en toeristen moeten
onthalen. Dat is een niet te onderschatten taak, die met verve
wordt volbracht. Het bestuur, -ik
bedoel burgemeester, schepenen
en gemeenteraadsleden-, kan nog
zo goed zijn best doen, we kunnen
maar presteren als er goed samengewerkt wordt met het personeel,
als er aan hetzelfde zeil getrokken wordt. Dat is in Koksijde geen
probleem, we hebben een goed
draaiende achterban!”

Budget 2012 goedgekeurd
In zitting van 19 december heeft de gemeenteraad met 17 tegen 8 stemmen het budget 2012 goedgekeurd.
In dat budget, -vroeger de begroting genoemd-, zijn de beleidsopties 2012 van het college van burgemeester en schepenen opgenomen. Open VLD, sp.a, STeM/NVA stemden voor. CD&V, raadsleden Henri en Sophie
Dewulf en Vlaams Belang-raadslid Herman Vandenberghe stemden tegen. Vlaams Belang-raadslid Jos Boons
onthield zich.
In gewone dienst (d.w.z. de kosten voor de dagelijkse
werking van de gemeente), bedragen de geraamde
uitgaven in het eigen dienstjaar (2012) 60,72 miljoen
euro ten overstaan van 55,53 miljoen euro ontvangsten. In het eigen dienstjaar is er dus een geraamd
tekort van 5,18 miljoen euro. Dat tekort wordt goedgemaakt door het geraamd positief saldo van vorig
dienstjaar ten bedrage van 2,17 miljoen euro en een
overboeking uit het gewoon reservefonds van 3,10
miljoen euro. Het algemeen begrotingsresultaat in
gewone dienst bedraagt aldus een positief saldo van
57.423 euro. Het gemeentebudget 2012 sluit in gewone dienst dus met een geraamd positief resultaat van
57.423 euro maar daarnaast is er ook nog het reservefonds van 6,34 miljoen euro.

Ontvangsten gewone dienst
De inkomsten van de gemeente komen voornamelijk
uit belastingen (35,7 miljoen euro). Daarnaast ontvangt de gemeente een bijdrage uit het gemeentefonds. Het evenwicht van het budget wordt bewaard
door een afname van het gewoon reservefonds en
de verrekening van het resultaat van de vorige jaren.
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Uitgaven gewone dienst
Algemeen voorziet het budget van de gewone dienst
in 60,72 miljoen uitgaven.
Hiervan is 39% bestemd voor betalen van lonen en
wedden (incl. personeel onderwijs), 19% voor werkingskosten, 17% voor toelagen aan o.a. Politiezone,
Sociaal Huis, VVV en de vele gemeentelijke verenigingen en 25% voor aflossing en intresten op schulden.
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Uitgaven gewone dienst

De gemeente staat garant voor een veelheid aan
dienstverlening voor haar inwoners, tweederesidenten en toeristen. Zo wordt jaarlijks ruim 10 miljoen euro
besteed aan musea, jeugd, cultuur, sport, openbare
bibliotheek, cultureel centrum en feestelijkheden.
Voor het onderhoud van het wegennet, openbare
en kerstverlichting, het openbaar groen, het containerpark en de natuureducatie wordt jaarlijks 8 miljoen
euro voorzien.
De administratieve dienstverlening en het beheer van
het gemeentelijk patrimonium vergen 9 miljoen euro.
Politie (4,7 miljoen euro), brandweer en strandreddingsdienst (2,1 miljoen euro), toerisme (2 miljoen
euro) en sociale voorzieningen + Sociaal Huis (5,9
miljoen euro) zijn ook belangrijke exploitatieposten.
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Inkomsten gewone dienst

Investeringen
Het budget 2012 voorziet 17 miljoen euro investeringen, waarvan 1,73 miljoen euro via subsidies van diverse instanties en de rest te financieren met leningen
(14,55 miljoen euro) en verkoop van patrimonium.
Hieronder de belangrijkste investeringsprojecten in de
diverse beleidssectoren.
Gebouwen en terreinen (9.363.543 euro) - Kleuterklassen gemeenteschool Oostduinkerke, investeringssubsidie AGB Golf, feestzaal Wulpen, onteigening
Nonnehof, aankoop gronden, investeringssubsidie
West Aviationclub, aanpassing begraafplaats Koksijde.
Wegenis (en nutsvoorzieningen) en fietspaden
(7.206.500 euro) - Herinrichting Europlaplein, Fietspaden N35, Zeelaan tss N34 en Fontein fase 2, openbare verlichting, Strandlaan fase 1, omgevingswerken
sporthal Oostduinkerke, omgevingswerken tennishal
Koksijde-dorp, vernieuwen deklagen, nutsleidingen
Riolering (2.365.000 euro) - Leeuwerikenstraat, IJslandvaardersstraat, reiniging en onderhoud.
Exploitatiemateriaal, voertuigen, PC, diverse…
(1.984.177 euro) - Vuilniswagen, skate infrastructuur
sportpark Hazebeek, slagbomen, meubilair kleuterafdeling, klimtorens, divers exploitatiemateriaal voor
technici.

Koksijde bij laatste 18 gemeenten
voor de titel Fietsgemeente 2012
Onze gemeente heeft de voorbije 15 jaar heel wat inspanningen geleverd om op z’n grondgebied de best
mogelijke fietspaden aan te leggen. Deze investeringen, -met belangrijke subsidies van de Vlaamse overheid-,
werpen hun vruchten af. Koksijde is immers genomineerd bij de laatste 18 Vlaamse gemeenten om de titel
Vlaamse Fietsgemeente 2012 in de wacht te slepen. In juni 2012 maakt Vlaams minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken tijdens de prijsuitreiking de winnaars bekend.
De verzameling
nieuwe fietspaden die onze
gemeente de
voorbije jaren
kan voorleggen
is niet gering.
Om er maar enkele te noemen:
Robert Vandammestraat, Toekomstlaan, Koninklijke
Baan, enz. De investeringen betreffen bovendien niet enkel fietspaden, maar ook aanverwante
initiatieven zoals het plaatsen van
fietsstallingen, het invullen van ontbrekende knooppunten in routes
zoals het Gartjeweg-brugje over
het Langeleed in Wulpen en de
Florizoonebrug. Het Koksijdse beleid
promoot de fiets op alle mogelijke
manieren

Fietsvriendelijk imago

In november 2011 stelde de gemeente Koksijde zich, samen met
71 andere Vlaamse steden en
gemeenten, kandidaat voor de
titel van fietsgemeente 2012. Met
dit initiatief willen de minister en de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
steden en gemeenten aansporen
om een goed lokaal fietsbeleid
te voeren. Zo’n verkiezing biedt
immers een unieke kans om het
fietsvriendelijke imago van een
stad of gemeente een flinke impuls
te geven en ervaringen uit te wisselen tussen gemeenten onderling.
Bovendien kunnen de winnaars
een mooie prijs winnen ter waarde
van maximum 50.000 euro. De prijs
bestaat uit ‘hardware’, zoals een
fietsenstalling en dienstfietsen.

Goede mix

De 71 inschrijvingen bewijzen duidelijk dat het lokale fietsbeleid in
Vlaanderen leeft. Goed nieuws is
alvast dat Koksijde in zijn categorie

(van 20.000 tot 50.000 inwoners) tot
de genomineerden behoort! De
andere genomineerden in deze
categorie zijn Lier, Mortsel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden en Zemst.
De jury motiveert de nominatie van
koksijde als volgt: “Enkele mooie
projecten tonen aan dat deze
kustgemeente het fietsen sterk
aanmoedigt. Ze hebben enkele
infrastructurele maatregelen die
dat bewijzen, zoals een fietspad
dat verkozen is tot het beste van
Vlaanderen. Er wordt gedacht
aan fietsdoorsteken, onderhoud
van de fietspaden, de handelaars.
Het budget bewijst dat de fiets
een belangrijke plaats heeft in het
mobiliteitsbeleid. Er is een goede
mix aanwezig van verschillende
maatregelen ten voordele van de
fietser.”

Op naar de finale

Een extern bureau trekt nu de
komende zes maanden naar alle
genomineerde steden en gemeen-

ten om de situatie van dichtbij te
bekijken, waarna een tienkoppige
jury in juni drie winnaars zal kiezen:
telkens één in drie categorieën
(-20.000 inw., tussen 20.000 en
50.000 inw., +50.000 inw.).
In elk geval is de jury heel lovend
over de hoge kwaliteit. De 18 genomineerde steden en gemeenten
worden hoe dan ook nu al in de
bloemen gezet met de inspanningen die ze voor de fietsers en de
veiligheid van de fietsers leveren.
Ze dragen voortaan het logo “Genomineerd als Fietsstad/Fietsgemeente 2012”.
Uit de informatie die werd aangeleverd door alle deelnemende 71
steden en gemeenten zal een best
practices-boek samengesteld worden, om de kennis over fietsbeleid
verder onder alle lokale besturen te
verspreiden.
En nu duimen maar opdat Koksijde
in zijn categorie in juni 2012 misschien wel tot Vlaamse Fietsgemeente 2012 wordt uitgeroepen!
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Het gemeentebestuur werft aan…
In het voorjaar start ons gemeentebestuur telkens de procedure voor aanwerving van een lange rij
jobstudenten en contractueel seizoenspersoneel voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2012.

A. Jobstudenten seizoen 2012
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor : redder aan zee (niveau E) / EHBO-helper (niveau E) /
werkman (straatveger/papierprikker) (niveau E) / sportmonitor (niveau C) / monitor speelpleinwerking
(niveau E) / administratief bediende (niveau D) / kassier zwembad (niveau D) / schoonmaker zwembad (niveau E) / redder zwembad (niveau E)

Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en
de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad “kinderzorg” (en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicaptenzorg” (oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude
benaming: “verpleegaspirant”),
- het derde jaar van de derde graad “internaatswerking”, “leefgroepenwerking”,
- de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van het volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat orthopedagogie gevolgd hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: 10,44 euro
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren
die ingediend worden tegen donderdag 1 maart 2012 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling.
Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2012.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie, weekends, feestdagen 2012
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor : redder aan zee (niveau E) / schoonmaker zwembad
(niveau E) / redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E), zie voorwaarden beschreven bij “jobstudenten seizoen 2012” / administratief bediende (niveau D) / monitor
speelpleinwerking (niveau E).
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 3 februari 2012 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling voor de krokusvakantie. De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 2
maart 2012 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling voor de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook
deze die later ingediend worden, blijven tot het einde van de paasvakantie geldig.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te
vullen en in te dienen tegen vrijdag 3 februari 2012 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling tot
de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen vrijdag 2 maart 2012 komen in aanmerking voor
de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen blijven geldig tot 30 september 2012.

C. Contractueel seizoenspersoneel
Redder aan zee (niveau E) / redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang
(niveau E) / sportmonitor (niveau C) / werkman (niveau E) / schoonmaker (niveau E) / Chauffeur
openbare netheid (niveau D) / Administratief medewerker (niveau C)
vervolg bl. 11 onderaan →

Deputatie akkoord met gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Strandlaan
De Bestendige Deputatie van de provincie WestVlaanderen heeft op 22 december 2011 het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strandlaan
goedgekeurd. In de jaren ’90 is het gemeentebestuur
gestart met de opmaak van een BPA Strandlaan
voor het gebied van de Strandlaan en omgeving.
Naar aanleiding van de grondige wijziging van de
regelgeving ruimtelijke ordening is het ontwerp-BPA
nu uiteindelijk omgevormd naar een Gemeentelijke
Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GRUP. De basis van het
BPA is grotendeels behouden, enkel werd het plan
geupdated naar de toestand op vandaag. Er wordt
sterk ingezet op het behoud van het kleinschalig
karakter van de villawijken, die achter de invalswegen
zijn gelegen. In deze zones zijn meergezinswoningen
niet toegestaan. Daarnaast wordt ook het bouwkundig erfgoed in de kijker geplaatst en wordt gestreefd
naar het behoud ervan. De vastgoedontwikkelingen
en centrumfuncties worden geconcentreerd langs de
Strandlaan en Koninklijke Baan. Tijdens het openbaar
onderzoek, dat liep in het voorjaar 2011, werden heel
wat bezwaren ingediend, waarvan er een aantal
gegrond zijn bevonden. Op deze punten werd het
ontwerp-GRUP nog aangepast (gemeenteraadsbeslissing van 19/09/2011). Andere bezwaren werden
verworpen. Ondertussen is het goedkeuringsbesluit van

de deputatie bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad. Het GRUP Strandlaan treedt dus in werking op 2
februari 2012. Het college van burgemeester en schepenen is tevreden met de goedkeuring van dit GRUP.
Het biedt een afdwingbaar kader voor aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunningen in dit gebied en
verhoogt zo ook de rechtszekerheid.

Vacatures aan het gemeentebestuur in de kijker
Verscheidene betrekkingen werden vacant verklaard, waaronder de volgende met een specifiek profiel:
Voor de dienst Toerisme:
- voltijds stafmedewerker marketing en promotie B1B3 in contractueel dienstverband
Voor de groendienst:
- aanleg wervingsreserve voltijds/deeltijds werkmanchauffeur E1-E3 in contractueel dienstverband of
als gesubsidieerd contractueel
Voor het team Logistiek:
- voltijds meewerkend voorman logistiek D1-D3 in
statutair dienstverband
Voor de dienst Technieken:
- voltijds technieker schrijnwerken D1-D3 als gesubsidieerd contractueel
Voor het Navigo-museum:
- voltijds coördinator onthaal, ticketing en shop B1B3 in contractueel dienstverband

Voor het team Openbare Werken:
- aanleg wervingsreserve voltijds werkman openbare
werken E1-E3 in contractueel dienstverband of als
gesubsidieerd contractueel
- voltijds metser/wegenwerker D1-D3 als
gesubsidieerd contractueel
Kandidaturen indienen tot donderdag 16 februari
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.

Vervolg van blz. 10
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen donderdag 1 maart 2012 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2012.
Kandidatuurstelling: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be (Bestuur > Gemeentediensten > Personeel & HR). Bezorg het ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR –
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Het sollicitatieformulier kan ook op de dienst Personeel & HR worden verkregen of
aangevraagd: 058 53 34 18 - evelien.maes@koksijde.be.
Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.

Expositiekalender Keunekapel
De werkgroep Kunst in Baaltje organiseert in 2012 volgende tentoonstellingen in de Keunekapel.
- van 17 tot 26 februari: schilderkunst van François Nicolaëff
- van 9 tot 18 maart: schilderkunst
van Jean-Marc Soors
- van 30 maart tot 15 april: schilderkunst van Knut Kersse
- van 17 tot 29 mei: keramiek van
Ygor Lannoye
- van 15 tot 24 juni: schilderkunst
van Renée Hermans
- van 6 tot 15 juli: glaskunst van
Anne Notebaert en Elfie Claes,
schilderkunst van Roumy Bakalova
- van 20 tot 26 juli: schilderkunst van
Jan De Mey
- van 10 tot 22 augustus: schilderkunst van Ghorbal Lamia
- van 10 tot 22 augustus in de Kerkepannezaal: groepstentoonstelling Kunst in Baaltje met als thema
“Elk z’n eigen streek”, max. 100
deelnemers, inschrijving bij R. Van
Duüren
- van 7 tot 16 september: fotografie
van Etienne Rotsaert en beeldhouwwerken van Piet Duthoit
- van 26 oktober tot 4 november:
schilderkunst en terracotta van
Chantal Borremans

- van 16 tot 25 november: schilderkunst van Azim Hamayunmohd
- van 21 december 2012 tot 6 januari 2013: schilderkunst en gemengde technieken van Lieve Baert en
Chris Vandeneede

Info: Valerie Vandamme, cultuurfunctionaris Kunsten, gemeentehuis, Zeelaan 303 (T 058 53 21 03,
valerie.vandamme@koksijde.be) of
Raymond Van Duüren, Strandlaan
273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50).

Lezing door Jan Van Acker

De Vlaamse graven en de Duinenabdij
Historicus Jan Van Acker geeft op dinsdag 6 maart
om 19.30 u. in de bibliotheek een toelichting over
de relatie tussen de graven van Vlaanderen en de
Duinenabdij. De abdij Ten Duinen bezat een bijzondere reeks schilderijen, waarop alle graven van
Vlaanderen en alle abten samen afgebeeld zijn: de
befaamde grisailles.
Zo’n duidelijke link tussen abdij en vorst werd ook
in andere kloosters gelegd. Maar voor de abdij Ten
Duinen, een van de grootste abdijen van het graaf-

schap, was dat méér dan zomaar
een voorstelling. De eeuwenlange
relatie van de abdij tot de vorst,
variërend van erg hartelijk tot openlijk
vijandig, wordt in deze voordracht ontrafeld. Deze lezing is de laatste in de reeks “Dinsdag
biebdag 2001-2012”, een organisatie van de Westkustbibliotheken.
Inschrijven voor deze lezing aan de balie van de
bieb (afd. volw.) of via netbibbing@bibliotheek.be.

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen,
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het uitgangspunt van deze initiatie is het persoonlijke, praktische
gebruik van het internet. Na een korte theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op dinsdag
13, donderdag 15, dinsdag 20, donderdag 22, dinsdag 27 en donderdag 29 maart, telkens van 13.30 uur
tot 16 u. Kostprijs 30 euro. Inschrijven vanaf vrijdag 3 februari in de afdeling Beeld en Geluid op de eerste
verdieping van de bieb. Men moet lid zijn en inschrijvingen zijn pas geldig na betaling. Telefonisch inschrijven is niet meer mogelijk. Nieuw: alle pc’s zijn voorzien van Windows 7, Office 2010 en Explorer 9.

WAK opendeur op 10, 11 en 12 februari

Kleur bekennen in de WAK
Ieder jaar houdt de Westhoekacademie Koksijde in februari een opendeurweekend. Zoals vorig jaar vallen
deze dagen samen met de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs die in iedere Vlaamse academie plaatsvindt. Dit jaar wordt er gewerkt rond het thema “Kleur bekennen”. Alle activiteiten worden georganiseerd in en
rond het hoofdgebouw van de WAK in de Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
De leerlingen van de lagere graad werken samen
aan één groot kunstwerk. Vorig jaar maakten ze
honderden vogelverschrikkers die te zien waren rond
de academie, de grootste groep in een weide aan
de Strandlaan. Een indrukwekkend beeld dat zelfs de
nationale pers haalde! Wat het dit jaar wordt wil de
academie nog niet verklappen. De bijgaande foto
licht wel al een tipje van de gekleurde sluier.

Openingsuren van de opendeur: vrijdag 10 februari
van 19 tot 21 u., zaterdag 11 en zondag 12 februari
van 14 tot 17 u.
Info: Westhoekacademie, T 058 53 27 00,
www.wak.koksijde.be, westhoekacademie@koksijde.be

Alle graden en filialen

Ter gelegenheid van het opendeurweekend tonen
de cursisten van alle graden (lagere, middelbare en
volwassen graad) en alle filialen (Veurne, De Panne,
Nieuwpoort en Alveringem) in het hoofdgebouw de
geschapen kunstwerken. Zowel in de gaanderij als
in de gangen en de ateliers valt er van alles te beleven. Iedereen kan in de ateliers vrij binnen en buiten
lopen. De cursisten zijn aan het werk en demonstreren
verschillende technieken. Zo kan elke bezoeker de
mogelijkheden van de academie ontdekken.

Fotozoektocht en bar

Speciaal voor kinderen organiseert de WAK ook een
fotozoektocht. De kinderen kunnen in en rond het
hoofdgebouw als een echte detective speurwerk verrichten. Elke deelnemer heeft prijs! Voor de winnaar is
er een heuse hoofdprijs: een echte schildersezel met
doek en de nodige verf.
Natuurlijk is er tijdens de opendeurdagen een gezellige bar ter beschikking.
Men kan er ook inschrijven voor de studiereis naar
Londen van vrijdag 23 tot zondag 25 maart.
De infostand beantwoordt alle vragen over de atelierwerking, tentoonstellingen, activiteiten en lezingen.

Deze foto licht al een tipje van de sluier wat het grote kunstwerk van
het opendeurweekend van de Westhoekacademie zal zijn.

Oud-cursisten grafiek
exposeren in Leffrinckoucke
Acht oud-cursisten van het atelier Grafiek van de gemeentelijke Westhoekacademie Koksijde stellen hun
grafisch werk van dinsdag 14 februari tot vrijdag 30 maart tentoon in het toerismekantoor, Boulevard Trystram 726 in Leffrinckoucke-bad bij het strand. Leffrinckoucke ligt bij Duinkerke “over de schreve”.
Het zijn Florette Delobelle (Koksijde), Filip Devos (Oostduinkerke), Magloire Dornez (Koksijde), Jens Faust
(Oostduinkerke), Nelly Huys (Veurne), Lut Rossey (Nieuwpoort), Gratienne Van Hille (Bray-Dunes) en Katelijne Van Werveke (Koksijde).
De vernissage vindt plaats op vrijdag 17 februari om 18.30 u. met een inleiding door directeur Els
Desmedt van de Westhoekacademie.
De expo is toegankelijk van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. Gesloten op zaterdag,
zondag en maandag.

Flanders Coast: uniek fotoboek
over de kust in al zijn facetten
Uit het meesterlijke foto-oog van fotograaf Tom D’Haenens uit Gent
verscheen rond de jaarwende het unieke fotoboek Flanders Coast.
D’Haenens richtte voor dit prestigieuze werk het afgelopen jaar zijn
camera op alle aspecten van de Vlaamse kustlijn. Ook onze gemeente
komt met enkele prachtige beelden in het boek aan bod.
Tom D’Haenens heeft Koksijdse
roots want zijn moeder woonde
in Sint-Idesbald afkomstig uit het
gekende geslacht Vieren. Zelf was
hij ooit redder op het strand.
De fotograaf was in 2011 zowat
acht maanden aan de kust in de
weer om er een vloed van beelden
vast te leggen, niet alleen van het
toerisme en de natuur, maar vooral
ook van overheidsdiensten, zoals
de Zeemacht, de Kustwacht, de
reddingsdienst van de luchtmachtbasis enz. Hij ging mee aan boord
van de Seaking, van boeienleggers
en baggerschepen, van zodiacs
van strandredders, van vissersvaartuigen en loodsboten…

Een en ander resulteerde in liefst
10.000 opnamen waarvan hij er
nauwgezet 250 voor z’n boek
selecteerde. Tom D’Haenens wordt
poëtisch als hij het over het kustlicht
heeft: “Het licht is hier fenomenaal.
Nergens anders in Belgie is het zo
licht zo prachtig. Het is als een boeketje dat je aangereikt krijgt. Maar
ik wou de zee ook op een andere
manier bekijken en fotograferen.
De unieke kleuren, de stormen, de
vergezichten zoals we die maar
zelden zien.” Het boek bevat ook
achtergrondinfo, samengesteld
door John Pauwels. Flanders Coast
kost 55 euro en is verkrijgbaar in de
betere boekhandel.
Info: www.tomdhaenens.com

Getij-dingen II-012

Kunst op strandpalen
Het is zover! De tweede en gedurfde editie van het kunstproject GetijDingen wordt in het vroege voorjaar onthuld. U zal op het strand van
Koksijde van maart tot november 2012 tussen hoog- en laagtij een
kunstwerk ontmoeten, één of ander beeld of uitgewerkt concept bevestigd aan een stevige meetpaal ergens op een zandbank of in het
midden van een diepe plas. De locatie is “bepaald” tussen enerzijds
paal 1 op de grens tussen Nieuwpoort-bad en Oostduinkerke t.h.v. de
Noordwindhelling en anderzijds paal 15 t.h.v. het Grardplein in SintIdesbald. Vanaf ten laatste eind maart kunnen de mensen bij eb de
weg vinden naar de palen in het laagwater om te ervaren hoe de
natuurlijke zee van de menselijke kunstwerken nieuwe getij-‘dingen’
maakt, verandert, verfrist, vernieuwt of vernietigt. Eind maart kan u
een pocketbrochure als wegwijs verkrijgen bij de dienst Toerisme of de
dienst Cultuur. De tentoonstelling is dag en nacht “open” bij laag water
(zie getijdenbrochure afdeling Kust, of de maandelijkse getijdentabel in
Tij-dingen zelf).

Deelnemende kunstenaars
Adelbert, Wim Galicia, Martine Hennebel, Elke Lannoo, Herbert Monsieur, Frank Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia Reynaert en Monique
Schaetsaert, Gilbert Tybergien, Suleika Vander Jeugt, Guy Van Leemput, Bert Verstraete, Gino Verberckmoes, Martine Vyvey en Anita Fleerackers. Het project Getij-Dingen is een organisatie van de gemeente
Koksijde met medewerking van de werkgroep Getij-Dingen en de
afdeling Kust van de Vlaamse overheid.
Info: www.koksijde.be

© ‘Steven Goovaerts’

Mystery guest beoordeelt c.c. CasinoKoksijde

Positieve evaluatie over hele lijn

Dankzij het gemeentebeleid brengt het c.c. CasinoKoksijde al 12 jaar lang in vele geuren en kleuren cultuur
aan de Westkust. Ook de Vlaamse overheid steunt met subsidies het lokale culturele leven. In het kader van
het decreet Lokaal Cultuurbeleid werden professionele onderzoekers van de Arteveldehogeschool op pad
gestuurd om de werking van de culturele centra te onderzoeken via een bezoek van een mystery guest. De
onderzoeker maakt zichzelf dus niet kenbaar. De resultaten van dit onderzoek zijn thans bekend.
Het bestuur is verheugd te kunnen
meedelen dat c.c. CasinoKoksijde
de test met vlag en wimpel doorstond. De algemene beoordeling is
positief tot zeer positief. Concreet
werden alle 62 erkende Vlaamse
centra objectief beoordeeld op

4 domeinen: 1. De digitale aanwezigheid en toegankelijkheid / 2.
Toegankelijkheid van de balie in
functie van informatie verstrekken
over het aanbod / 3. Het functioneren van de zaalverhuur (correcte
info) / 4. De ervaring van de klant

bij bezoek aan een cultureel evenement in het cultureel centrum.
C.c. CasinoKoksijde scoorde op
bijna alle criteria goed. De resultaten geven weer hoe het c.c. scoort
tegenover de algemeen gangbare
praktijk van alle c.c.’s.

Het team van c.c. CasijnoKoksijde. Onderaan vlnr Sylvie Ver Eecken, Fabrice Coppens, Gijs Sohier, Robby Legein en Miguel Rooms.
Bovenaan Sabine Theunynck, Ilse Allewerelt, Annick Deceuninck, Hilde Huyghe, Bieke Van Belle en Veerle Decroos!

1. Digitale aanwezigheid en toegankelijkheid van het c.c.

Enkel op het aanbod van vergaderzalen scoort het cultureel
Vindbaarheid website
++
+
centrum minder goed. Er werd
Vindbaarheid aanbod
N
+
immers geopteerd om de WilMogelijkheid online bestellen
++
N
lem Elsschotzaal enkel voor intern
gebruik te houden of voor eduBetalingsmogelijkheden online
+
2. Toegankelijkheid balie in functie van informatie over het cultuuraanbod catieve cursussen en lezingen. Op
de andere criteria scoort het c.c.
C.c. CasinoKoksijde C.c.’s Vlaanderen
CasinoKoksijde duidelijk beter dan
Aantrekkelijkheid gebouw
+
+
het gemiddelde. Deze resultaten
Aantrekkelijkheid balie
++
N
zijn voor de jonge ploeg een hart
Baliemedewerker: informatiefunctie
++
N
onder de riem maar ook een extra
Baliemedewerker: doorverwijsfunctie
+
stimulans om het in de toekomst
waar mogelijk nog beter te doen.
Baliemedewerker: vriendelijkheid
++
+
Dat de aanpak van het c.c. ook
Baliemedewerker: professionaliteit
++
N
door het publiek gesmaakt wordt,
3. Functioneren van de zaalverhuur – correcte info
bewijzen de cijfers van het lopende
C.c. CasinoKoksijde C.c.’s Vlaanderen
seizoen 2011-2012. De teller van het
Info op website
++
aantal abonnementen staat voorBeschikbaarheid vergaderzalen
-++
lopig op 742, het tweede beste
Prijs vergaderzaal
Max. 50 euro
Gemiddeld 11,7 euro resultaat tot nog toe. In totaal wer4. Ervaring van de klant bij bezoek aan een cultureel evenement in het c.c. den al bijna 10.000 tickets verkocht
en ook de film op woensdagavond
C.c. CasinoKoksijde C.c.’s Vlaanderen
trekt nog steeds een vast (en teParkeermogelijkheid
+
++
vreden!) publiek. Bij het verschijnen
Vestiaire
++
N
van dit nummer is de voorbereiding
Informatie i.v.m. voorstelling
++
N
van het volgend seizoen al bezig.
Comfort van stoelen
+
+
Er komen weer veel heerlijke culZeer goed: ++ / Goed: + / Neutraal: N / Minder goed: - / Zwak: -tuuravonden.
C.c. CasinoKoksijde

C.c.’s Vlaanderen

30 jaar Paul Delvauxmuseum
Het Paul Delvauxmuseum viert in 2012 zijn 30-jarig bestaan! Ter gelegenheid van deze verjaardag is de toegang tot het museum dit jaar gratis voor inwoners van Koksijde. Naast de permanente collectie pakt het
museum uit met diverse evenementen en tentoonstellingen.
Eén van de exposities (van 31
maart 2012 tot 9 januari 2013)
handelt over het ontstaan van de
Paul Delvaux Stichting in 1979, met
vervolgens de talrijke verbouwingen vanaf 1982 tot heden. Het is
een historisch overzicht van een
uniek museum in België. Het belang
van de collectie en haar plaats op
internationaal niveau wordt sterk
benadrukt. Het Paul Delvauxmuseum brengt ook hulde aan de
Stichting en zijn realisaties sedert de
oprichting. Voor het grote publiek
blijft de rol van de Stichting vaak
abstract. Daarom belicht de expo
ook de dagelijkse werking van
de Stichting: haar hoofdrol in het
organiseren van tentoonstellingen
in België en in het buitenland, het
instandhouden en bewaren van
de collectie, de archivering, de
expertiseplicht, enz. Gezien het museum in Sint-Idesbald ligt en gezien
Paul Delvaux en echtgenote Tam
vele jaren in de Koksijde hebben
doorgebracht, zal één zaal gewijd
worden aan de zichten die de kunstenaar ter plaatse realiseerde.

Pompeï (1970), olie op doek (180 x 260 cm)

Wijzer

Paul Delvauxmuseum,
Delvauxlaan 42 in Sint-Idesbald
Van 1 april tot 30 september open
van dinsdag tot zondag van
10 tot 17.30 u.
Van 1 oktober tot 31 december
open van donderdag tot zondag
van 10.30 tot 17.30 u.

Toegang: volwassenen 8 euro /
senioren, studenten, groepen
vanaf 15 pers 6 euro / schoolgroepen 2,50 euro / tot 6 jaar gratis /
gidsbeurt max. 20 personen 50 euro
Gesloten van 9 januari tot 30 maart
Info: info@delvauxmuseum.com,
www.delvauxmuseum.com

Vogels voeren en beloeren-weekend
Natuurpunt organiseert op zaterdag 4 en zondag 5 februari
zijn Voeren- en Beloerenweekend, de nationale tuinvogeltelling. Tuinvogels hebben het in de winter vaak erg moeilijk om
voldoende eten te vinden. Door hen te voederen helpt u hen
door een moeilijke periode en zit u meteen op de eerste rij
van een van de mooiste shows ter wereld! Profiteer van deze
campagne om uw tuinvogels te tellen en uw gegevens door
te geven aan Natuurpunt. Zo kan Natuurpunt de verspreiding
van tuinvogelsoorten onderzoeken. Veel vogelsoorten zoeken
hun voedsel op de grond: merels, kramsvogels, koperwieken,
zanglijsters en spreeuwen. U mag hen brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, alle
soorten bessen en gekookte aardappelen voederen op een
sneeuwvrije plaats, dicht bij een struik of haag, zodat vogels
bij gevaar snel een veiliger plek kunnen vinden. Voeder niet
teveel tegelijk en liefst na een lange, koude nacht en tegen
het einde van de middag, zo kunnen ze de nacht doorkomen. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling beschikt
over de provinciale publicatie Vogels in de tuin, vol foto’s,
interessante weetjes en het telformulier (T 058 53 34 39).
Info: www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/vogels-voeren-en-beloeren.

Schenking aan abdijmuseum
dankzij artikel in Tij-dingen
Een inwoner van Koksijde die anoniem wenst te blijven, schonk eind 2011 een antieke druk met de levensbeschrijving van Sint-Idesbald aan het Abdijmuseum Ten Duinen. Rechtstreekse aanleiding was een artikel in het
novembernummer van dit infoblad.

De levensbeschrijving van Sint-Idesbald, vierde druk uit 1763…

“Het boekje is afkomstig uit de bibliotheek van mijn
vader zaliger. Het is al van voor de Tweede Wereldoorlog in het bezit van de familie”, zegt de schenker.
“Het artikel over de aankoop van de zeldzame levensbeschrijving van Adrianus Cancelier in Tij-dingen
haalde me ertoe over dit familiestuk aan de gemeen-

schap te laten.”
In 14 hoofdstukken beschrijft de auteur, Nivardus van Hove (prior van de abdij Ten Duinen),
het leven van Sint-Idesbald. Daarop volgen
dan 18 mirakelen die aan hem worden
toegeschreven, een lijst met alle abten van
Ten Duinen tot 1744 en een jaarkalender ter
verering van belangrijke cisterciënzers. Het
geheel is in 1763 in Brugge gedrukt en is in
het Nederlands opgesteld.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het
gemeentebestuur twijfelde geen moment
toen ons het boekje als schenking werd
aangeboden. Het toont aan dat de inwoners van onze gemeente zich sterk verbonden voelen met het lokale erfgoed. Aan de
geschiedenis en verering van Sint-Idesbald
werd in 2010 in het abdijmuseum trouwens
een nieuwe zaal gewijd.”
“We tonen momenteel al een exemplaar
van dit werk in de vaste museumopstelling”,
zegt museumdirecteur Dirk Vanclooster. “Toch zijn we
erg blij met deze aanwinst. Het vormt een uitgelezen
studieobject en kan ook in bruikleen aan andere
instellingen worden gegeven. Zo draagt het bij tot
de uitstraling van Koksijde, haar rijke verleden en het
abdijmuseum.”
Info: directeur Dirk Vanclooster, T 058 53 39 50,
dirk.vanclooster@koksijde.be

Jaarlijkse zwerfkattenactie
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseert, met steun van de Vlaamse overheid, van begin
februari tot eind april opnieuw een actie om de populatie verwilderde katten te beheersen.
Roep een halt toe aan de groei van de (zwerf)kattenpopulatie en castreer of steriliseer jonge katjes.
Dit biedt enkel voordelen. De bewering dat een
kattin voor haar gezondheid minstens éénmaal een
nestje moet gehad hebben is fout.
Voederen van verwilderde katten is niet zo onschuldig. Dieren voederen in de duinen, op pleinen, enz.
is dan ook verboden. De sancties voor overtreders
lopen op tot 250 euro.
Oproep - wie verwilderde katten opmerkt en een
vangactie toelaat op zijn eigendom, kan de dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling contacteren: T 058
53 34 65 of milieu@koksijde.be.

Onvruchtbaar gemaakte zwerfkatten worden terug
naar de vangplaats gebracht.

Dikketruiendag: ook bij u thuis?
Dikketruiendag herinnert jaarlijks aan de goedkeuring van het Kyotoprotocol. Door te letten op ons
energieverbruik geven we de klimaatverandering
een positieve wending.
Koksijdse scholen draaien die dag de thermostaat
een graadje lager en organiseren ludieke acties,
zoals een uitdaging wie de meeste truien, de mooiste of de dikste trui draagt of de langste sjaal heeft.
Andere acties zijn uitdeling van warme dranken, opwarmingsoefeningen op de speelplaats enz. Leerlingen beleven deze dag niet als een dag in een kil
leslokaal, maar als een gezellige dag met een extra
trui. Ook thuis kan men veel energie besparen, zonder comfortverlies. Bv. energiezuinige kookgewoontes, verantwoord isoleren en verluchten, zuinige
toestellen en verlichting gebruiken, sluipverbruik
uitschakelen en de fiets nemen voor korte afstanden. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
geeft u voor Dikketruiendag een belangrijke tip: zet
uw thermostaat een graad lager, doe een trui aan
of kruip onder een deken en u verbruikt 7% minder
brandstof, en dus 7% minder CO2-uitstoot. Wilt u nog
verder gaan, van 22° tot 18°C, dan verbruikt u 35%
minder. Verwarmt u echter een graad meer, van
20°C tot 25°C, dan gaat u tot 60 % meer verbruiken.

Info:
www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag of
www.lne.be/themas/klimaatverandering/toncontract

Energie besparen met Eandis-premies
Eandis zorgt voor de aanleg en het onderhoud van
de distributienetten voor elektriciteit en aardgas.
Eandis plaatst ook aansluitingen en meetinstallaties
of past ze aan, verhelpt storingen en defecten, en
zorgt voor het opnemen van de meterstanden. Als
bedrijf met een maatschappelijke opdracht bevordert Eandis het zuinig gebruik van energie en
organiseert het de energielevering bij mensen met
betaalmoeilijkheden.
Hoe energie besparen? - Wie investeert om minder
energie te verbruiken, kan bij Eandis terecht voor
premies. De 520.0000 verbouwingen met premie in
de voorbije vier jaar zorgen voor een gigantische
energiebesparing. De bevoegde Vlaamse minister
besliste bovendien om het premiestelsel nog doeltreffender te maken. De nieuwe maatregelen in het
Vlaams Warmteplan gingen van start op 1 januari.
Hoe een premie aanvragen? - De snelste manier
om een premie aan te vragen is via de website
Eandis. Aanvraagformulieren kunnen ook bekomen
worden via 078 35 35 34 of door ze persoonlijk af te

halen in één van de klantenkantoren (vb. Iepersesteenweg 1 in Veurne).
Nog sneller uitbetaald - Online aangevraagd is
sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag
bij voorkeur elektronisch naar www.eandis.be met
ingescande factuur en attest. Zo kan Eandis uw premie sneller uitbetalen.

Cursus sterrenkijken
In het Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde, start op donderdag 8 maart om 19.30 u.
de cursus Sterrenkijken voor beginners met Emmanuel Fabel. Volgende avonden op
15, 22 en 29 maart. De 5de avond is te bespreken met de deelnemers en vindt bij
een heldere hemel plaats in de sterrenwacht Alpha Centaurus in Wulpen. Inschrijven door uiterlijk op 8 maart 20 euro te storten op rek. nr. BE87 0910 1277 1794 - BIC
GKCCBEBB van de gemeente Koksijde Zeelaan 303, met mededeling “sterrenkunde
+ naam”. Meer info: T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be

Actie Ik geef je mijn hart:
Een donor kan 8 levens redden
Met als motto “Ik geef je mijn hart” organiseert de serviceclub Soroptimist
International Veurne-Westhoek op zaterdag 11 februari in samenwerking
met het gemeentebestuur de actie “Registreer je als orgaandonor”! Men kan
zich die dag in het gemeentehuis laten registreren als orgaandonor. Daar wordt
ook een infostand opgesteld. Alle bezoekers worden door de gemeente een
drankje aangeboden.
De wet betreffende orgaandonatie bestaat ruim 20
jaar en hanteert het principe dat elke overledene
verondersteld wordt een mogelijke orgaandonor te
zijn, behoudens aangetekend verzet.
Velen weten echter niet dat men ook actief de wil
kan uitdrukken en men zich kan laten registreren om
juist wel kandidaat donor te zijn. Zo worden nabestaanden op pijnlijke momenten niet meer geconfronteerd met de concrete vraag van donorschap.
Zij weten vaak niet wat de wens van de overledene
was. Ieder mens kan ooit wel een orgaan nodig
hebben: een nier voor je kind, een hart voor je

vader, longen voor een muco-patiënt, nieuwe huid
voor een zwaar verbrand persoon…
Als donor kan je tot 8 mensenlevens redden! Laat
je officieel registreren als orgaandonor bij de dienst
Burgerzaken in het gemeentehuis op zaterdag 11
februari van 9 tot 12 u. Om op die dag een vlotte administratie te garanderen kunnen belangstellenden
nu al hun naam en rijksregisternummer mailen naar
soropveurnewesthoek@gmail.com of bellen naar
0474 56 66 61. Registratie op een andere dag is ook
mogelijk. Het formulier ligt klaar in het gemeentehuis.

Ex-woordvoerder Mgr. Leonard
spreekt over de crisis in de Kerk
Het Davidsfondsgewest Westhoek organiseert op vrijdag 24
februari om 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke een thema-avond
Kerkmanifest! Pleidooi voor een authentiek kerk-zijn vandaag en
morgen. Deze avond wordt gebracht door Jürgen Mettepenningen,
theoloog en ex-woordvoerder van kardinaal Léonard.
In 2010 sloeg de crisis in de Belgische kerk keihard toe. Maar wie of wat
is die kerk nu, waarover wij vandaag spreken, horen en lezen? En lijkt
die kerk niet vooral rond zichzelf te draaien in plaats van rond de essentie van haar bestaan: het geloof?
Jürgen Mettepenningen, zoekt mee naar een nieuwe weg door te wijzen op de eigen identiteit, relevantie en noodzaak van de kerk. In een toegankelijke taal en zonder omwegen denkt hij na over hoe de kerk
moet zijn in het Vlaanderen van de nabije toekomst. Ongezouten geeft Mettepenningen zijn mening over
wat moet behouden blijven en wat moet hervormd worden. Een sterk pleidooi voor een authentiek kerk-zijn
vandaag en morgen. Toegang 5 euro, 4 euro voor leden Davidsfonds en VL@s.
Info: depondt.paul@gmail.com of 058 51 49 29

Globetrotters vertellen voor
de projecten in Marowijne
Op donderdag 9 februari organiseert het Forum van Vlaamse
Vrouwen een avond met globetrotters Ingrid en Nicole die in
vijf jaar tijd enkele keren de wereld rondreisden. Zij komen om
19.30 u. hun verhaal doen in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. De opbrengst van de bar gaat naar de projecten van
de vzw Marowijne. Deze vzw ontwikkelt al sinds enkele jaren op
actieve wijze diverse projecten in Suriname in het kader van
een stedenband tussen Koksijde en Galibi. Om deze projecten
gerealiseerd te krijgen, worden verschillende kanalen aangeboord om fondsen te verwerven. Kaarten zijn
in voorverkoop o.a. te verkrijgen via marc.vanthienen@skynet.be.
Info: http://users.skynet.be/fb329089/web-content/pdf/globetrotters.pdf

Koksijde Station feestelijk geopend!
Toen het oude station Koksijde vanaf 1 maart 2011 gesloopt werd, fronsten velen de wenkbrauwen bij de
aankondiging dat er nauwelijks tien maanden later een nieuw modern stationsgebouw mèt afgewerkte omgeving zou staan. De voorspelling was nochtans niet overmoedig…, want op zaterdag 14 januari, twee weken
vòòr het WK cyclocross, werd het nieuwe station Koksijde met toeters en trompetten feestelijk ingehuldigd!
De trein in het nieuwe station van Koksijde is letterlijk en figuurlijk vertrekkensklaar, als het ware uitgewuifd door
de elegant gesluierde dames op een reusachtige reproductie van een schilderij van Paul Delvaux.
Het station van Koksijde is een buitenbeetje. Het is geen gebouw van
de NMBS maar van de gemeente
Koksijde, en staat, dankzij erfpacht,
op grondgebied Veurne. Het vorige station, opgericht na WO II, was
hopeloos aftands geworden met
als uitschieter het veel te lage perron dat eigenlijk meer thuishoorde
op een hindernissenparcours voor
militairen… Alle halfslachtige oplossingen overboord gooiend, hakte
het gemeentebestuur niet langer
dan twee jaar geleden de knoop
door en besloot meteen een nieuw
gebouw op te trekken met heraanleg van de omgeving. En nu staat
het er al, in gebruik, bovendien als
voorbeeldproject want het is een
laagenergiegebouw: opgericht
op milieuvriendelijke wijze en met
duurzame bouwmaterialen, met
warmtepomp, zonnepanelen op
het dak, toiletten aangesloten op
hemelwater, enz. De wachtzaal is
nu ook gelagzaal of stationsbuffet,
en voor de artistieke sfeer zorgen
twee grote reproducties van Paul
Delvaux en een gedicht van Paule

Cottignie. Centraal is er het driehoekig plein, of groot “perron”
waar alle vervoersmodi samenkomen: trein, bus, taxi, fiets, auto en
misschien binnen enkele jaren ook
de kustttram. Zo kan de reiziger vlot
en veilig overstappen van het ene
op het andere vervoersmiddel. Op
termijn is het bovendien de bedoe-

ling om ook een fietsverhuurpunt uit
te bouwen. Het volledige project
kostte 2,4 miljoen euro en werd
geïnvesteerd door de gemeente
Koksijde (gebouw en omgeving),
Infrabel (verhoging/vernieuwing
treinperron) en de EU met 275.000
euro subsidies in het kader van
Interregproject Sintropher.

De kinderen van de gemeenteschool Koksijde zetten de opening extra luister
bij. Achteraan vlnr directeur Lander Van Hove van de gemeenteschool Koksijde,
burgemeester Marc Vanden Bussche, gedelegeerd bestuurder Marc Descheemaecker
van de NMBS en schepen Herwig Vollon.
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Een zicht op het mooie stationsbuffet dat uitgebaat wordt door mevr. Betina Verniers.

Gedelegeerd bestuurder Marc Descheemaecker van de NMBS en burgemeester Marc
Vanden Bussche van Koksijde onthullen de gedenkplaat.

Cursus Zeeanimator 2012
Het Steunpunt NME Kust organiseert
in maart een cursus Zeeanimator
in het Duinenhuis in Koksijde. Naar
aanleiding van de Week van de
Zee werden diverse veldwerkpakketten ontwikkeld om met kinderen
uit het basisonderwijs natuur en milieu aan zee te ontdekken. In deze
cursus leert men drie van deze pakketten onder de knie krijgen.
Er wordt veel aandacht besteed
aan hoe men een groep kinderen
bij natuur en milieu betrekt. Kinderen de natuur laten beleven,
vraagt een specifieke aanpak.
Vandaar de keuze voor veldwerk
met de nadruk op begrippen als
beleven, waarnemen, exploreren
en ervaren. De kinderen krijgen tal
van opdrachten (dus zelf doen).
Om de cursus te volgen is geen
specifieke voorkennis nodig.
De cursus vindt plaats in het Duinenhuis (Bettystraat) op dinsdagen
6, 13 en 20 maart, telkens van 9.30

tot 16.30 u. Deelnameprijs bedraagt 20 euro, te storten op rek.
nr. 091-0131312-03 van de provincie
West-Vlaanderen, Koning Leopold
III-laan 41 in Sint-Andries Brugge
met vermelding “Zeeanimator
2012” en naam. Zend ook een mail

met naam, adres, geboortedatum
naar nme@west-vlaanderen.be.
Inschrijven tot 1 maart.
Info: www.weekvandezee.be,
Steunpunt NME KUST
T 050 40 33 11 of T 059 34 01 64

Winnaars actie Afvalarm winkelen
Op maandag 12 december mocht schepen van Milieu Daniël Van Herck 25 winnaars van de actie Afvalarm
winkelen in de bloemen zetten. Zij winkelden de voorbije maanden met een duurzame boodschappentas bij
76 deelnemende handelaars. In totaal werden 1915 volle stempelkaarten binnengebracht.

Schepen van Milieu Daniël Van Herck reikte de prijzen uit aan de 25 winnaars van de actie Afvalarm Winkelen.

De winnaars

Mevrouw Jacqueline Helderweirdt won de hoofdprijs:
een tweedaagse city-trip voor 2 personen naar Parijs
en een handige tas die in elke winkelkar past. Mevr
Blanche Blomme wint een dubbele fietstas, waardebonnen en een easybag. Derde prijs was voor JeanPierre Noppe (dubbele fietstas, aankoopbonnen en
een easybag). Verder herkennen we op de foto o.m.
Louisette Aerts (4de), André Reynaert (5de), Dominique Decraene, Kaatje Vantieghem, Antoine Mornie,
Jean Vandevelde, Willy Franchet, Marianne Schoolaert, Christelle Surmont, Godelieve Jacobs, Iwein
Goderis, Trees Supeley, Marc Coppens, Willy Willems,
Jeanne Vanderwaeter, Pierre De Neef, Paul Degroef,
André Desaever, Stefan Neuser, Christel Grauwet, Ortaire Vande Genachte en Christine Vanden Berghe.

Boodschappentas
winnaar januari
Alweer werd de boodschappentas van de
campagne afvalarm
winkelen gespot in de
straten van Koksijde.
Hét bewijs dat de boodschappentas niet naar
zolder wordt verbannen.
Deze maand wordt
mevrouw Christelle
Surmont uit Sint-Idesbald met waardebonnen van de deelnemende handelaars
beloond.

Niet bij winnaars?

Wie de boodschappentas blijft gebruiken, maakt de
komende maanden kans om gespot te worden door
onze fotograaf en alsnog een mooie prijs in de wacht
te slepen.

Schenkers van waardebons

De dienst voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling
dankt de Vlaamse overheid voor de financiële steun
en de handelaars voor de waardebonnen: Artiflora,
Le Broutteux, bakkerij Bretonne, La Maree, groenten
& fruit Velle, slagerij Fernand, optiek Baes, lingerie
Duo, Doremi, boetiek Aspetto, lingerie Caline, bakkerij Kapelhof, schoenen Albert, ‘t Frietje, Filip & Nele,
Electrobedrijf Dezwarte, Roly Press, schoenen Devos,
groenten & fruit Verhaest, Pieko Bello, De Boekerij,
Weekend Mode, optiek Katrien, Louis Delhaize, Panache, bakkerij Du Littoral, bakkerij De 3B’s, Spar Weekend, slagerij Frank, slagerij Dirk, wijnhandel Ambrosius,
algemene voeding De Block, slagerij Ronny, bakkerij
Dirk & Pascale, Fun Marie-Helene.

Deelnemende handelszaken

Paldy, bakkerij Leterme, bakkerij Charlotte, apotheek
Decru, schoonheidsinstituut Pascale, Gallery St Idee
Arté, Au Printemps, apotheek Romapharm, Foto
Bob, D’ Oede Bakkerie, Press Shop Koksijde aan zee,
slagerij Erik, Foto Cine Oscar, apotheek Centra, Weber wijnen, De Teunisbloem, bakkerij Helvetia, salon
Nordic, bakkerij Tyteca, slagerij Suprado, apotheek
Saelen, foto Peter Blanckaert, apotheek St-Idesbald,
De Fruitmand, Press Shop, frituur Pacha, Amaretti, slagerij Dubois, Standaard Boekhandel, Brico De Zutter,
Sea Shop, Dianor, bakkerij Milano, apotheek Pharveda, woondecoratie Vandoorne, Arthan, Tante Jessy,
Origin’o, Bon Bon Babelutte, Colruyt, Spar Koksijde.
Wie nog geen boodschappentas heeft, kan er nog
altijd één bekomen bij de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling.

Workshop potverse
groenten kweken in
een minimoestuintje
In samenwerking met VELT organiseert de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling op zaterdag 31 april
en op zaterdag 26 mei, telkens van 9.30 tot 11.30 u. in
het Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde, de workshop
Potverse groenten kweken in een minimoestuintje.
Tijdens deze workshop leert men van een VELT-specialist eetbare planten kweken in bakken en potten, zelfs
op het balkon. Iedereen gaat naar huis met een knap
gevulde pot.
De eerste les gaat over tuinieren in potten algemeen,
over potgrond, voeding, verzorging, enz. In de tweede les worden de potjes geëvalueerd, wordt het het
gezaaide goed verspeend en volgen verdere verzorgingstips en informatie over andere teelten. Kostprijs
10 euro te storten op rek. nr. BE87 0910 1277 1794 - BIC
GKCCBEBB van de gemeente Koksijde Zeelaan 303,
met mededeling “minimoestuin+ naam”. Inschrijven
tot uiterlijk 6 april, je bent ingeschreven na betaling,
maximum 25 deelnemers. Het Duinenhuis, Bettystraat
7, grenst aan de Koninklijke Baan, en is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Parkeren kan op
het Elisabethplein, volg dan het duinpad.

Workshop
Voel je goed met kruiden
In het natuureducatief centrum Duinenhuis loopt er op donderdagen 19 april en 24 mei een workshop
Voel je goed met kruiden door mevr. Lies Vandercoilden. Maak kennis met een aantal veel voorkomende
planten en leer hun natuurlijke werking kennen.
Tijdens de eerste workshop EHBO leert men de
meest voorkomende kwaaltjes en ongemakken
verhelpen met zuiver natuurlijke middelen. Welke
planten kan men gebruiken en in welke vorm? Vervolgens enkele kruidenbereidingen voor het EHBOkastje maken.
Tijdens de tweede workshop badgenoegens leert
men op een eenvoudige manier en met natuurlijke
ingrediënten badolie, badmelk, badzout en badschuim maken met kruiden. Verkwikkend, ontspannend, huidverzorgend, spierversterkend, sensueel…
De badkamer zal met enkele zelfgemaakte producten heerlijk kruidig ruiken.
Beide lessen vinden plaats van 19.30 tot 22.30 u.
Kostprijs 10 euro te storten op rek. nr. BE87 0910 1277
1794 - BIC GKCCBEBB van de gemeente Koksijde
Zeelaan 303, met mededeling “kruidenworkshop +
naam”. Inschrijven tot uiterlijk 6 april, je bent ingeschreven na betaling.

Het Duinenhuis, Bettystraat 7, grenst aan de Koninklijke Baan, en is enkel toegankelijk voor fietsers en
voetgangers. Parkeren op het Elisabethplein, volg
dan het duinpad.

“Start to run”:
10de jogtraining
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de tiende keer
Start To Run en Keep Running. Dat is een jogtraining
voor beginners en gevorderden onder het motto “Ook
u kunt na 10 weken vlot 5, 10 of 15 km lopen”!
Voor de echte starters is Start To Run 0 tot 5 km
voorzien. Joggers die wat meer getraind zijn kunnen
deelnemen aan Keep Running 5 km tot 10 km. Zeer
regelmatige lopers kunnen inschrijven voor Keep
Running 10 km tot 15 km. Goede loopschoenen zijn
een absolute must. Deze 10 weken durende training
vindt plaats op maandag-, woensdag- en vrijdagavond (dus in totaal 30 trainingen), vanaf maandag
5 maart op de atletiekpiste van het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke-dorp. De training voor Start To
Run 0 tot 5 km: maandag, woensdag en vrijdag om
19 u. Keep Running 5 km tot 10 km : maandag om
19.45 u., woensdag om 19 u. en vrijdag om 19.45 u.
Keep Running 10 km tot 15 km: maandag en woensdag om 19 u., en vrijdag om 19.45 u. De testen zijn
gepland op maandag 14 en woensdag 16 mei. Op

vrijdag 18 mei wordt afgesloten met de uitreiking
van de brevetten en een receptie met tombola.
Inschrijven kan ter plaatse op maandag 5 maart
vanaf 18.30 u. of vooraf via http://koksijde.macw.
be/index.html. Inschrijven voor niet-leden kost 25
euro (rek. nr. BE47 0682 4679 2780). Voor leden van
ACK is deelname gratis. Deelnemers zijn eveneens
verzekerd tijdens de trainingen.
Info: Carlos Beele (058 52 21 26 of 0498 13 60 70,
beele.pladijs@edpnet.be) of het secretariaat van
MACW Koksijde macw_koksijde@skynet.be, of www.
macw.be/koksijde.

18de mountainbiketoertocht
Op zondag 26 februari organiseren de sportdienst en
Meer info: gemeentelijke sportdienst,
de sportraad in samenwerking met de sportdienst van Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
De Panne de 18de unieke mountainbiketoertocht met sportdienst@koksijde.be of op www.sport.koksijde.be
omlopen van 35 en 47 km. Men kan inschrijven en starten van 8.30 tot 13.30 u. in de sporthal in Koksijde-dorp
voor het luttel bedrag van 5 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan enkel de dag zelf. Er zijn twee
bevoorradingen voorzien en elke deelnemer krijgt één
lot voor de gratis tombola met een prijzenpot van 7.500
euro. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar en er is
mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de bikewash.
In 2011 mocht de organisatie 1.143 deelnemers ontvangen. Wie geen mountainbike heeft kan er een huren bij
de plaatselijke fietsenhandelaars: Vanneuville in Oostduinkerke (058 51 71 05), Maeckelberge in Sint-Idesbald
(058 51 26 28) en Arizona in De Panne (058 42 27 01).

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

Jeugdsportacademie
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 8, 15 en 29 februari staan dans en rope-skipping op het programma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar (volzet),
en van 15.15 u tot 16.30 u voor het 4de tot 6de leerjaar. Op woensdagen 14, 21 en 28 maart is er voor dezelfde leeftijdsgroepen een lessenreeks atletiek. 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.sport.koksijde.be.

221.004 bezoekers in 2011
Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker
breekt record aantal zwemmers
Zwembadbeheerder Marc Supeley met zijn redders, onthaal- en onderhoudspersoneel. Allen droegen/dragen hun steentje bij tot het bereikte
succes. Onderaan v.l.n.r. Marc Supeley, Lyn Delrossario, Sonia Gauino, Carine Ocquet, Marleen Callens en Suzy Pinoy. Op de middenrij Christine
Vandenberghe, Lyndsey Bedert, Reginne Denivelle, Vanessa Leyre, Pat Elias, Willem Termote en Bruno Saubain. Bovenaan Mireille Pylyser,
Cosette Galle, Jan Lycke, Manu Verdoolaeghe, Kenzo Waeles, Nick Bossant, Quentin Pieraerts en Freddy Boudt.

Zaterdagmiddag 31 december sloot de kassa van het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker om 11.20 u. het
werkingsjaar 2011 af met een bezoekersaantal van 221.004 zwemmers. Dat is het hoogste aantal bezoekers
sinds de oprichting van de uitbating in 1973 en een verbetering van het record van het werkjaar 2007 waar de
teller toen op 214.603 zwemmer bleef staan.
In januari 1973 opende het Hoge-Blekkerbad met een
25-meterbad en instructiebad de deuren. Het eerste
werkjaar boekte men 132.651 bezoekers, maar de
daaropvolgende jaren waren minder succesvol. Elke
gemeente streefde in dat decennium naar een eigen
zwembad. Het overaanbod beïnvloedde de opkomst.
Het evenwicht tussen kosten/baten werd verstoord door
de spreiding van het publiek. Na enkele jaren stegen de
uitbatingskosten, maar de inkomsten bleven gespreid.
Koksijdse Zwemweek
Meer publiek aantrekken was het devies. Specifieke acties drongen zich op. In 1984 werd de eerste
Koksijdse Zwemweek georganiseerd. Deze promotiecampagne bleek een klapper van formaat en
werd de publiekstrekker in de winter. Initiatieven zoals
ruimere openingsuren, zweminitiaties op alle niveaus,
het 7 op 7 dagen open-principe sloegen aan.
De gestelde perspectieven groeiden mee met de
stijging van de vrije tijd. Het gemeentebestuur reageerde gevat en besliste het complex uit te breiden
met een recreatief gedeelte. Eind 2004 werd afscheid
genomen van de oude structuur. Toen werd het niet
onaardige cijfer van 146.806 zwemmers behaald.
Nieuw concept
De vooruitzichten voor de opening in april 2006 waren
veelbelovend. De omwenteling rechtvaardigde de
beslissing van het gemeentebestuur om een nieuw
badencomplex aan te bieden. Het project breidde uit

met een ravissant recreatief gedeelte. Een verwarmd
buitenbad dat in verbinding staat met het wildwaterbad, 4 duo whirlpools met aromakeuze, 3 extra
verwarmde kinderbaden en een 70 m-suisbuis met
sterrenhemel en afzonderlijk landingsbad. Samen met
het 25 meterbad en instructiebad vormt het Koksijdse
zwemparadijs een publiekstrekker die in zijn uitbatingsklasse geen gelijke kent. De supplementaire technische ruimte omvat de recentste technieken voor
lucht- en waterbehandeling, die exceptioneel nog
steeds in eigen beheer geëxploiteerd wordt. Deze
realisatie blijft een schot in de roos.
Record
In 2011 werd het bezoekersrecord gebroken met
221.004 zwemmers. Een pijler van dit succes is ongetwijfeld de geslaagde reclamecampagne begin
2011 in Noord-Frankrijk. Deze actie mondde uit in een
frappante publiekstoename tijdens de weekends. De
lange openingsuren van maandag tot en zondag,
het 7 op 7 recreatief aanbod, lokken veel volk. Elke
dag gonst het complex vanaf 6.30 u. in de morgen tot
’s avonds 22 u. van bedrijvigheid, van de individuele
zwemmer tot de clubs. Door de nakende sluiting van
het zwembad De Panne in het najaar 2012 kunnen
beheerder Marc Supeley en zijn personeel zich verwachten aan een extraatje op elk domein. Wacht er
al een nieuw record? Het motto voor 2012 blijft zonneklaar: een uitgelezen combinatie kwaliteit en kwantiteit vind je alleen in het Koksijdse badencomplex!

Vertolkers / auteurs gezocht voor
strandperformance
Oud Koksijdenaar Kasper Vandenberghe, vertolker
bij Jan Fabre en maker van eigen theaterwerk, werkt
aan een performance voor van de zomer op het
strand van Koksijde. Daarvoor is hij op zoek naar
jong, enthousiast volk. De performance wordt gemaakt vanuit een workshop van 2 keer 5 dagen. Het
eindpunt wordt 1 toonmoment!
Het thema waarrond gewerkt wordt, is “thuis”.
Kasper is op zoek naar mensen tussen de 16 jaar en 22
jaar met enige theater/perfomance achtergrond. Het
gehele project wordt een beproeving op zich.
Na 2 auditiedagen worden een aantal mensen gekozen om in de zomermaanden 10 dagen te werken aan
de voorstelling op het strand.
Als je weet dat je tussen 23 juli en 10 augustus vrij bent,
als je je aangesproken voelt, en je hebt intellectueel
lef, laat het dan weten aan jocdepit@koksijde.be of
058 53 34 44.
De twee auditiemomenten vinden plaats in de
feestzaal van c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 25
februari en op zaterdag 10 maart, telkens van 14 tot
17 u.

Deze performance maakt deel uit van het project
Cult Fiction. Een volgende keer meer daarover, maar
wie toch al nieuwsgierig is, kan terecht op
www.koksijde.be/cultfiction.

Jeugdhuis de PIT start
met een nieuwe kern

Muzikale interesse?
Kom naar De Muze!

Op vrijdag 16 december werd in jeugdhuis
De Pit een nieuwe kern verkozen. Het jeugdhuis
valt nu onder de hoede van kersvers voorzitter
Steve Voeten. Jana Druwé wordt zijn rechterhand
als secretaris. Daarnaast neemt Ricardo Almeida
de leiding over het bargebeuren terwijl Benjamin
Himpens het luik activiteiten, muziek en promo
voor zijn rekening neemt. In 2012 blijft het jeugdhuis dus op koers. Ook dit voorjaar bouwt het weer
aan een goedgevuld programma. Wie een tipje
van de sluier wil lichten, kan nu al terecht op
www.depit.be.

In de muze kun je verschillende instrumenten op
een directe manier leren bespelen: drum, gitaar
(akoestisch, elektrisch, slide), saxofoon, klarinet,
dwarsfluit, piano, zang…
Het aanbod staat open voor alle leeftijden. De lessen zijn individueel en de leraar vertrekt van wat je
al kan. Een cursus telt 10 lessen.
Lesgever en leerling spreken zelf af wanneer de
lessen plaatsvinden. Je krijgt één gratis proefles.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 83 34 44

In concert:
de PIT loves Techno
Op zaterdag 11 februari kan je vanaf 21 u. in de
PIT terecht voor techno. Enkele lokale vedetten
die al I Love Techno onveilig maakten, zullen je
trakteren op zinderende beats.
Gratis toegang.
Info: www.depit.be
V.l.n.r.
Benjamin Himpens, Ricardo Almeida, Steve Voeten, Jana Druwé.

Bluesduo uit Wulpen-Avekapelle speelt
op Humo’s Rock Rally
In het werkelijke leven heten ze Vincent Reynders en Niels Cobbaert, maar als muzikanten stappen ze veel
liever als Dirty Harry en The Smelly Harper op het podium. Op vrijdag 28 januari mochten ze in De Zwerver
in Leffinge optreden voor Humo’s Rock Rally.
Vincent Reynders uit Avekapelle en Niels Cobbaert
uit Wulpen vormen sinds enige tijd een twee-koppige bluesband. Vincent is Dirty Harry, speelt gitaar en
zingt. Niels is Smelly Harper, speelt mondharmonica
en percussie.
Niels: “We hebben onze eerste muzikale stappen
gezet in De Muze van JOC De Pit. Het gaat verbazend goed vooruit, zou Raymond VhGW zeggen,
want we mochten ondertussen al in de Magdalenazaal in Brugge optreden, waren geselecteerd
voor Westtalent 2011 en nu nog een stapje verder:
Humo’s Rock Rally 2012.”
De naam Dirty Harry & His Smelly Harper is eigenlijk
een verwijzing naar de essentie van de blues.
Vincent: “Wij dachten aan twee landlopers met
een gitaar en een mondharmonica. Ze proberen
de mensen van hun bluesmuziek te overtuigen in ruil
voor wat eten, drinken of geld. Want blues is overal!
Arm, rijk, oud, jong, everybody has the blues! In de
blues kunnen wij onze emoties kwijt. Op scène staat
ook steevast een fles whisky. Whisky en blues, meer
moet dat niet zijn!”
Niels heeft zijn voorliefde voor de mondharmonica

geërfd van zijn beide (over)grootouders, Vincents
grote voorbeeld is Jimi Hendrickx.
Op vrijdag 28 januari lieten Dirty Harry en Smelly Harper als echte zwervers met een heel eigen visie hun
blues weerklinken in de Leffingse Zwerver. Geselecteerd zijn voor de grootste Rock Rally van Vlaanderen is alleszins een grote eer!
Vincent Reynders en Niels Cobbaert van Dirty Harry & His Smelly
Harper!

Turbo pascall - Deze groep brengt een wervelende
show vol bekende nummers, op een heel aparte en
originele manier. Zijn toegelaten: unisex joggingspakjes, vleeskleurige leggings, hoogwaterbroeken, sandalen met witte kousen, nekmatten en vette kuiven.
Beluisteren kan via www.turbopascall.be

In concert:
Undercover Lover
Op vrijdag 24 februari laat de PIT vanaf 21 u. enkele
covergroepen op je los. Twee bands speciaal uitgezocht om de meest geliefde nummers te vertolken.

Kinderfilm Cars 2
Het lang verwachte vervolg op de eerste Cars-film!
Lightning McQueen is klaar voor een nieuw razendsnel avontuur! Dit keer neemt hij het op tegen
enkele van de snelste auto’s ter wereld tijdens de
World Grand Prix! De film wordt vertoond op donderdag 23 februari om 14.30 u. in zaal JOC de PIT.
Tickets kosten 2,50 euro.
Reserveren kan via: jocdepit@koksijde.be of
058 53 34 44.

Nouvelle Kitch - Pop/rockformatie die covers van de
bovenste én onderste plank speelt. Raymond, Anouk,
B-52’s, Talking Heads, Judas Priest, de Kreuners… Een
voorproefje op www.nouvellekitch.be.
Toegang 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden.
Info: www.depit.be

Weer drie bloemensymbolen!
Net zoals de vorige jaren heeft de gemeentelijke groendienst opnieuw drie bloemensymbolen behaald in de
wedstrijd Groene Lente van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Met deze bekroning bevestigt het team van diensthoofd Ides Leys een nationale waardering die in Koksijde een traditie geworden is.
Koksijde blijft dus behoren tot de Vlaamse top op het
vlak van groen- en bloemprojecten op het openbaar
domein. De proclamatie vond eind december in
Veurne plaats. De VVOG organiseert al meer dan 30
jaar animatieprojecten voor de gemeentelijke groenvoorziening. Gemeenten die lovenswaardige inspanningen doen om openbare bebloemingsinitiatieven of
nieuwe groenprojecten te realiseren, komen in aanmerking om mee te doen aan de wedstrijd Groene
Lente. Dankzij de steun van VLAM krijgen de genomineerde gemeenten prijzen in natura.
Tien Vlaamse gemeenten, waaronder Koksijde, werden op de prijsuitreiking voor het jaar 2011 in Veurne

gehonoreerd met drie bloemensymbolen. Opvallend
is dat 7 van die 10 gemeenten West-Vlaams zijn. Nog
merkwaardiger is ook dat onze regio uitmuntend
vertegenwoordigd is in die top-10. Immers, niet alleen
Koksijde, maar ook Veurne en De Panne kregen net
zoals in 2010 drie bloemensymbolen toebedeeld!
Proficiat aan onze gemeentelijke groendienst!

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Camila Deklerck,

Veurne, 9 december
dochter van Miguel en van Gomez
Gabriela Ceballos uit Oostduinkerke

Boris Anessiadis,

Veurne, 14 december
zoon van Konstantinos en van Sandy
Kyndt uit Koksijde

Allanah Desaever,

Veurne, 17 december
dochter van Wendy Desaever uit
Oostduinkerke

Mare Vandaele,

Veurne, 19 december
dochter van Karl en van Delphine
Decroix uit Koksijde

Manuel Baert, Veurne, 21 december

zoon van Joe en van Isabelle Moreau
uit Koksijde

Nharawit Ruangsri,

Veurne, 23 december
zoon van Nipa Ruangsri uit Koksijde

Laure-Anne De Smet,

Gent, 31 december
dochter van Kristof en van Anne-Sofie
Beckx uit Oostduinkerke

Neil Pattyn, Oostende, 1 januari

zoon van Geert en van Christina
De Craemer uit Oostduinkerke

Bader Roger, Veurne, 1 januari

zoon van Emmanuel en van Ousseyna
Moumouni Sako uit Koksijde

Alexandra Célérier,

Maurice Vanwynsberghe - 71 jaar,
weduwnaar van Martine Kempe

Germanus Penel - 96 jaar,
weduwnaar van Irena De
Burchgraeve.

Godelieva Desimpel - 79 jaar
Marie-Josée Liets - 86 jaar,

weduwe van Georges Van Seymortier

Ronald Coffyn - 57 jaar,

echtgenoot van Frieda Thieren

Veurne, 3 januari
dochter van Sven en van Bieke
Vermaete uit Koksijde

Marie Bekaert - 77 jaar,

Ana Vanbleu, Veurne, 6 januari

Georges Sarrazyn - 82 jaar,

dochter van Dimitri en van Kelly
Vandenberghe uit Koksijde

HUWELIJKEN
Jürgen Verpoorte en Sofie Van
Laeren,

echtgenote van Oscar Pleysier

Charles Calcoen - 75 jaar

echtgenoot van Lucienne Gesquiere

Josef Beauduin - 92 jaar,

echtgenoot van Paulette Bragard

Roger Winckel - 68 jaar,

echtgenoot van Paula Decrolier

beiden uit Koksijde (28 december)

Albert Dupont - 66 jaar,

Patrick De Meester en Anja
Deriemaeker,

Antoinette Borré - 82 jaar,

echtgenoot van Ingrid Quaegebeur

beiden uit Koksijde (29 december)

weduwe van Gilbertus De Coster

Eli Capelle, Veurne, 23 december

Joris Poriau en Catherine
De Flander,

Nelly Martin - 87 jaar,

weduwe van Albert Vanwolleghem

Miel Vandenbussche,

Frans De Medts en Marie Anne
Bellefroid,

echtgenoot van Mariette Demunck

zoon van Tom en van Reinhilde
Lapauw uit Oostduinkerke

Oostende, 23 december
zoon van Sam en van Lies Ghysel
uit Koksijde

Djayden Fransolet,

beiden uit Koksijde (6 januari)

beiden uit Koksijde (7 januari)

OVERLIJDENS

François Bonjé - 73 jaar,
Libert Aerts - 84 jaar,

weduwnaar van Suzanne Maertens

Martine Vandewoude - 52 jaar,

ongehuwd

Veurne, 24 december
zoon van Nicolas en van Arwen
Maertens uit Oostduinkerke

Laura Vander Weyden - 71 jaar,

Marcel Lootens - 89 jaar,

Mirec Mortier,

Egide Eyckmans - 80 jaar,

Klaas Stockelynck - 39 jaar,

echtgenoot van Maria Verstraete

ongehuwd

Ernest De Kee - 79 jaar,

Gertrudis Digneffe - 66 jaar ,

echtgenoot van Annie Mulleman

echtgenote van Hubertus Appelen

Roger Swijngedauw - 89 jaar,

Liana Vanackere - 77 jaar,

echtgenote van Germain Depoorter

Veurne, 30 december
zoon van Kjenta Mortier uit Koksijde

Elisa Beuten, Veurne, 30 december

dochter van Vincent en van Emilie
Collard uit Koksijde

weduwe van Roger Peeters

weduwnaar van Angèle
Vandecasteele

echtgenoot van Celina Depinois

Reinette De Nolf - 82 jaar

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Pommé-Degrave
Briljanten palmen waren er op zaterdag 7 januari voor het echtpaar Charles Pommé (°Klerken) en Germana
Degrave (°Staden) ter gelegenheid van de 65ste huwelijksverjaardag (8 januari 1947, Staden). Waarachtig
een zeldzame familiale verjaardag om “u” tegen te zeggen! Charles was zaakvoerder van het bekende
transportbedrijf Pommé, Germana hielp in de zaak en beredderde het huishouden. De jubilarissen hebben
drie kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Thybaut-Aesaert

Goud was er op zaterdag 14 januari voor het echtpaar Gilbert Thybaut (°Veurne) en Gerda Aesaert (°Oostduinkerke) die huwden op 27 december 1961 in Nieuwpoort. Gilbert werkte 42 jaar voor het Veurnse bedrijf
Noordermetaal, Gerda ontfermde zich over kinderen en huishouden. Gilbert is ook al 30 jaar voorzitter van
de hondenclub Fidelia. Ze hebben twee zonen en een dochter, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Een eeuwelinge: mevr. Albertine Chieux!

Honderd jaar geleden, op 27 december 1911, zag Albertine Chieux in Oostduinkerke het levenslicht als
dochter van hoofdonderwijzer Germain Bartholomeus Chieux en moeder Emma Quaghebeur. Albertine
volgde haar middelbaar onderwijs in Knokke, om vervolgens met vader Germain en zus Aline het pensionhotel Belvédère aan de Leopold II-laan 153 in Oostduinkerke uit te baten. Albertine heeft dus als jonge
vrouw de evolutie van het ontluikend kusttoerisme van zeer nabij meebeleefd. Ze woont nog steeds in het
vroegere pension. Over het welzijn van Albertine wordt vandaag gewaakt door de thuisverpleegkundigen,
de poetshulp en de thuiszorg, maar ook door de familieleden Roger Baeckelandt en en Rita Baeckelandt,
en door vriendin Ietje Vandevyvere. Een delegatie van het gemeentebestuur feliciteerde Albertine in het
Florishof waar het feest plaatsvond.

De voorbije maand in woord en beeld
Tijdens de
kerstperiode
schonk de
serviceclub
/
KSIJDE.BE
Rotaract
WWW.KO BUM
Veurne-WestFOTOAL
kust 130 voedselpakketten
aan het OCMW,
die instond voor de verdere verdeling onder de minder begoeden van
onze gemeente. De pakketten bevatten basisvoedingswaren die lang
houdbaar zijn (fruitsap, melk, koeken, appelmoes, chips, toiletpapier,
papieren zakdoeken e.d.). Rotaract
Veurne-Westkust zamelt geld in via
haar jaarlijkse Mid Summer Party. Ook
het Sociaal Huis Koksijde stak een
financieel handje toe (foto boven).
Ook de handelaarsbond van SintIdesbald heeft in samenwerking met
supermarkt Spar Weekend 75 gevulde shoppers met voedingswaren
geschonken aan het Sociaal Huis
Koksijde, dat deze pakketten verspreidde aan de minderbedeelden
van Koksijde. Op de foto links in het
midden OCMW-voorzitter Greta
Suber-Delie met links Philippe
Debourse en Gerard Vandenbroucke,
en rechts Marc Blondé en Rik
Vandewalle.
Sociaal Huis-voorzitter Greta SuberDelie is zowel de serviceclub als de
handelaarsbond maar ook diverse
andere regelmatige gulle schenkers
zeer dankbaar voor deze menslievende steun.
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Net voor Kerstmis werden aan de
Politiezone Westkust twee gloednieuwe voertuigen geleverd, een
mooi kerstcadeau! Het zijn voertuigen
van het merk en type Volkswagen
Transporter. Ze zijn volledig uitgerust
als bureelwagen en zullen ingezet
worden bij onze dienst Interventie. Ze
beschikken ook over een topmotor:
twee turbocompressors zorgen voor
een hoog vermogensrendement van
zo’n 132kW of 180 PK. Voorts werd
gekozen voor een geautomatiseerde
7-versnellingsbak in combinatie met
4-motion. Het betreft dus vierwielaandrijving wat zeker de veiligheid tijdens
de wintermaanden zal verhogen.

De voorbije maand in woord en beeld

Donderdagavond 5 januari werd in de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde het startschot gegeven van de
expo Van Edelare tot Koksijde, één van de nevenactiviteiten van de afdeling Cultuur & Jeugd in het kader
van het WK cyclocross. Deze expo grasduinde in meer dan 60 jaar wereldkampioenschappen cyclocross.
De opening vond plaats in aanwezigheid van burgemeester en schepenen, geflankeerd door de oudwereldkampioenen Eric De Vlaeminck, Albert Van Damme, Roland Liboton, Paul Herygers en Bert Vermeire.
Norbert Dedeckere, Bernard Vandekerckhove en Etienne Maes waren ook van de partij.
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Ter gelegenheid van de jaarlijkse receptie voor de vrijwilligers bracht burgemeester Marc Vanden Bussche
op maandag 16 januari hulde aan vier Koksijdse zaken die de gastronomie in onze gemeente hoog in het
vaandel voeren en die daarvoor onlangs ook diverse bekroningen in de wacht sleepten. Het zijn restaurant
8 Chef (van Véronique Dewulf en Lieven Bothuyne), restaurant Ten Bogaerde (van Ian Wittevrongel en
An Taillieu), restaurant De Kelle (van Thierry Cornelis en Tjörven Ghysdael) en Keurslagerij Dierendonck
(van Hendrik Dierendonck en Evelyne Penel).
In afwachting van een definitieve
plaatsing van het kunstwerk La Caille
– De grote kwartel in het toekomstige
museum George Grard in de Ten
Bogaerdeschuur, werd beslist om het
beeld voorlopig een plaats te geven in het grasland achter de grote
oude schuur in het verlengde van de
varkensstallen. Op deze plaats is het
kunstwerk goed zichtbaar voor het
voorbijgaande verkeer in de
Ten Bogaerdelaan. La Caille wordt
meteen de eerste fysieke aanwezigheid van de artistieke erfenis van
George Grard op het domein van
de middeleeuwse abdijhoeve Ten
Bogaerde.

Toneelkring In ’t Bloote van
Wulpen speelt Bed in bed uit
De toneelgroep In ’t Bloote van
Wulpen brengt op vrijdag 3 februari om 20 u. in zaal Mardijk in Veurne
de premiere van haar reeks voorstellingen Bed in bed uit. Het is de
10de opeenvolgende productie
van de toneelkring.
Bed in bed uit is een stuk van Dave
Freeman die ook scripts schreef
voor Benny Hill. Een Engels koppel
acht zich gelukkig een kamer gevonden te hebben in een bouwvallig hotel in een Frans dorpje dicht
bij de Duitse grens. Er is een festival
aan de gang. Nog andere mensen
belanden in het hotel. Ze vallen
van het ene misverstand in het
andere.
De regie ligt voor de eerste maal
in de professionele handen van
Oostendenaar Onno van Gelder
jr., die als acteur en regisseur al
70 producties op zijn naam heeft
staan. Hij was te zien in gastrollen in
de series Familie, Spoed, Zone stad

De enthousiaste spelersgroep van In ’t Bloote. Vanaf 3 februari springen ze Bed in bed uit…

en Aspe en ontving verschillende
onderscheidingen.
Na de premiere zijn er nog voorstellingen op zaterdag 4, vrijdag 10,
zaterdag 11 en zaterdag 18

februari telkens om 20 u. Ten slotte
op zondag 19 februari om 15 u.
Kaarten te bekomen in gasthof
Wielrijdersrust, Dijk 33 in Wulpen,
T 0474 40 99 69.

Blotevoetenloop voor Broederlijk
Delen
Op zaterdag 31 maart vindt op het strand van Oostduinkerke ten voordele van Broederlijk Delen de
derde editie van de Blotevoetenloop plaats. Deze
unieke strandjogging en sponsorloop is een organisatie van de werkgroep Broederlijk Delen i.s.m. met
de gemeentelijke diensten Internationale Samenwerking, Sport en Logistiek. Peter van de actie is
olympisch zwemkampioen Fred Deburghgraeve
die met vrouw en kinderen aanwezig zal zijn.

Alle deelnemers verschijnen blootsvoets aan de
start bij het openluchtzwembad (omkleedruimtes
beschikbaar) en finishen op dezelfde plaats. Tussen
start en finish lopen zij, aangemoedigd door hun
sponsors, vrienden en voorbijgangers, het volledige
traject op het strand. Wandelen mag ook.
- Kleine Blotevoetenloop (1 km), start om 14 u., voor
deelnemers tot twaalf jaar (2 euro), afstand 1 km
- Grote Blotevoetenloop (5 km), start om 14.45 u.,
van 12 tot 18 jaar 5 euro, volwassenen 8 euro

Het is een ludiek evenement. Haal naast je blote
voeten ook je leukste klederdracht uit de kast!
Het inschrijvingsgeld gaat naar het solidariteitswerk
van Broederlijk Delen.
Schrijf in via bvloostduinkerke@hotmail.com en stort
je deelnamebedrag op rek. nr. BE98 8334 2135 1593.
Info: www.broederlijkdelen.be/blote-voeten-loop

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.
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

De knuffelparty begint al om 14 u. ter hoogte van het
openluchtzwembad met Oostduinkerke zingt Vlaamse
liefdesschlagers 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.

14 u.: Oostduinkerke zingt Vlaamse liefdesschlagers
14.30 u.: openen omkleedzone in het openluchtzwembad
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. U ontvangt een gratis
saunabeurt in Villa Aqua, een verrassing en een warm
drankje na de duik.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam en voornaam
Straat en nummer
Gemeente
Land
E-mail
Geboortedatum
GSM
Tel.
Taal
Geslacht
De deelnemer verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden:
1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld (3 euro per persoon / groepstarief 2 euro
vanaf 10 personen) op rekeningnummer 751-2009086-62 met vermelding naam van de deelnemers).
2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op
terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.
4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de
deelnemer.
5. Geen gebruik van alcohol voor de duik, zorg voor een goede opwarming en hou schoenen aan de voeten.
Gelieve het inschrijvingsformulier te mailen aan nathalie.phlippo@koksijde.be of te faxen aan 058 53 21 22.

Live soundtrack bij stille film

Buster Keaton verliest
z’n hart in
c.c. CasinoKoksijde
Vrijdag 10 februari gaat het c.c. CasinoKoksijde
terug naar de tijd van de stille film. Nu The Artist anno
2012 zomaar even 6 oscarnominaties op zak heeft,
ontdekken mensen opnieuw de charme van de films
van weleer.
De allergrootste ster van de stille film is natuurlijk
Charlie Chaplin. Maar minstens even indrukwekkend
is de carrière van Buster Keaton. Door z’n expressieloze gezichtsuitdrukking werd hij bekend als The
Stone Face. Keaton heeft een indrukwekkende lijst
films achter z’n naam staan. In Go West, een minder
bekend pareltje, wil het hoofdpersonage zijn geluk
beproeven in New York maar hij komt terecht op
een ranch in Arizona. Daar veroveren twee vrouwen
zijn hart: de dochter van zijn baas en de koe Brown
Eyes, die hij kost wat kost wil redden van het rundertransport…
Johan Derycke, afkomstig uit Koksijde, componeert
al sinds 1998 soundtracks bij oude stille films, vooral

voor de films van Buster Keaton die tot op heden
modern en actueel zijn gebleven. Ze combineren
een hoog gehalte aan surrealisme, romantiek en
maatschappijkritiek. Gewapend met klarinet en
keyboard zal Johan deze film uit 1925 van een avontuurlijk muzikaal nieuw jasje voorzien.
Johan Derycke speelt helemaal in z’n eentje de
soundtrack bijeen voor Go West op vrijdag
10 februari om 20 u. Tickets 10 / 8,50 / 7,50 euro,
te bespreken via www.casinokoksijde.be of
T 058 53 29 99.

Sterk, bijtend theater met
donker randje

De Queeste speelt
Iers boerendrama
Op vrijdag 17 februari gaat het er heftig aan toe in het
c.c. CasinoKoksijde. Theatermakershuis De Queeste
brengt het aangrijpend drama Op de Hoge Doorn,
over de uitzichtloze wereld van de boerenfamilie
Doornaert: een spiraal van donkere humor die verbergt wat het daglicht niet mag zien…
Op de Hoge Doorn is de Vlaamse bewerking van
On Raftery’s Hill van de Ierse Marina Carr. Taalunie
Toneelschrijfprijs-winnaar Filip Vanluchene zorgde
voor de Vlaamse vertaling.
Raftery heet hier boer Doornaert die bovenop de
heuvel zijn gezin terroriseert. De boerderij, stinkend
naar de dooie beesten, laat hij verkommeren. Zijn
vrouw is allang dood. Zoon René is zodanig bang
van pa’s losse handjes dat hij het huis niet meer
binnen durft en in de stallen leeft. Oudste dochter
Dina doet het al jaren met haar pa en ook van de
jongste dochter (die later zijn kleindochter blijkt te
zijn) kan boer Doornaert zijn poten niet thuis houden,
ook al staat ze op trouwen met een lokale boerenjongen. En dan is er nog de dementerende mémé,

Op de Hoge Doorn: een vicieuze cirkel van schuld en boete.

die als een soort spook ronddwaalt, hunkerend naar
haar geboortedorp Baaigem als de hof van Eden
waaruit ze zelf vertrokken is. Het is een vicieuze cirkel
van schuld en boete.
De Queeste brengt een enthousiaste en met veel
oog voor detail gemaakte voorstelling. Ondanks
een aardedonker thema zit er behoorlijk veel (zwarte) humor in dit stuk. Tel daarbij de recent vernieuwde acteursgarde en je krijgt een indrukwekkend
sterke voorstelling.
Dit ruraal gezinsdrama wordt door Theatermakershuis De Queeste opgevoerd op vrijdag 17 februari
om 20 u. Tickets 14 / 12 / 10,50 euro op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op!

Van zaterdag 11 februari tot en met woensdag 22
februari zijn er in onze gemeente weer carnavalsfeesten. De VVV en de feestcomités van Oostduinkerkedorp en Koksijde-bad dienen niet minder dan zes
manifestaties op voor groot en klein!

Oostduinkerke

ZATERDAG 11 FEBRUARI: 14 u., zaal Witte Burg, KINDERCARNAVALFEEST met verkiezing van het jeugdprinsenpaar 2012, De Kids Disco Show, deuren open om 13.30
u., gratis toegang, mooie prijzen voor de best verklede kinderen, org. feestcomité Oostduinkerke-dorp
DONDERDAG 16 FEBRUARI: 14 u., zaal Witte Burg,
SENIORENCARNAVALFEEST met verkiezing van seniorenprins en –prinses 2012, optreden showorkest The
Gypsy’s, gratis toegang, org. feestcomité Oostduinkerke-dorp
ZATERDAG 18 FEBRUARI: 16.30 u., cafetaria sportpark
Hazebeek, OFFICIËLE AANSTELLING van Prins Jordy I
en zijn schildknapen Filip en Christof, org. feestcomité
Oostduinkerke-dorp
ZONDAG 19 FEBRUARI: 14.30 u., 58ste GROTE CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-bad naar dorp (aankomst voorzien rond 16.30 uur) met prachtige wagens
en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet
rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen
voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om
18.30 u. in café Visserswelzijn.
Het hoogtepunt van carnaval te Oostduinkerke is
uiteraard de stoet op zondag 19 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken, werd er opnieuw een extra ﬁnanciële

inspanning geleverd. Per wagen (van verenigingen
uit eigen gemeente) is een startgeld van 350 euro
en de nodige logistieke steun voor de opbouw van
de wagen voorzien. Verenigingen die geen wagen
hebben, kunnen deelnemen met een gekostumeerde
groep. De VVV betaalt de factuur voor het huren van
de kostuums voor de helft terug met een maximum
van 200 euro.
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij de dienst
Toerisme, Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058 51 29 10.
Org. VVV i.s.m. feestcomité Oostduinkerke-dorp.
DINSDAG 21 FEBRUARI: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-dorp
met een prijzenpot van 875 euro voor de 40 beste
maskers. Jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro met gratis basisconsumptie, start aan
cafetaria sporthal Hazebeek. Om 02 u. prijsuitreiking
in café Leopold. (Voor verdere inlichtingen: voorzitter
feestcomité Oostduinkerke-dorp Jan Van Den Broucke,
Molenwal 16 te Oostduinkerke, tel. 0477 67 47 72)

Koksijde

WOENSDAG 22 FEBRUARI: 14 u., KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het Kerkplein in Koksijde-bad
onder begeleiding van Jong El Fuerte (inschrijven ter
plaatse). Omloop van de stoet: Kerkplein, J. Van
Buggenhoutlaan, Zeelaan, Kursaallaan, Zeedijk,
Zouavenplein, Koninklijke Baan, Kursaallaan, c.c.
CasinoKoksijde, alwaar om 15 u. gratis kinderanimatie
en kinderdisco Kids on the dancefloor in de feestzaal.
Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!
Org. feestcomité Koksijde-bad i.s.m. de VVV.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10,
fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

Krokuskriebels in de musea
Tijdens de krokusvakantie kriebelt het in meer dan 100 Vlaamse en Brusselse musea.
Wat mag je verwachten? Leuke rondleidingen voor het hele gezin, spetterende animatie, creatieve workshops, zinderende zoektocht en meeslepende vertellingen. Ouders,
grootouders en kinderen snuiven samen cultuur op, ook in de gemeentelijke musea van
Koksijde!

Abdijmuseum ten Duinen 1138

Koninklijke Prinslaan 6-8 Koksijde
T 058 53 39 50 - info@tenduinen.be - www.tenduinen.be
Open van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u.
Gesloten op maandag.
Toegangsprijzen: kinderen tot 12 jaar 1 euro
(Gezinsbond gratis) - volw. 5 euro (Gezinsbond 3 euro)

Zandlopers: maak kennis met het werk van een archeoloog en graaf ook zelf voorwerpen op!
Doelgroep: 6 tot 12 jaar / duur: 60 min. / inschrijving
nodig (max. 25 kinderen)

Figurentheater Vlinders & C°:
Ros (zaterdag 25 feb. om 15 u.)

Over leven in de middeleeuwen.
Van de Duinheren tot (n)u.

Benieuwd naar het dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterciënzerabdij? Geen saaie stoffige
bedoening! Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben... Duik het museum in en ontdek hoe verschillend en gelijk de middeleeuwer en de moderne mens
wel zijn.

Er hangt muziek in de lucht (dagelijks)

Kosteloze uitlening van de gezinskoffers Pluis in het museum (4-6 jaar) en Zandlopers (6-12 jaar). Vraag ook
naar de Supervliegzoektocht voor leuke opdrachten!

De smid en de verdwenen prinses (dinsdag
21 feb. en donderdag 23 feb., 15 u.)
Sprookjesvertelster Agnes Verleye neemt de kinderen
mee naar de wondere wereld van kastelen, draken
en prinsessen. Een prachtig middeleeuws verhaal.
Toon je creativiteit met klei in de aansluitende workshop!
Doelgroep: 5 tot 10 jaar / duur: verhaal 45 min. (1515.45 u.) - workshop 60 min. (16-17 u.) / workshop:
inschrijving nodig (max. 20 kinderen per namiddag) /
deelname 2 euro

Doe-workshop Minnestrelenmuziek
(woensdag 22 feb. om 15 u.)

De middeleeuwen, tijd van ridders en jonkvrouwen,
van kruistochten en minnestrelen. Begeleid door
Karen Ketels ontdekken kinderen hoe middeleeuwse
muziek klonk en krijgen ze ook de kans om zelf diverse
instrumenten uit te testen.
Doelgroep: 6 tot 12 jaar / duur 90 min. / inschrijving
nodig (max. 25 kinderen) / deelname 2 euro

Rondleidingen op kindermaat:
Pluis in het museum en Zandlopers
(vrijdag 24 feb. om 15 u.)

Pluis in het museum: ontdek met Pluis de Muis hoe de
monniken vroeger leefden.
doelgroep: 4 tot 6 jaar / duur: 60 min / inschrijving
nodig (max. 25 kinderen)

Ros is het verhaal van de beroemde Vier Heemskinderen op hun Ros Beyaert, gespeeld in moderne stijl,
met fascinerend poppenspel, een levend schaakbord
van ridders, koningen, paarden, … opgefleurd door
prachtige middeleeuwse muziek.
Doelgroep: familievoorstelling / duur: 60 min. / inschrijven niet nodig / max. 200 toeschouwers

NAVIGO-museum

Pastoor Schmitzstraat 5 Oostduinkerke
T 058 51 24 68 - info@navigomuseum.be www.navigomuseum.be
Open van dinsdag tot zondag, telkens 14 tot 18 uur.
Gesloten op maandag.
Toegangsprijzen: kinderen tot 12 jaar 1 euro
(Gezinsbond gratis) - volw. 5 euro (Gezinsbond 3 euro)

Over leven op zee. De visserij toen en (nu)

In het NAVIGO-museum wandel je doorheen de geschiedenis van de Vlaamse zee- en kustvisserij. Ook de
strandvisserij en het verhaal van de garnaalvissers te
paard, een unieke levende traditie in Oostduinkerke,
krijgen er hun plaats. Wist je dat je in het museum
zelf een morse-bericht kunt verzenden of een (bijna)
echte storm beleven? Het kustvissersvaartuig OD.1
Martha en de indrukwekkende Noordzeeaquaria vervolledigen het sfeervolle geheel.

Nieuw
gezinsparcours
voor het
NAVIGO-museum!
Een visser is bang. Het is windstil.
Stilte voor de storm, vreest hij.
Zijn schip wordt belaagd door
zeven zeemonsters. Hij voelt dat
ze in de buurt zijn. De zee kleurt
anders dan normaal, hij ruikt
gevaar. Zijn navigatiesysteem is
stuk, zijn kompas werkt niet meer.
Hij is in nood…
Hij moet beslist weten waar de
zeeduivels zich schuilhouden zodat hij veilig naar huis kan varen.
Thuis staat immers een heerlijk
potje garnalensoep op het fornuis. Hij wil naar huis!
Wees niet bang voor de zeven
zeemonsters en help de visser in
nood! Gewapend met je zeekaart en een flinke portie moed
heb je alle troeven in handen
om de spannende opdrachten
voor klein en groot tot een goed
einde te brengen. Een nieuwe
en speelse manier om het NAVIGO-museum te ontdekken voor
gezinnen met kinderen vanaf
4 jaar.
Deelname 2 euro per gezin
Ontdek het uitgebreide programma van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het NAVIGO-museum
ook op www.krokuskriebels.be!

Teken de Roesschaert met Herr Seele
(zondag 26 feb. om 15 en 16 u.)

Herr Seele leert stap voor stap hoe je een prachtige tekening kan maken
van het zeemonster! Doelgroep: 10 tot 12 jaar / duur: 45 min. / inschrijving
nodig (max. 25 kinderen per sessie) / deelname 2 euro

Kokkerellen met garnalen
(woensdag 22 feb. om 15 u.)
Een gezellige kookworkshop voor
het hele gezin!
Doelgroep: 5 tot 9 jaar en (groot)
ouders / duur: 90 min. / inschrijving
nodig (max. 25 personen) /
deelname: 5 euro per gezin

Zeemonsters en co
(dagelijks)

Speciaal voor Krokuskriebels werkte
het NAVIGO-museum een gloednieuw gezinsparcours uit. Wees niet
bang van het zeemonster Roesschaert en ga als gezin de uitdaging aan om hem te verslaan!
Doelgroep: gezinnen met kinderen
tussen 4 en 12 jaar / deelname
2 euro per gezin

Agenda FEBRUARI
Markt
Elke vrijdag. Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
*MAMBO – INITIATIE*
Oostduinkerke, Witte Burg: 29/02, 7, 14 &
21/03: 20-21.15. Leden Gezinsbond Oostduinkerke Wulpen: € 16 - Niet-leden: € 26
Info cursus: T 058 51 44 10. Organisatie:
Nico Rys, gezinsbond OostduinkerkeWulpen

Bibliotheek, Koksijde-aan-Zee
7 en 14/02, 13-16 u.: cursus compacte camera, deelname: € 10
9, 16/02 en 01/03, 13.30-16 u.: cursus hobbyfotografie, deelname: € 15
14/02, 9-11.30 u. & 13.30-16 u.: cursus gsm, deelname: € 10
10,16,17/02, 13.30-16 u.: cursus basis pc, deelname: € 15
21,23/02, 13.30-16 u.: cursus facebook, deelname: € 10
27,28/02 & 01,02/03, 13.30-16 u.: cursus word, deelname € 20
Luchtdoop of initiatievlucht
Elk weekend, WAC, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum, Ten Duinen 1138 & Oostduinkerke-dorp,
18-26/02 - KROKUSKRIEBELS - ZIE TIJ-DINGEN BLZ 36-37

Woensdag 1
Filmreportage ’13 maanden zon in
Ethiopië’ 14.30 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan. Door Frans en Roza
Calcoen-Degrauewe. Een reis door een
land met een arme bevolking, maar onvermoede cultuurschatten.
Toegang: € 2 leden; niet-leden: € 4
Org. Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde, www.vl@s.koksijde.be

Film Pina – de Andere Film 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 2
Theater Panneia Immaculata
Instituut – Cyrano de Bergerac 20 u

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

Vrijdag 3
Kaasbuffet voor het goede doel,
vzw ‘Licht in het Duister-Rwanda’

19 u
Sint-Idesbad, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Prijs: € 15. Inschrijvingen via lidsecr@scarlet.
be of T 0476 85 79 48
Of via reknr. Be17 0013 6334 6821

Proclamatie van de junior journalistenwedstrijd en Clown Toby en
zijn Hocus Pocusshow 19.30 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Info en organisatie: Davidsfonds
Oostduinkerke-Wulpen, Paul Depondt,
T 058 51 49 20
Oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net

Theater Panneia Immaculata
Instituut - Cyrano de Bergerac 20 u

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

Zaterdag 4
Open Museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18 u

Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138. Oostduinkerke-dorp, NAVIGO
Info: NAVIGO

Theater Panneia Immaculata
Instituut – Cyrano de Bergerac 20 u

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

Maandag 6
Ontwerpen en haken van eigen
handtas 18.30 u

Koksijde-aan-Zee, Parochiezaal, Tulpenlaan
Organisatie: Markant Koksijde, fr.samyn@
telenet.be
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37,
jacques.proot@skynet.be

Woensdag 8
Film – Brighton Rock 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 9
Nicole en Ingrid op het ritme van
de Touareg 19.30 u
Zie Tij-dingen blz 19

Vrijdag 10
Café Foyer 19.30 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II laan 9a
Optreden 21 u.
Fernand Zeste
Sinds 1976 is Zeste op zoek naar wat blues
en vond inspiratie bij de ‘possum boys’ uit
het noorden van Mississippi.

Johan Gratiën Derycke – ‘Go West’
20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 11
Kindercarnaval 14 u

Zie Tij-dingen blz 35
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg
Info: dienst Toerisme

Knuffelduik Vanaf 14 u

Zie Tij-dingen blz 33
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Muzikale ambiance op de zeedijk met
Walter Capiau
Om15.30 u verzamelen van alle deelnemers
op het strand
Opwarming in de startzone
16 u: startschot
17 u: overhandiging van de verschillende
prijzen en van de cheque aan vzw Kiekafobee en het lossen van 3000 rode ballonnen
Info: dienst Toerisme

Theatergezelschap Bateau nr1 /
scrabbleland 20.30 u

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Een stuk over bedrog, paranoia en
moorddadig verlangen
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Saturday Night Follies 21 u
Koksijde, Restaurant Normandie,
Koninklijke Baan 1. Back to the 80’s and 90’s
met een bekende DJ. Inkom: € 8
(2 steunkaarten van € 4) of € 10 ADD
Mogelijkheid om vooraf te tafelen (apero,
soep, hoofdgerecht + wijn en koffie: € 32).
Reserveren via T 058 51 81 41. Opbrengst is
voor het goede doel.
Org.: Vriendenkring Vrije basisschool De Ark
Info: b-nick@telenet.be of Lust van de kust
animatieteam T 0475 85 71 41 na 19 uur.

Maandag 13
Gesprek Etienne Vermeersch en
Dirk Verhofstadt: ‘een zoektocht
naar waarheid’ 20 u
Oostduinkerke-dorp, zaal Witte Burg
Toegang: € 4 leden Vermeylenfonds /
€ 5 voor niet-leden
Organisatie: Vermeylenfonds Koksijde,
T 058 51 98 65
Depicker.maurits@skynet.be

Woensdag 15
Valentijntjesfeest met
ludieke quiz
14 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Info en org.: Vl@s
Vlaamse Actieve senioren
Oostduinkerke,
Freddy.bockstael@skynet.
be, T 058 51 27 20

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

Film – Essential Killing – de Andere
Film 20 u

Zaterdag 25

Vette dinsdag maskerade 20 u
Zie Tij-dingen blz 35
Oostduinkerke-dorp
Info: dienst Toerisme

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

Begijn le bleu – ‘Een beschaafde
jongen’ 20 u

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

Donderdag 16

Woensdag 22

Geleide bezoek aan de
brandweerkazerne van Koksijde

Kindercarnavalstoet gevolgd
door kinderanimatie Kids on the
danceﬂoor omstreeks15 uur in het
c.c. casinokoksijde 14 u

Zondag 26

Bespreking van het boek ‘de
droomster van Oostende’ van Eric
Emmanuel Schmidt 14.30 u

Maandag 27

14 u
Koksijde-dorp
Org. Neos Koksijde, info: Judith Ranson,
T 058 51 40 60

Koksijde-aan-Zee, Kerkplein
Gratis deelname
Info: dienst Toerisme

Seniorencarnaval 14 u

Zie tij-dingen blz 35
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg
Info: dienst Toerisme

Leesclub
Org: Vl@s - Vlaamse Actieve senioren Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: Hedwig Donceel T 058 51 03 93

Vrijdag 17
Theatermakershuis de Queeste –
‘op de hoge Doorn Marina Carr’

Donderdag 23

Zaterdag 18

Causerie ‘achter de schermen van het Vaticaan’
door Bart Demyttenaere

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

Woensdag 29

Cars - Nederlands gesproken
tekenfilm 14.30u.

Aanstelling prins carnaval 16.30 u

Koksijde-dorp, Sporthal en zaal voor
Vloersporten
Info: sportdienst

14.30 u
Koksijde-dorp; ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Org. Neos Koksijde, info:
Judith Ranson,
T 058 51 40 60

Film Hasta la Vista 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

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

Mountainbiketoertocht Vanaf 8.30 u

Film – Medianeras – de Andere Film
20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

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

Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit, Kursallaan 28
Reservatie T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.
be, inkom € 2,50 (frisdrank inbegrepen)
Lightning Mc Queen is klaar voor een nieuw
razendsnel avontuur! Dit keer neemt hij het
op tegen enkele van de snelste auto’s ter
wereld tijdens de World grand Prix

Zondag 19

Vrijdag 24

Tentoonstellingen

Vertrek grote carnavalstoet – aankomst Oostduinkerke-dorp 14.30 u

Theater De Komediecompgnie Kom van dat dak af 20.15 u

Tot 15/02
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO/ Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke
Fototentoonstelling Vissersvrouw van
Wouter Rawoes
Info: NAVIGO

Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Info: dienst Toerisme

Lady Linn & her magnificent seven
– ‘No goodbye at all’ 20 u

Zie tij-dingen blz 35
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk
Info: dienst Toerisme

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
org.: www.dekomediecompagnies.be
Info: c.c. CasinoKoksijde.

Kerkmanifest met Jürgen
Mettepenningen 20 u

Maandag 20

Zie Tij-dingen blz 19
Oostduinkerke, Witte Burg
Pleidooi voor een authentiek kerk-zijn
vandaag en morgen.
Toegang: € 5, € 4 voor leden Davidsfonds
en Vl@s
Info en org: Davidsfonds OostduinkerkeWulpen

Zotte Maandag KVVC

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Dinsdag 21
Vastenavondfeest Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen 14 u

Oostduinkerke, Witte Burg. Organisatie: SOW,
inschr. bij Nelly Mahieu, Schepenstraat 8
Info: Roger Billiet, T 058 51 65 00,
deelname: € 6 pp

17–26/02
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan
Expo Francois Nicolaëff, schilderkunst
Info: dienst Toerisme
Februari
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan
Expo De Beys Margot, marmer en brons
sculpturen
Info: Lievino@lievino.be, T 058 51 18 05

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

info@tenduinen.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

stay
All
overtuned...
it... 2012
www.koksijde.be/cultfiction

