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Foto van de maand

DOE MEE
EN WIN

De maandelijkse fotoprijs is deze keer voor Yolande Goeman uit Koksijde! Haar foto vereeuwigt de hevige vorstprik van 30 januari tot 12 februari. Bemerk de verschillende blauwwitte (méér Koksijde kan niet…)
kleurschakeringen in deze geslaagde wintercompositie!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
donderdag 8 maart. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
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Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
januari-december 2012”
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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.

Stedenbouw
Belangrijk nieuws voor
bouwlustigen! Vanaf 1 maart
2012 kunnen alle aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning
of verkavelingsvergunning
voortaan rechtstreeks door de
gemeente zelf beslist worden. Dit
betekent in sommige dossiers een
tijdswinst van 30 dagen!
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8
Anne Frank
Tijdens WO II dook Anne Frank
met haar familie en vier vrienden
meer dan twee jaar onder in het
Achterhuis aan de Prinsengracht
in Amsterdam. Ze hield er een
dagboek bij dat wereldberoemd
werd. Bezoek in kapel Ster der
Zee de bijzondere tentoonstelling
daarover van 3 tot 11 maart.

17
Driedaagse
Van dinsdag 27 tot donderdag
29 maart vindt de wielerwedstrijd
Driedaagse van de De PanneKoksijde plaats. Aankomst van
de 2de rit op woensdag 28
maart in Oostduinkerke, en ’s
anderendaags de klassieke tijdrit in
De Panne en Koksijde. Bijzondere
verkeersmaatregelen zijn van
kracht.

24-25
Cult Fiction
2012 staat in Koksijde in het teken
van jongerencultuur. Met een hele
batterij aan activiteiten (optredens,
expo’s, workshops, enz.) onder de
alomvattende naam Cult Fiction! Dit
project is vooral bedoeld voor jonge
mensen van 15 tot 30 jaar. Maar ook
wie jonger of ouder is, kan heel wat
interessante programmapunten
meepikken…
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Snippers uit de raad van 16 januari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.
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verspreid (28.000 ex.) in de 5-artgemeenten (Koksijde, Alveringem,
De Panne, Nieuwpoort en Veurne). In
plaats daarvan zal een kwalitatieve folder van 3 bladzijden met het volledig programma in de 5 genoemde gemeenten huis-aan-huis besteld worden. De
oplage van de klassieke brochure wordt verminderd
tot 12.000 ex. voor verspreiding via andere kanalen.
Raming folder en brochure: 9.000 euro. Een en ander
betekent een besparing van ca. 4.500 euro. Unaniem.
ICT-infrastructuur - De gemeente wenst de huidige
technologische tendens te volgen waarbij servers gevirtualiseerd worden met het oog op eenvoudiger beheer en meer flexibiliteit. Met het nieuwe systeem ligt
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Nieuw betonnen skatepark
In zitting van 16 januari keurde de gemeenteraad
unaniem het lastenboek goed voor aanleg van een
nieuw skate-infrastructuur op het sportpark Hazebeek. Het wordt een betonnen constructie in zijn
geheel. Voor ingebruikneming wordt gestreefd naar
juni 2012.
Het huidige skatepark is al elf jaar in gebruik. De
huidige verplaatsbare toestellen zijn evenwel aan
vervanging toe. Sommige zijn uit veiligheidsoverwegingen al verwijderd. De raad opteerde voor een
nieuw betonnen skatepark omwille van volgende
voordelen: duurzaam, geluidsarm, onderhoudsvriendelijk, esthetischer. De betonnen skateparken zijn in
heel Vlaanderen (en Europa) aan een sterke opmars
bezig. De modulaire skateparken moeten stilaan
plaats maken voor de betonnen varianten. De overheid ziet immers in dat skaten iets blijvends is. Ook in
Koksijde zijn de skaters vragende partij om de bestaande toestellen te vervangen door betonnen varianten. Een moderne, betonnen skate-infrastructuur
zal ook bijdragen tot de verdere opwaardering van
de sportsite in zijn geheel. In tegenstelling tot losse
skatetoestellen kan men een mooi geheel creëren
waar elke skateliefhebber terechtkan.
Bovendien is elk skatepark dan uniek. De inrichting
wordt immers aangepast aan de wensen van de
gebruikers. De raming bedraagt 200.000 euro.

de betrouwbaarheid en beschikbaarheid significant
hoger dan bij de huidige opsteller. Het installeren van
dit systeem kadert ook in het onderling verbinden van
alle gemeentediensten. Raming 80.000 euro. Unaniem.
Glasvezelnetwerk - Het geplande glasvezelnetwerk
(al gegund op 3 oktober 2011) zal uitgebreid worden
met extra installaties en opleidingen. Een back-upoplossing is aangewezen. Als de servers in het gemeentehuis zouden uitvallen, kan het gemeentehuis
dan dankzij die back-up perfect verder functioneren
via de servers van het Sociaal Huis. De meerkost bedraagt 28.101 euro. Unaniem.
Villa Semiramis - De gemeente kocht eind 2011 Villa
Semiramis in de L. Allemeeschlaan 9. Voorgesteld wordt
om deze woning ter beschikking te stellen van de vzw
Koksijdse Yachting Club (KYC) als locatie voor lessen
en vergaderingen. Het gebruik wordt kosteloos toegestaan van 1 maart 2012 tot 28 februari 2014. De KYC zal
voor ingebruikname nog de nodige kosten dienen te
maken, gezien de staat van de woning. Unaniem.

De burgemeester aan het woord
Met de steenharde vorst van eerste
helft februari nog fris in het geheugen, begroeten we de prille
lentemaand maart, hopelijk als
voorbode van een schitterend
voorjaar! Inmiddels is de WK-cyclocrosskoorts ook al een maand
voorbij, maar de herinneringen
blijven… Hou uw brievenbus in
het oog: over twee weken glijdt er
een Tij-dingen WK-special door de
gleuf..! In z’n maandelijkse rubriek
tot de burger heeft burgemeester
Marc Vanden Bussche het over
enkele variërende items.
T-d: “Burgemeester, in het Koksijdse
straatbeeld hangen affiches “Cult
Fiction”. Een eigentijdse, maar toch
vreemde titel? Wat is Cult Fiction?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Cult Fiction is een verzameling activiteiten binnen de jongerencultuur. Het is een cultureel
project voor de jeugd tot zowat 30
jaar, maar ook voor ouderen die
zich nog jong voelen. Er werken
veel diensten aan mee: Jeugd en
Cultuur, de Westhoekacademie,
het abdijmuseum Ten Duinen, c.c.
CasinoKoksijde. We kunnen niet genoeg onderstrepen dat er in onze
gemeente, -waarvan de mensen
vaak denken dat de bevolking
overwegend uit senioren bestaat-,
een heel goede jeugdwerking is.
Het programma van Cult Fiction is
hiervan het bewijs. Het is een gevarieerd programma. We hopen dat
het bij iedereen aanslaat.”
T-d: “Wat is de stand van zaken van
Koksijde Golf ter Hille?”
Burgemeester: “Enerzijds willen we
zo snel mogelijk openen, anderzijds willen we niet dat er door
een geforceerde opening schade
wordt toegebracht aan het terrein. Daarom hebben we beslist
om gefaseerd te openen. Om
praktische redenen zal dit begin
september zijn. De 9 holes gaan
open tegen Pasen volgend jaar.
Zo kunnen we de groeiperiodes
van de grassen goed onder controle houden. Vanaf september
zullen de mensen kunnen oefenen.
Maar eigenlijk moet je al een bal-

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Cult Fiction is een jongerenproject. En dus eigenlijk
voor alle leeftijden: als je je maar jong voelt..!”

letje kunnen slaan voor je op het
terrein kan/mag. Je moet rekenen dat het zo’n 3 à 4 maanden
duurt voor je de basis onder de
knie hebt. Wie dus in Koksijde wil
golfen, houdt zich dus best klaar
om vanaf september les te volgen. Meer details in een volgende
Tij-dingen. We zijn ook de greenkeepers aan het opleiden. Want
het onderhoud zal voor een stuk
door onze eigen diensten worden
gedaan.”
T-d: “De rotonde Wulpenbrug heeft
het landschapsbeeld ter plaatse
erg veranderd?”
Burgemeester: “Ja! Oostduinkerke
heeft nu ook een prachtig toegangspunt, net zoals Koksijde zijn
rotonde heeft. Het is een geslaagd
project van de Vlaamse Gemeenschap. We zijn de overheid daar
zeer dankbaar voor. De gemeente
Koksijde zal zorgen voor een kunstwerk in het midden van de rotonde. Dat wordt de kroon op het
werk. Daarnaast kan je ook al het
nieuwe fietspad zien dat uitnodigend op de vele fietsers ligt te
wachten.”

T-d: “Onze gemeente is genomineerd in de wedstrijd voor de beste
fietspaden?”
Burgemeester: “We willen deze prijs
zeker binnenhalen! Onze technische dienst besteedt enorm veel
aandacht aan de fietspaden. Ons
fietspad-“geheim” is een losliggend
apart fietspad, aangelegd als bijweg, zonder al te veel obstakels. Zo
kunnen fietsers ongestoord fietsen,
en moeten autobestuurders niet
vrezen dat fietsers van links of rechts
komen aangereden. Het fietspad in
Wulpen, volledig losstaand, is daar
een perfect voorbeeld van.”
T-d: “De kunstmanifestatie Beaufort
04 komt er weldra aan?”
Burgemeester: “Beaufort is voor
onze kust een echte klassieker
geworden. Het kunstenproject trekt
ook massaal veel eigen publiek
aan. Veel mensen gaan bewust de
route doen van Knokke tot De Panne. In onze gemeente pakken we
uit met allerlei prachtige kunstwerken. Waar en wie houden we tot in
april nog even geheim. We kunnen
wel al laten weten dat Koksijde de
meeste locaties heeft.”

Bevolkingscijfer 1 januari 2012:
aangroei met 182 personen
Per 1 januari 2012 telde de gemeente Koksijde
22.151 inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2011
betekent dat een aangroei van 182 personen of
0,82%. De aangroei gedurende 2011 is zoals vorige jaren ook uitsluitend te wijten aan een positief
migratiesaldo. In de loop van 2011 kwamen immers
1.558 nieuwe inwoners zich in de gemeente vestigen
terwijl er daarentegen 1.234 de gemeente verlieten.
Dat betekent een positief migratiesaldo van 324
personen.
Ook in 2011 is er geen geboorteoverschot. In dat
jaar werden er 115 meisjes en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl daartegenover 257
vrouwen en mannen het tijdelijke met het eeuwige
ruilden. Dat betekent een natuurlijk verlies van 142
personen.
Het positief migratiesaldo (+324) en het natuurlijk
verlies (-142) zorgen samen voor de aangroei 2011
van 182 personen in het Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije
als volgt:
1990 + 433
1991 + 392
1992 + 509
1993 + 207
1994 + 107
1995 + 248
1996 + 182

22 jaren kenmerkte de aangroei zich
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

+ 82
+ 131
+ 113
+ 229
+ 278
+ 262
+ 398

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

+ 123
+ 218
+ 124
+ 94
+ 85
+ 211
+ 105

2011 + 182

In 22 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406
naar 22.151 inwoners, of 27,26% ten overstaan van
1990. Het gemiddelde over de laatste 22 jaren is +
214 personen per jaar.

In 2011 werden 115 nieuwe kindjes in het
Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven.

De indeling naar de verschillende deelgemeenten
geeft volgende cijfers op 31 december 2011:
Koksijde-dorp: 3.385 personen (1.678 mannen en
1.707 vrouwen)
Koksijde-bad: 5.923 personen (2.866 mannen en
3.057 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.462 (1.663 mannen en 1.799 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.888 (4.397 mannen en 4.491 vrouwen)
Wulpen: 493 (265 mannen en 228 vrouwen)
Totaal: 22.151 personen (10.869 mannen en 11.282
vrouwen)

Editie 2012 brochure Koksijdse
verenigingen in voorbereiding
OPROEP
De dienst Cultuur zal opnieuw
zoveel mogelijk verenigingen uit
Koksijde samenbundelen in een
handige brochure. De laatste brochure dateert van 2010. Bent u zelf lid van
een vereniging uit Koksijde? Wilt u uw vereniging
extra in de verf zetten met een duidelijke uitleg over
wie u bent en wat uw vereniging doet? Mis dan
deze kans niet en surf naar www.cultuur.koksijde.be.
Daar vindt u alle info en kan u zich online inschrijven
(tot maandag 9 april) of een inschrijvingsformulier
downloaden. Zo’n formulier ligt voor u ook klaar bij
de dienst Cultuur in het gemeentehuis.
Info: dienst Cultuur, nick.herweyers@koksijde.be,
T 058 53 34 40

Reisplannen?
Vraag tijdig nodige
elektronische Kids-ID-kaarten
aan!
Wie binnenkort met kinderen onder de 12 jaar op reis
gaat binnen de EU en in sommige landen daarbuiten, mag niet vergeten tijdig een elektronische kinderidentiteitskaart (Kids-ID) aan te vragen. De Kids-ID
is niet verplicht, maar als u naar het buitenland reist,
heeft u wel een geldig identiteitsbewijs nodig. Zo’n
Kids-ID is in de meeste Europese landen een geldig
identiteitsbewijs. Opgelet: de aanvraagperiode duurt
gemiddeld een drietal weken.
Alle inwoners van Koksijde die de Belgische nationaliteit hebben kunnen op de dienst Burgerzaken terecht
voor de aanvraag van de Kids-ID voor kinderen.

Procedure

De ouder (of de persoon die de ouderlijke macht
over het kind heeft) doet de aanvraag. Het kind moet
aanwezig zijn bij de aanvraag van deze Kids-ID. U
heeft voor deze aanvraag een recente pasfoto nodig. Deze kaart is maximaal 3 jaar geldig, kost 3 euro
en geldt tot de leeftijd van 12 jaar.
De aanvraagperiode duurt gemiddeld een drietal
weken. Na deze 3 weken ontvangt u thuis een pin- en

een pukcode voor de 6- t.e.m. 11-jarigen en enkel
een pukcode voor kinderen jonger dan 6. De Kids-ID
moet door één van de ouders op de dienst Burgerzaken afgehaald worden.
Als u sneller dan drie weken de Kids-ID-kaart wil (bv.
binnen de twee of drie dagen), dan kunnen de kosten oplopen tot 106 of zelfs 170 euro. Voorkom dus
onaangename verrassingen in de aanloop naar de
krokus-, paas- of andere vakantie.
De Kids-ID is niet verplicht. Maar als u naar het buitenland reist, hebben ook de kinderen wel een geldig
identiteitsbewijs nodig. In de meeste Europese landen
is de Kids-ID een geldig identiteitsbewijs.

Nooddocument

In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij
een sterfgeval in het buitenland of als een Kids-ID vlak
voor het vertrek op reis gestolen of verloren is geraakt,
kunnen de regionale bevolkingsdiensten bij het rijksregister u voorthelpen. Voor onze provincie bevindt
deze dienst zich in Brugge. De dienst bezorgt u een
gratis nooddocument, dat twee maanden geldig is
en waarmee men in een aantal landen terechtkan.
Enkele landen waaronder vakantiebestemmingen
zoals Egypte, Tunesië, Groot-Brittannië en Roemenië
aanvaarden dit nooddocumentje echter niet.

Vangnet

De Kids-ID heeft als extra voordeel dat de ouders zich
kunnen inschrijven op het systeem “Hallo Ouders”
waardoor zijzelf, familieleden of kennissen kunnen
worden gewaarschuwd als hun kind verloren gelopen is. Als de ouders, familieleden of kennissen niet
reageren op de oproep, dan wordt het gesprek
automatisch doorgeschakeld naar Child Focus dat 24
op 24 u. bereikbaar is en de zaak dan behartigt. Op
de website www.halloouders.be kunt u uitgebreidere
informatie over deze dienst vinden.

Wijzer

Kinderen (jonger dan 12 jaar) met een vreemde nationaliteit kunnen het kartonnen identiteitsbewijs met
foto voor kinderen aanvragen.
Welke documenten voor welk land?
Raadpleeg http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/
Op_reis_in_het_buitenland/
Info: dienst Burgerzaken, T 058 53 34 32 of op
www.koksijde.be

Koksijde is ontvoogd!

Snellere stedenbouwkundige vergunningen
Op 16 januari heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters bij ministerieel besluit laten
weten dat Koksijde voldoet aan de vijf voorwaarden om ontvoogd te zijn op stedenbouwkundig vlak. Voortaan kan de gemeente rechtstreeks zelf beslissen over alle aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning. Voor sommige dossiers een tijdswinst van 30 dagen!
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1999)
bepaalde dat, als een gemeente
aan vijf voorwaarden voldoet, zij
autonoom stedenbouwkundige
vergunningen en verkavelingsvergunningen kan afleveren. Dus
zonder advies van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar, het
zogezegde Stedenbouw Brugge.
Die vijf voorwaarden zijn: 1. Een
gemeentelijk stedenbouwkundig
ambtenaar hebben / 2. Een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan hebben / 3. Een register onbebouwde percelen hebben
/ 4. Een goedgekeurd plannenregister hebben / 5. Een goedgekeurd
vergunningenregister hebben.
Koksijde voldeed al snel aan de
eerste twee voorwaarden, maar
de administratieve last van de drie
volgende bleek erg zwaar. Bovendien wijzigden tussenin af en toe de
vormvereisten van de op te maken
registers en bleek ook de software
niet altijd te voldoen. Dat het niet
evident was om aan de vijf voorwaarden te voldoen bleek uit het
feit dat slechts met mondjesmaat
gemeenten in dat opzet slaagden.
Vandaag, 12 jaar na de invoering
van de ontvoogding, betreft het
nog maar 1/3de van alle Vlaamse
gemeenten. Bovendien kan ook
de gewestelijke administratie het
nazicht van de ingediende registers nauwelijks meester, met lange
wachttijden tot gevolg.
Maar op 1 maart 2012 is het dus
zover. Alle aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning kunnen
voortaan rechtstreeks door de
gemeente beslist worden. Dit betekent in sommige dossiers een tijdswinst van 30 dagen. De uiterste behandelingstermijn voor aanvragen
tot stedenbouwkundige vergunningen is 75 dagen (i.p.v. vroeger
105) vanaf de ontvankelijkheidsen volledigheidsverklaring. Voor

verkavelingen is dit 150 dagen. Wel
blijft de mogelijkheid bestaan voor
de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar om beroep aan te

tekenen tegen een beslissing van
het college van burgemeester en
schepenen binnen de 30 dagen na
betekening van de beslissing.

Nieuwe
infobrochure
2012
Bent u op zoek naar een
adres of telefoonnummer
van een museum, een
bezienswaardigheid, dokter
of tandarts? Alle uiteenlopende info, gaande van
bezienswaardigheden,
sportmogelijkheden, medische verzorging, banken
tot officiële diensten wordt
op een overzichtelijke wijze
samengevat in de nieuwe
infobrochure 2012 van
de dienst Toerisme. Deze
infobrochure is gratis te
verkrijgen in de toerismekantoren.
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Met de Westhoekacademie
op cultuurreis naar Londen
De jaarlijkse meerdaagse cultuurreis van de gemeentelijke Westhoekacademie heeft op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart Londen als bestemming. Vrijdag is er een gezamenlijk programma, op zaterdag en zondag kan elke deelnemer kiezen uit drie programma’s, telkens door een leerkracht van de WAK
begeleid en gegidst. Men mag op zaterdag en zondag ook alleen op stap gaan.
Vrijdag 23 maart wordt gestart om 10 u. met een wandeling in de buurt van de Tower Bridge en een bezoek aan het Designmuseum.
De leraars die op zaterdag 24 en zondag 25 maart de drie keuzeprogramma’s begeleiden zijn Damien Deceuninck (kunstexploratie), Marijke Sileghem (atelier mode- en theaterkostuumkunst) en Peter Depelchin (atelier tekenkunst).
De WAK probeert te zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk programma. Zowat alle artistieke hoogvliegers van Londen worden bezocht:
Tate Britain, Westminster, House of Parliament, de National Gallery, het
Victoria & Albertmuseum, de Saatchi Gallery, de Courtauld Gallery, The
Temple Church en Saint Paul’s Cathedral, de British National museum,
Covent Garden en omgeving, de National Portrait Gallery, David Hockney, de Royal Academy of Arts…
Overigens is er ook de mogelijkheid om vrij de dagen in te vullen met
o.m. shoppen in Brompton Road en Harrods.
De kostprijs voor deze driedaagse culturele driedaagse bedraagt 275
euro op basis van een dubbele kamer met twee single bedden in hotel
Ibis London Euston. Inbegrepen zijn ook ontbijt, busvervoer, shuttle en
een verzekering (personenbijstand, reiscompensatie en bagage).
Terug thuis op zondagavond om 20 u. Het aantal plaatsen is beperkt,
wees er dus vlug bij.
Info: secretariaat Westhoek Academie, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be

Ook in 2012 nog
leningen aan max. 2%!
Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden
de gemeenten van de Westhoek de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen
van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….
Iedereen kan een FRGE-lening krijgen voor de woning die hij/zij verhuurt
of bewoont. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet
zich situeren op het grondgebied van een van de 17 deelnemende
gemeenten in de Westhoek. Er is geen inkomensgrens en wie het financieel moeilijk heeft kan een beroep doen op extra ondersteuning.
FRGE-Westhoek loopt als een trein. Het werd pas opgestart op 1 nov.
2011 en op 31 december waren al 69 leningen verstrekt. U kunt bij uw
gemeente terecht om een lening aan te vragen tot 10.000 euro met
een max. interestvoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar
betaalt u de lening terug.
Info: Sandy Jansseune, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde,
T 058 53 43 28, sandy.jansseune@sociaalhuiskoksijde.be

Oudste Vlaams hallenkoor
in de kerk van Wulpen?
Op het kerkhof van Wulpen stootte men tijdens werken aan de verwarming, in mei vorig jaar, op zware muurfunderingen. Gemeentelijk archeoloog Alexander Lehouck kwam ter plaatse. Meteen was duidelijk dat het
de funderingen van de verdwenen middeleeuwse kerk betrof. Na verdere studie komt de archeoloog tot verrassende conclusies.
Over de bouwgeschiedenis van de Sint-Willibrorduskerk is weinig geweten. De imposante kerktoren uit ca.
1250, waarvan de gemeente eigenaar is, is een beschermd monument en het enige restant dat van de
middeleeuwse Sint-Willibrorduskerk nog overblijft. De kerk werd in 1873 door brand getroffen en in 1875-1877
heropgebouwd in neogotische stijl. De toren bleef toen gespaard, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels door Belgische artillerie vernield. “De vrijgelegde funderingsresten zijn vroeg-13deeeuws en maken wellicht deel uit van de vroeggotische dwarsbeuk en zijkoor. De gegevens zijn
voorlopig nog wel schaars, maar wijzen er allemaal op dat we hier met een vroeg hallenkoor
te maken hebben”, legt archeoloog Alexander Lehouck uit. “Er bestaan 17de-eeuwse
weergaven van de Sint-Willibrorduskerk, waaronder een beeltenis op een bedevaartvaantje uit 1657, en daarop is duidelijk een hallenkoor zichtbaar. In een
hallenkerk zijn de beuken min of meer even hoog en evenwaardig. Dat
kan je bijvoorbeeld duidelijk zien bij de OLV-kerk van Nieuwpoort”,
verduidelijkt Alexander. Een dergelijk vroeg hallenkoor zou beslist
uniek zijn. Een goede vergelijking is tot op heden nauwelijks
voorhanden, gezien de Vlaamse hallenkerken nog nooit
goed bestudeerd zijn. De OLV-kerk van Damme,
tot nog toe de oudste in het type hallenkoor,
zou volgens recent onderzoek dateren uit
het tweede kwart van de 13de eeuw
(1240), maar is beslist jonger dan
de muurresten in Wulpen.
De muurresten van
Wulpen zouden dus
nog ouder
zijn..!

Bedevaartvaantje van 1657 ontworpen door Pierre du Tielt, leerling van P.P. Rubens. Op het prentje is de huidige (viering)toren en het
verdwenen hallenkoor duidelijk zichtbaar. Niemand kon vermoeden dat dit koor uit de vroege 13de eeuw zou kunnen stammen.

Week van de Amateurkunsten 2012

kom je kunsten tonen!

Van 27 april tot 6 mei staan in Vlaanderen opnieuw de onuitputtelijke creativiteit en het eindeloze enthousiasme van de amateurkunstenaars in de kijker.
Het intergemeentelijke samenwerkingsverband 5-art (Alveringem, De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) organiseert in dat verband een indoor kunstenaarsmarkt, op zaterdag 5 mei, van 10 tot 18 u. in de Nieuwpoortse vismijn.
De organisatie is op zoek naar iedereen die binnen de verschillende kunstdisciplines graag dingen maakt, creëert of exploreert en dat ook ter plaatse wil laten zien. 5-art wil
graag zien wat mensen thuis, in hun atelier of repetitieruimte maken, en het hen ook op de
kunstenaarsmarkt zien maken.
5-art hoopt op een zeer persoonlijke inbreng van elke deelnemer en op een verscheidenheid aan kunstenaars die meedoen.
Wil je graag meedoen en je kunsten tonen, schrijf dan in tot uiterlijk 15 maart via
info@5-art.be, of bel 058 53 37 60.

OPROEP

Studiedag Piraterij vs. visserij:
tussen aanval en bescherming
In het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke vindt op zaterdag 10 maart een merkwaardige
studiedag plaats met als thema Piraterij vs. visserij: tussen aanval en bescherming. De studiedag geeft een
kort overzicht van fascinerende thema’s vanuit multidisciplinair en internationaal perspectief. Het is een internationaal gebeuren met academisch geschoolde sprekers uit België, Frankrijk en Nederland.
Piraterij en kaapvaart behoren zonder twijfel tot de
meest populaire thema’s uit de maritieme geschiedenis.
Het NAVIGO-museum wil in de eerste plaats de aandacht vestigen op de visserij en de vissers en hun plaats
in het kaapvaartverhaal: vissers die als piraten (of kapers)
optreden, vissers als informanten van de machthebbers
en als uitvoerders van de strategische paramilitaire operaties op zee. De piraten zijn niet dood, ze leven verder
in legendes (zoals Jean Bart), ze zijn de hoofdfiguren in
films en tentoonstellingen, ze leven nog steeds als echte
kapers in een zee zoals voor de kust van Somalië.

6. Ten slotte kan men om 19.30 u. nog een filmpje
meepikken: Eco Pirate, the Story of Paul Watson.
Deelnemen kost aan de studiedag (incl. film, koffie
en afsluitende drink) kost 10 euro (5 euro voor gidsen
en Vrienden van het NAVIGO-museum, voor inwoners
Koksijde en studenten). Ter plaatse te betalen.
Aanmelden vóór 4 maart via info@navigomuseum.be

Vier sprekers

De studiedag begint om 13.30 u. met onthaal en
registratie, om 14 u. gevolgd door begroetingen
vanwege schepen van Cultuur Jan Loones en
museumdirecteur Maya Wolny.
1. Dr. Wouter Dhaeze, gemeentearcheoloog van Oudenburg bijt om 14.15 u. de spits af met het referaat
Germaanse piraterij van de 1ste tot de 5de eeuw n.C.
op onze kusten. Hij zoekt een antwoord op volgende
vragen: Wie waren deze piraten? Met welke boten
vaarden ze? Welke wapens hadden ze? Welke buit
zochten zij? Hij spreekt ook over ook de impact van
deze piratenraids en hoe Romeinse overheid en leger
ermee omgingen.
2. Om 14.15 u. behandelt prof. dr. Dries Tys van de
Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie (VUB)
het onderwerp Van kapers, vissers en hertogen. Piraten
aan de Vlaamse kust in de late middeleeuwen. Toen
was er een duidelijke relatie tussen visserij en piraterij
enerzijds en de grote politieke verhoudingen tussen de
hertog en de steden van Vlaanderen anderzijds. De
Vlaamse vissers waren op vraag van de centrale macht
zonder probleem piraat en kaper in bijberoep,. Deze
bijzondere verhouding speelde niet alleen de hertog
in de kaart, maar ook de visserijreders en beïnvloedde
uiteindelijk de aard en de organisatie van de visserij zelf.
3. Na de koffie houdt Marie-Laure Griffaton, conservator van het havenmuseum in Duinkerke, om 15.45 u.
in het Frans een referaat over Jean Bart (1650-1702),
van kaper tot mythische held.
4. Drs. Leon M.A. Homburg, conservator van het
Nederlandse Marinemuseum Den Helder, besluit om
16.15 u. met het onderwerp Hedendaagse piraterij: de
Somalische kant van het verhaal. Komen aan bod: het
ontstaan van zeeroof in Somalië, de ontwikkelingen in
de jaren ’90 tot heden en de gevolgen van piraterij voor
de Somalische bevolking, de voorgestelde oplossingen.
5. Na een vragenronde en eindconclusie volgt om
17.15 u. de afsluitende drink en mogelijkheid tot vrij
bezoek aan het NAVIGO-museum.

Het standbeeld van de legendarische Duinkerkse kaper Jean
Bart, -of Jan Baert-, nog altijd aanvoerder maar deze keer van de
Duinkerkse carnavalvierders.

Zeeschatten…

Vinden. Veroveren.
Verliezen
Aansluitend bij de studiedag van 10 maart
organiseert het NAVIGO-museum van 8 juni tot 15
november de tentoonstelling Zeeschatten. Vinden.
Veroveren. Verliezen. De expo wordt een levenslustig verhaal over de zee die geeft en neemt. Over
piraten, kapers en zeerovers van alle tijden. Van
Oostduinkerke naar Duinkerke of verre plekken
zoals Gdansk: een spannend avontuur voor groot
en klein. Bewonder de schatten van verschillende
zeeën. Droom weg bij kunstwerken die onder
water werden gecreëerd. Kijk diep in het verleden
door het glanzende hars van barnsteen en waan
je Jack Sparrow bij koffers vol parels en goud.
Ontdek de rijkdom van de zee en de armoede
van de mens in deze schatrijke tentoonstelling,
waar kunst, natuur en geschiedenis elkaar ontmoeten.

Mooie aanwinst
WO I-dagboek van een
arts in de loopgraven
De oorlogsjaren ’14-’18 waren ingrijpend voor heel
wat mensen van Veurne-Ambacht, zo ook voor dokter Maurice Lievens. Over die tijd, aan het front met
de soldaten, hield hij dagboeken bij.
Daarin beschrijft hij de verschrikkingen van de oorlog:
de verwondingen van de gesneuvelden, de bom
die tientallen soldaten verminkte, de soldaat die aan
kwam lopen met zijn ingewanden in zijn handen, de
gasaanval die hem bijna blind maakte…
Lievens brengt ook verslag uit van het leven achter
de frontlijn, bv. over de aalmoezenier die de alcohol
opdronk die als ontsmettingsmiddel moest dienen.
In 1915 kocht dokter Lievens een fototoestel, waarmee hij heel wat unieke beelden vastlegde.
Bovenal
vertelt het
dagboek
over zijn
verlangen
naar vrede,
naar zijn
vrouw en
kinderen, en
hij drukt zijn
spijt uit dat
de mooiste
jaren met
zijn gezin
onherroepelijk voorbijgaan.
Uniek en
uiterst menselijk document.

Louis Paul Boon in de
kijker

In maart zet de bibliotheek Lodewijk Paul Albrecht
Boon, alias Louis Paul Boon, in de kijker.
Louis Paul Boon (°1912 +1979) was een Vlaams schrijver, kunstschilder en dichter. Hij is vooral gekend voor
zijn boeken, waaronder De Kapellekensbaan, Mieke
Maaike’s obscene jeugd en Pieter Daens, of hoe in de
negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten
tegen armoede en onrecht. Dit boek werd in 1992
door Stijn Coninx verfilmd.
“Sterven is het openen van een andere deur, een
onbekende en nog immer betreden kamer van een
vreemd huis”, aldus LP Boon in Zomerdagdroom.

De graven van
Vlaanderen en de
Duinenabdij
Mediëvist Jan Van Acker geeft op dinsdag 6 maart
om 19.30 u. in de bibliotheek een voordracht over
de relatie tussen de graven van Vlaanderen en de
Duinenabdij. Inschrijven voor deze zeer boeiende
lezing aan de balie van de volwassenenafdeling in
de bibliotheek of via koksijde@bibliotheek.be.

Oproep oude
kopieerkaarten

Nacht van de
Geschiedenis…

In december 2011 stapte de bibliotheek over naar
een nieuw kopieersysteem. Oude kopieerkaarten
kunnen niet meer gebruikt worden. De eenheden
die nog op de kopieerkaarten staan kunnen tot
eind maart 2012 overgezet worden op de lenerskaart en op die manier nog gebruikt worden. Na 31
maart zijn de oude kopieerkaarten niet meer geldig.

De Nacht van de Geschiedenis, een organisatie
van het Davidsfonds, is op dinsdag 20 maart tien
jaar jong. De bibliotheek speelt in op dit gebeuren
en sluit zich aan op het thema “drank(en)”. Concreet zal er in de bib een tafeltje staan met interessante “drank(en)”-boeken…

Te beleven in de bibliotheek
Jeugdboekenweek: beestige boeken

De Jeugdboekenweek 2012 staat in het teken van
de dierenwereld, de fauna! De bieb trekt een bontjas
aan, gaat op vier poten zitten, kijkt diep in de ogen
de kat, praat met de hond… Kom tussen 10 en 25
maart naar de bieb, ontdek een schat aan leuke
dierenverhalen en ontvang zolang de voorraad strekt
een beestig leuk cadeautje. Ook voor de Koksijdse
scholen hebben is er weer een leuk aanbod! Niemand minder dan Brigitte Minne (En toen kwam Linde), Annemie Berebrouckx (Jules-reeks), Pieter Gaudesaboos (Mannetje Koek, Briek), Frank Daenen (Wow,
wat een wolf) en Kathleen Amant (Anna, Heksje Lily)
komen naar de bibliotheek op bezoek. Zij introduceren de kinderen op een leuke en leerrijke manier in de
wondere wereld van jeugdboeken. Voor de leerlingen
van de Hotelschool Ter Duinen is er een literair menu
voorzien. Ze krijgen Lieve Hoet (De blauwe schuit) en
Wim Geysen (Op het bot) op bezoek.
De leerlingen van de lagere graad van de Westhoekacademie verwerken het thema “dieren” in kunstwerkjes. Er worden bladwijzers gemaakt met getekende en geschilderde dierenkoppen op. De werkjes
worden in de boekenrekken geplaatst.

Kunst op strandpalen
van Oostduinkerke tot
Sint-Idesbald
Het is zover! De tweede
en gedurfde editie van
het project Getij-Dingen
is een feit! Van 17 maart
tot 17 november kunnen strandwandelaars tussen
de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het
Grardplein in Sint-Idesbald tussen hoog- en laagtij opnieuw kunstwerken ontmoeten die bevestigd zijn aan
een paal ergens op een zandbank of in een diepe
plas.
Paal 1 staat op de grens Nieuwpoort/Oostduinkerke
ter hoogte van de Noordwindhelling, paal 15 dus ter
hoogte van het Grardplein.
Vanaf midden maart kunnen kunstliefhebbers en
anderen 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.

De deelnemende kunstenaars zijn: Adelbert, Anita
Fleerackers, Wim Galicia, Martine Hennebel, Elke Lannoo, Herbert Monsieur, Frank Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia Reynaert en Monique Schaetsaert, Gilbert
Tyberghien, Suleika Van der Jeugdt, Guy Van Leemput, Bert Verstraete, Gino Verberckmoes en Martine
Vyvey.
Deze bijzondere openluchtexpo is dus elke dag gratis
toegankelijk tijdens de laagwaterstanden… Er wordt
zoals de vorige keer een bijzondere pocketbrochure
met artistieke informatie en de getijden uitgegeven.
De vernissage vindt plaats op zaterdag 17 maart om
14.30 u. in surfclub Windekind in Oostduinkerke.
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.getij-dingen.be.

Digitaal netwerken in de bieb
Cursussen digitale fotografie

De algemene cursus digitaal fotograferen is voortaan
in twee reeksen ingedeeld. “Compact” is immers niet
enkel het eenvoudig fototoestelletje voor de beginner. De toestellen worden steeds kleiner maar bieden
daarom niet minder mogelijkheden dan de grotere
compacte toestellen en reflexcamera’s.
1. De eerste reeks Hoe werkt mijn eenvoudige compacte camera? loopt over 2 namiddagen. U kiest voor
donderdagen 26 april en 3 mei, telkens van 13.30 tot
16 u. Kostprijs: 10 euro.
2. De tweede reeks Digitale fotografie voor de hobbyfotograaf met een grote camera loopt over 3 namiddagen en is bestemd voor de hobbyfotograaf met
een toestel dat meer kan dan automatisch foto’s
nemen. Nog geen camera? Volg toch de cursus om
beter te weten welk toestel u het best past.
U kiest voor dinsdagen 17 en 24 april en dinsdag 8
mei, telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 15 euro.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53.
www.bibliotheek.koksijde.be.

Cursus hoe orde houden op je pc?
Vroeger stopten we foto’s in een schoenendoos in
de kast. Die dozen zijn vervangen door pc’s die je de
mogelijkheid bieden om foto’s te ordenen zodat ze
altijd eenvoudig te vinden zijn. In deze les leer je hoe
je mappen aanmaakt, foto’s klasseert, namen geeft
aan je foto’s enz. Lesnamiddagen op donderdag 5
en vrijdag 6 april, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.

Basiscursus: hoe werkt een
computer?

Ideale start voor een echte beginner en een goede
basis voor wie een cursus Word en/of internet overweegt. Kennismaking met klavier, muis en computer,
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz. Kostprijs 15 euro. Op vrijdag 20, donderdag
26 en vrijdag 27 april van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 15
euro.

GSM cursus

Leer stap voor stap hoe je een GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek je een opgeslagen nummer op? Van
wie kwam de gemiste oproep? Hoe verzend je een
SMS-bericht? Na een volledige cursusdag heb je alles
onder de knie.
Op dinsdag 24 april van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot
16 u. Kostprijs 10 euro.

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
- Inschrijven vanaf maandag 5 maart (behalve
voor de cursussen die herhalen) op de afdeling
Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), geen
telefonische inschrijvingen meer mogelijk
- Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)
- Nieuw: al de pc’s zijn uitgerust met Windows 7,
Office 2010 en Explorer 9.

Eind april op jumelage naar
Oostenrijkse Bad-Schallerbach
Het Oostenrijkse Bad-Schallerbach nodigt een
delegatie van jumelagegemeente Koksijde
uit voor een treffen in Bad-Schallerbach in het
verlengd weekend van 27 april tot 1 mei. Het
programma is nog niet helemaal rond, maar volgende punten zijn alvast voorzien: bezoek aan
de stad Linz met mogelijks optreden van El Fuerte, bezoek aan de zoutmijnen in de omgeving
van Salzburg, officiële verbroederingsavond….
Wie wil meereizen kan zich melden bij voorzitter
Noël Vinquier van het jumelagecomité
(T 0472 92 97 89), of via email luc.callebert@
gmail.com van de secretaris.
Als het programma definitief vastligt worden de
deelnemers er persoonlijk van op de hoogte
gebracht.

Vierde editie van
Beaufort
Met Beaufort04 is de Triënnale voor Hedendaagse
Kunst aan Zee in 2012 aan haar vierde editie toe.
De triënnale is uitgegroeid tot een succesvol en niet
te missen cultureel evenement. De Vlaamse kust en
de hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via
monumentale installaties en intrigerende werken,
ingebed in de unieke biotoop van de dynamische
kustgemeenten. Uiteraard maakt ook onze gemeente weer deel uit van dit evenement.
Voor Beaufort04 maakte een artistieke commissie
onder leiding van curator Phillip Van den Bossche
en intendant Jan Moeyaert een weloverwogen
selectie van hedendaagse Europese kunstenaars.

De selectie kunstwerken is een weerspiegeling van
wat zich op het hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars spelen met nieuw of
bestaand werk in op de niet-museale omgeving en
maken de ku(n)stbezoekers deelgenoot van een
fantasierijke en imaginaire wereld.
De vierde editie van de Triënnale voor Hedendaagse Kunst zorgt ongetwijfeld opnieuw voor zomerse
beroering en kunstzinnige reflecties langs de Vlaamse kust.
Op namen en werken is het nog even afwachten
tot na de persconferentie op 28 maart in hotelschool Ter Duinen.

Wie wordt Mieke
Garnaal 2012?

De gemeentelijke VVV zoekt drie frisse jongedames die
vanaf half juni 2012 een jaar Mieke Garnaal en eredames willen zijn. Zij zijn natuurlijk de eregasten tijdens het
jaarlijkse Garnaalfeest, maar treden ook op als ambassadrices van onze gemeente op diverse evenementen, zowel toeristische, culturele als sportieve. Zo waren
Mieke Garnaal met eredames 2011 als bloemenmeisjes
te zien tijdens het WK Cyclocross op 28 en 29 januari.
De VVV wenst drie meisjes met respect voor het verleden en met enthousiasme voor vandaag. Sinds 1995
werft de VVV de meisjes onder de vele bloeiende verenigingen van Koksijde. Vandaar deze oproep tot de
verenigingen om drie meisjes voor te stellen om Mieke
en eredames te worden. Enige voorwaarden om
Mieke en/of eredame te worden is minimum 16 jaar zijn
en de gemeente af en toe op een manifestatie vertegenwoordigen. In ruil: heel wat prijzen, waaronder 500
euro bij de aanstelling voor het trio en persaandacht
voor de vereniging. De kandidaturen worden verwacht voor 1 mei bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 of
via mail toerisme@koksijde.be.

Ruimen oorlogsmunitie strand Koksijde
In opdracht van de Vlaamse Overheid (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) vervolgt aannemer NV Braet uit Nieuwpoort op 5 maart, met de verdere opruiming van oorlogsmunitie op het strand van
Koksijde. In 2010 werd op het strand van Sint-Idesbald al oorlogsmunitie geruimd tussen de grens met De
Panne en de Klaprozenstraat. Het strand werd toen ook gescand tot aan de Dr. Willemsstraat in KoksijdeBad met oog op verdere opruiming.
Op 5 maart hervat de ruiming in Koksijde-Bad, ter hoogte van het Terlinckplein/Willemstraat en zo verder
richting Sint Idesbald. Bij vondst van munitie komt DOVO ter plekke die dan verder beslist wat er concreet
dient te gebeuren (afvoeren, ter plaatse onschadelijk maken, ter plaatse gecontroleerd laten ontploffen,…). Er zal in principe enkel overdag gewerkt worden, rekening houdend met de getijden. Er wordt niet
gewerkt tijdens (verlengde) weekends en in geval van mooi weer ook niet tijdens de vakantieperiodes. De
werken kunnen duren tot juni 2012. De aannemer neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen. Ter plaatse
wordt duidelijk aangegeven waar het strand tijdelijk niet kan betreden worden. Aan de bevolking wordt
gevraagd deze richtlijnen strikt te volgen.

Infoavond over arbeids- en
sociaal zekerheidsrecht
Het gemeentebestuur organiseert op maandag 19 maart om 19 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde een gratis infoavond voor elke werkgever en andere belangstellenden van Koksijde. Deze activiteit is te
onderscheiden van de Dag van de Lokale Economie die van het jaar op 23 april plaatsvindt.

Volgende thema’s komen aan bod.
Nieuwe opzegtermijnen - De statuten van arbeider
en bediende worden meer op elkaar afgestemd.
Vooral met de nieuwe opzeggingstermijnen houdt
men als werkgever best rekening.
Hervorming van de studentenarbeid - Ook als
men regelmatig studenten in dienst neemt, doet
men er goed aan de nieuwe regels erop na te
slaan. Het is de bedoeling om het voor de werkgever eenvoudiger te maken om met studenten te
werken, maar aan een aantal regels komt men niet
onderuit.
In 2012 wijzigt er behoorlijk wat voor een werkgever.
De nieuwe regering treft maatregelen om de crisis
het hoofd te bieden. Daarnaast stonden al een
aantal wijzigingen op stapel die ook in 2012 in voege treden. Reden genoeg om een aantal onderwerpen voor het voetlicht te halen. Voor deskundig
advies inzake arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
komt meester Egbert Lachaert op uitnodiging van
Securex naar Koksijde. Mr. Lachaert is verbonden
aan kantoor Van Eeckhoutte, Taquet&Clesse, het
eerste sociaalrechtelijke nichekantoor in België. Het
kantoor gaat prat op een spitse duiding en praktische tips om een minder evidente materie bevattelijk te maken.

Geleidelijke opheffing statuut grensarbeider - Wie
in Frankrijk woont en in België werkt, kan aanspraak
maken op een gunstige fiscale regeling. Blijft dit zo
en kan men als werkgever verder een beroep doen
op deze arbeiders?
Strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers - In het kader van de fraudebestrijding plant
de regering de invoering van een omkering van de
bewijslast. Wat is de stand van zaken? Hoe concreet
is het voornemen van de regering? Waar houdt
men best rekening mee?
Vooraf inschrijven via economie@koksijde.be, of
F 058 53 34 16, of T 058 53 30 41.

Word medewerker Slachtofferhulp
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver vzw zoekt vrijwillige medewerkers voor de dienst
Slachtofferhulp voor regio Veurne, Westkust (KoksijdeNieuwpoort-De Panne), Diksmuide.
Als vrijwillige medewerker ondersteunt u:
- slachtoffers van misdrijven (inbraak woning, diefstal,
aanranding, slagen en verwondingen, etc)
- getuige(n) en na(ast)bestaanden van slachtoffers
van misdrijven/zelfdoding/betrokkenen in een verkeersongeval

CAW De Papaver biedt u een kosteloze opleiding,
deskundige ondersteuning, een onkostenvergoeding,
en verzekering.
Hebt u interesse en/of wenst u meer informatie? Kom
dan vrijblijvend naar een infomoment:
- dinsdag 6 maart van 14 tot 16 u. in dienstencentrum
Zonnebloem, lokaal 5, Zuidstraat 67 in Veurne
- donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 u. in LDC Ten
Patershove, lokaal Nicefoor, Maria Doolaeghestraat
2A te Diksmuide

Info en contact: Petra Barbez, T 057 22 09 20, petra.barbez@cawdepapaver.be, www.cawdepapaver.be

Bijzondere tentoonstelling:
Het leven van Anne Frank
Curieus-Koksijde pakt van zaterdag 3 tot en met
zondag 11 maart in de kapel Ster der Zee, Koninklijke
Baan 266, uit met de bijzondere tentoonstelling Het
leven van Anne Frank.
De expo werd in 1996 door de Anne Frank-Stichting
ontwikkeld om de bezoekers niet alleen informatie te
geven, maar vooral ook om hen nieuwsgierig te maken en tot nadenken aan te zetten.
De Anne Frank-Stichting (1957) heeft een tweeledige
doelstelling. In de eerste plaats het behoud van het
Achterhuis, het pand aan de Prinsengracht in Amsterdam waar Anne, haar familie en vier andere onderduikers zich tijdens WO II meer dan twee jaar hadden
schuilgehouden. Dit huis is in Amsterdam nog steeds
één van de belangrijkste bezienswaardigheden. De
tweede doelstelling van de stichting is het uitdragen
van de idealen zoals Anne die in haar dagboek heeft
verwoord. Deze tentoonstelling, met woord en veel
beeldmateriaal, is daar een bewijs van.
Met deze activiteit wil Curieus-Koksijde zich inzetten
voor een vrije en democratische samenleving waarin
pluriformiteit en gelijke rechten worden gegarandeerd, racisme wordt bestreden en verdraagzaamheid gestimuleerd.

Info: Ivan Vancayseele, voorzitter Curieus-Koksijde,
0478 24 54 16

Algemene vergadering Seniorenadviesraad
Op donderdag 8 maart houdt de seniorenadviesraad om 10 u. zijn jaarlijkse algemene vergadering in
gemeenschapszaal De Brug, Ter Duinenlaan 32 in Koksijde. Blikvanger op de agenda is gastspreker Alain
Remue, hoofd van de cel Vermiste Personen van de federale politie. Op de agenda verder o.m. woordje
van schepen Greta Suber-Delie, verslag werkjaar 2011, voorstellen activiteiten 2012, financiële toestand
enz. De jaarlijkse algemene vergadering is voor alle senioren een ideaal moment om hun mening i.v.m.
het seniorenbeleid kenbaar te maken. Aansluitend receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
Inschrijven gewenst bij seniorenconsulent Dorine Van Steertegem
(T 058 53 30 72, dorine.vansteertegem@koksijde.be).

1ste dansnamiddag voor senioren
Op donderdag 2 maart organiseert de seniorenadviesraad van 14.30 tot 17.30 u. een 2de dansnamiddag
voor senioren in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde
(deuren open om 14 u.). De middag wordt opgeluisterd Mayke Vanes en Dajo Spirit Sound. Kaarten in het
toerismekantoor in Koksijde-bad, Zeelaan 303.
Voorverkoop 6 euro, aan de deur 8 euro.
Info: seniorenconsulent Dorine Van Steertegem
(T 058 53 30 72, dorine.vansteertegem@koksijde.be)

CO: stille moordenaar in huis
Brandweercommandant Kristof Dorné en brandpreventieadviseur 1ste sergeant Danny Geryl hebben het
genoegen onze inwoners via Tij-dingen wat info en tips te geven ter voorkoming van CO, het gevaarlijke gas
koolstofmonoxide. CO is immers een stille moordenaar: je ruikt het niet, ziet het niet, proeft het niet en voelt het
niet…
3a. Verwarming
Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen
een juiste aansluiting op een schoorsteen en een
regelmatig onderhoud door een bekwaam vakman.
Een kachel op een lage stand laten branden is gevaarlijk. Dit vermindert de trek in de schoorsteen.
Plaats daarom nooit een te grote kachel in een kleine
kamer. Want je zal het vlug te warm krijgen en de
kachel toch op een lage stand zetten. Dat is heel
gevaarlijk. Laat de zuurstofklep van een kolen- en
houtkachel voldoende open. Er moet steeds genoeg
zuurstof bij de vlammen kunnen. Zorg dat er via een
raam of deur lucht in huis kan.
3a. Bijwarming
Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of
gas hebben geen schoorsteen. Ze verbruiken zuurstof
uit de kamer. De verbrandingsgassen komen direct in
de kamer terecht. Gebruik ze liever niet. Ze zijn echt
gevaarlijk! Doe je dat toch? Gebruik ze dan max. 1
uur aan één stuk, gebruik ze nooit als je slaapt, verlucht de kamer terwijl je het toestel gebruikt.
4. Hoe herken je een CO- vergiftiging? Je krijgt snel
hoofdpijn, je wordt misselijk, je voelt je moe, soms val
je flauw, je kan er zelfs van sterven.

Gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken
op gas, kolen, pellets, mazout en petroleum hebben
veel lucht (zuurstof) nodig om goed te verbranden.
Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is,
wordt het gevaarlijke gas CO gevormd. Bij elektrische
toestellen kan geen CO ontstaan.
1. Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar
het toestel brandt. Maak bij het isoleren niet alle kieren van de ramen en deuren dicht. In een kleine kamer moet je zeker verluchten. In een ruimte waar een
gasgeiser- of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat, moet altijd gezorgd worden voor extra
verluchting. Een niet-afsluitbaar rooster van minstens
150 cm2 (vb. 10 cm op 12 cm) onderaan in de deur
en bovenaan in de muur is een minimaal wettelijke
verplichting.
2. Zorg dat de schoorsteen goed trekt. Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of
rookafvoer komt er CO in de kamer. Dat is zeker van
belang in de badkamer.
Wist je dat een toestel door slechte verluchting minder
goed brandt en meer verbruikt…

5. Eerste hulp, wat doen? Open eerst ramen en deuren. Schakel het toestel uit. Breng het slachtoffer uit de
kamer en bel de huisarts. Is de persoon bewusteloos:
bel 112 en meld dat het een CO-vergiftiging betreft.

Interesse in de brandweer?
Zin om brandweerman of –vrouw te worden en de
posten van Koksijde-Oostduinkerke te vervoegen?
Stuur een mailtje met al uw gegevens naar
brandweer@koksijde.be.

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

Een goed voorbeeld van een lage
onthaalbalie in het Casinohotel.

voor personen met een handicap / verenigingen die
handelaars, uitbaters van vrijetijdscentra, scholen en
andere opleidingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk gericht aan het
gemeentebestuur van Koksijde, t.a.v. de andersvalidenadviesraad, Zeelaan 303, elk jaar op uiterlijk 30
april, op daartoe bestemde formulieren. De bijzondere verbeteringen moeten ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar vòòr de indiening van de kandidatuur, en
moeten uiteraard een blijvend karakter hebben.
Info en reglement: marleen.verslype@telenet.be,
T 058 51 81 80

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. 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 (of wandelen) ze, het volledige traject op
het strand.
- 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

Openbare werken: stand van
zaken
Diverse kleine
werken
1. Dossier Delwartlaan
en Bremraapweg
De nutsmaatschappijen begonnen
hun opdracht met enige vertraging waardoor de aanleg van de
rioleringen pas half februari kon
beginnen. Gezien beide straten in
een “dal” gelegen zijn, is een aansluiting op 4,5 m diep in de Burgondiëstraat nodig. Deze ingreep vergt
meer tijd dan een gewone aanleg.
Vandaar dat deze werken tot eind
maart zullen duren. In de mate van
het mogelijke werd er minderhindersteenslag aangebracht zodat
de opritten na verloop van tijd
weer toegankelijk zullen zijn. Vanaf
half maart wordt dan gestart met
de aanleg van de bovenbouw van
de weg.

2. Diverse nieuwe
deklagen in Koksijde
(dossier 2011):
a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan, d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
Het ondergronds brengen van
de netten en nieuwe openbare
verlichting in het gedeelte tussen
Duinenkranslaan vergde meer tijd
dan aanvankelijk geraamd. Ondertussen werd wel voortgewerkt
in de Ranonkellaan, gedeelte dat
inmiddels beëindigd is. De Duinenkranslaan krijgt dezelfde afwerking
als de Ranonkellaan. Einde van dit
deel tegen half maart.
Dezelfde werken zullen ook plaatsvinden in de Jan Pootlaan, de Geitenweg en de Leeuwerikenstraat,
maar ze zullen pas na de paasvakantie starten.

Weg- en riolerings-werken
Rousseaulaan en omgeving
De omgeving van de Rousseaulaan ondergaat een volledige facelift. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. In het midden van de straat
komt een dubbele parkeerstrook. De voetpaden en parkeerstroken
worden in kleinschalig waterdoorlatende materialen aangelegd. Het
kruispunt met de G. Lejeunestraat wordt een rotonde.
Ook ondergronds worden werken uitgevoerd: het huidige gemengd
rioleringsnet is aan vernieuwing toe en wordt vervangen door een
gescheiden rioolstelsel, waarbij het hemelwater via bezinkputten infiltreert. Dit project omvat verder een nieuw rioolstelsel en de heraanleg van de naburige straten: Vredestraat, en G. Lejeunestraat.
Eindelijk is de aannemer (na het verleggen van diverse nutsleidingen)
kunnen starten met de (her)aanleg van de riolering.
Ondertussen is ook de aanleg van de rotonde begonnen zodat straks
al het verkeer komende van de Zeedijk en de ondergrondse garages,
alsook uit de Rolandstraat, Gaillystraat en Bettystraat via de Dorlodotlaan de Koninklijke Baan kan bereiken.
Na de aanleg van riolering volgt uiteraard de aanleg van de bovenbouw.
Meer planning, zie de website.

Ter Duinenlaan
Als laatste fase is men thans bezig met de aanleg van de beplantingszones, wat binnenkort ook volledig uitgevoerd zal zijn.

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

Rotonde Wulpenbrug

Gladiolenlaan e.a.

Halverwege januari kon de rotonde gedeeltelijk in
gebruik genomen worden. Men is nu volop bezig,
-zonder het verkeer om te leiden-, met de aanleg
van de beplanting en het plaatsen van de openbare
verlichting.
Na de paasvakantie, als de temperatuur voldoende
hoog is, zal dan de eindlaag rode asfalt (van de fietspaden) worden gegoten, en vervolgens de toplaag
van de rotonde zelf. Het is best mogelijk dat ook een
gedeelte van de toplaag richting autostrade mee
wordt vernieuwd. Uiteraard zal de rotonde dan opnieuw tijdelijk afgesloten moeten worden.
Voor deze werken is er kort voor de paasvakantie een
samenkomst met de Administratie Wegen en Verkeer
voor verdere planning.

Recent startte ook dit project. Het betreft de aanleg
van voetpaden en parkeerstroken in een gedeelte
van de Gladiolenlaan rechtover het nieuwe rusthuis
Dunecluze. Vervolgens worden de parkeerstroken van
de Strandlaan heraangelegd, wat tot eind maart zal
duren. Het gedeelte Christiaenslaan (tussen de Strandlaan en de Koninklijke Baan) wordt dan ook vernieuwd,
van half april tot half mei. Als laatste deel van dit
dossier is de schoolomgeving in de Veurnelaan aangepakt. Er is nog enige twijfel of de huisvuilriolering al dan
niet vervangen moet worden. Als vervanging nodig
is, zullen deze werken veel omvangrijker zijn dan eerst
gedacht. In dat geval zou het best kunnen dat ook de
nutsleidingen moeten verlegd worden, waarvoor offertes aangevraagd moeten worden wat ook tijd vergt.

Bosquetiastraat in Koksijde
Bij het ter perse gaan van dit nummer moest de coördinatievergadering nog plaatsvinden. Gezien de nutsmaatschappijen opnieuw een groot deel van de leidingen moeten vernieuwen, zal de planning grotendeels
van hen afhangen. Hopelijk kan dit werk nog voor de zomer uitgevoerd worden. De planning zal later gepubliceerd worden.

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

Strandopkuis met de surfclubs
Sand Yacht Club (Sycod) en Surfclub Windekind Oostduinkerke maken deel uit van de twaalf Belgische
surfclubs die meedoen aan de wereldwijde strandopruimactie “Swell Clean Beach Cup”, georganiseerd
door de ecologische organisatie Surfrider Foundation Europe. Op meer dan 1.000 locaties over heel de
wereld wordt tijdens het eerste weekend van de lente het strand schoongemaakt.
Nog steeds belandt 206 kilo afval per seconde in
zee, dus is een sterk signaal meer dan nodig. Kom
massaal helpen opruimen zodat kan aangetoond
worden hoeveel afval er op het strand ligt. Vorig jaar
haalde men wereldwijd 50 volle autobussen afval
van het strand. Hiertoe droeg België ook een grote
steen bij met 853 deelnemers die 4.543 kilo afval van
36 kilometer strand haalden.

Grote strandopkuisactie
op zondag 25 maart in
Oostduinkerke!

Manuele opkuis

Het gemeentebestuur kan een manuele strandopkuis alleen maar toejuichen en ondersteunen. Het inzetten van de strandreinigingsmachine is tijdbesparend, maar neemt, naast plastieken touwen, stukjes
gescheurde visnetten, blikjes en petflesjes, ook zand
en natuurlijke aanspoelsels weg. Wieren, schelpen,
takjes, eikapsels wulken, roggen en hondshaaien
zorgen nochtans voor stabiliteit van het strand, duinvorming en kustverdediging, en meteen ook voor
een rijk gevulde tafel voor vogels en insecten.
Iedereen is welkom op zondag 25 maart vanaf

14 u. in Sycod, Alfred Devoslaan 50, en in Windekind,
Zuidenwindhelling 1, Groenendijk in Oostduinkerke.
Afvalzakken en handschoenen zijn voorhanden. Als
dank bieden de clubs een drankje aan.
Info: beachmaster@sycod.be of
surfclub-windekind.eu/

Laat het zoemen met
bloemen

Ook in 2012 deelt het provinciebestuur bijenvriendelijk bloemenzaad
uit. Help de bijen op een simpele manier door verschillende bloemrijke
planten. Zonder bijen geen honing, maar ook geen vruchten.
Bijen versus wespen - Het inzaaien van bloemen zal geen enkele
invloed hebben op de hoeveelheid wespen in uw tuin. Wespen landen
sporadisch op bloemen om wat nectar of stuifmeel te eten. Wespen
zijn alleseters, die hun larven voeden met eiwitten van andere insecten,
rupsen, larven en vlees van kadavers. Op het einde van de zomer is de
wespenkolonie aan het uitsterven en gaat ze in de omgeving van de
mens op zoek naar zoetigheid voor directe eigen consumptie. Dan kunnen ze agressief zijn.
Gratis zaadmengsels bij de provincie - Eén pakketje met beide
mengsels, goed voor ongeveer 7 tot 10 m² bloemenweide en-akker, kan
samen met begeleidende folder aangevraagd worden via www.westvlaanderen.be/bijen, of via het provinciaal infocentrum Tolhuis (gratis nr
0800 20 021. De campagne loopt zolang er voorraad is.
Meer info - www.west-vlaanderen.be/natuur ofwel dienst MiNaWa,
sectie Natuur en Landschapsecologie, wannes.meersmans@
west-vlaanderen.be, 050 40 32 23.

Expeditie@Natuur
Om jonge tieners aan te tonen dat niet alleen hun PC, maar ook de natuur uitdagend
is, organiseert het educatief centrum Duinenhuis i.s.m. met vzw De Boot van 11 tot 13 april
een driedaagse trektocht in eigen streek. De
13 en 14-jarigen voeren samen uitdagende
opdrachten uit in stukjes natuur, waar ze
gegarandeerd nog nooit geweest zijn. Zowel
bollebozen, doorzetters, handige harry’s en
nieuwsgierigen zijn welkom, want de uiteenlopende opdrachten dienen in team te
worden opgelost.
Inschrijven tot 1 april bij vzw De Boot: naam
en adres mailen naar info@deboot.be en 40
euro storten op rek. nr. 751-2009606-97, met
vermelding “naam / Expeditie@Natuur”.
Info - Vzw De Boot: 0486 49 45 73 of
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Koksijde
kyotoot
weer mee
Van 26 maart tot 21 juni organiseert de Bond Beter Leefmilieu
weer de campagne Ik kyoto.
Doel is werknemers te doen
nadenken over hun dagelijkse
verplaatsing naar het werk en
hen aan te sporen de wagen
thuis te laten door te voet op
de fiets naar het werk te komen, of met het openbaar vervoer of carpoolend. Zo dragen
ze bij tot het terugdringen van
de CO2-uitstoot. Werknemers
kunnen meedoen aan de
actie door het bijhouden van
alle duurzame verplaatsingen
van en naar het werk. Na de
actie worden onder alle deelnemers mooie prijzen verloot.
Ook de personeelsleden van
ons gemeentebestuur nemen
opnieuw deel!

Info: heidi.vollon@koksijde.be /
058 53 34 04

Te beleven in
het Duinenhuis

Eind februari begin maart trekken de padden weer op
liefdespad…

Het educatief centrum Duinenhuis organiseert het
hele jaar door allerlei activiteiten voor (zee)klassen,
verenigingen of vriendengroepen, maar gaat ook
soms met individuelen in zee.
Cursus sterrenkijken voor beginners met Emmanuel
Fabel, op 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart
van 19.30 tot 22.30 u. De 5de avond vindt plaats bij
een heldere hemel in de sterrenwacht Alpha Centaurus in Wulpen. Inschrijven door storting van 20 euro op
rek. nr. IBAN BE87 0910 1277 1794 - BIC GKCCBEBB van
gemeente Koksijde, Zeelaan 303, uiterlijk op 8 maart,
met mededeling: sterrenkunde + naam’.
Cursus Zeeanimator 2012 op 6, 13 en 20 maart van
9.30 tot 16.30 u., leert je om via educatieve pakketten kinderen warm te krijgen voor zee, strand en duin.
Inschrijven: voor 1 maart via nme@west-vlaanderen.
be en 20 euro storten op rek. nr. 091-0131312-03 van
de provincie West-Vlaanderen met vermelding ‘Zeeanimator 2012’ en je naam. Meer info: Steunpunt NME
T 050 40 33 11 of T 059 34 01 64.
Workshop Voel je goed met kruiden (EHBO/badgenoegens) op donderdag 19 april en 24 mei, telkens
van 19.30 u.-22.30 u., i.s.m. mevr. Lies Vandercoilden.
Inschrijven voor 7 april, 10 euro storten op de rekening
van de gemeente (zie cursus sterrenkijken). Met mededeling kruidenworkshop + naam.
Workshop Potverse groenten kweken in een minimoestuin op zaterdag 21 april en 26 mei, telkens van
9.30 tot 11.30 u., hoe eetbare planten kweken in bakken en potten, o.l.v. een lesgever vzw VELT. Inschrijven
voor 7 april, 10 euro storten op de rekening van de
gemeente (zie cursus sterrenkijken). Met mededeling
minimoestuin+ naam. Max. 25 deelnemers.
Duinenhuis - Het Duinenhuis is niet bereikbaar met
de wagen. Parkeren kan op het Elisabethplein, rest
te voet langs het duinpad. Geef de voorkeur aan de
tram of bus (halte Lejeunelaan) of kom te voet of met
de fiets langs de autovrije Bettystraat.
Meer info - T 058 52 48 17, 058 53 21 06,
duinenhuis@koksijde.be.

Paddentrek in
Doornpanne
Vanaf eind februari tot uiterlijk 31 maart zal de
Doornpannestraat en een stuk van de Guldenzandstraat in het Natuurreservaat Doornpanne af
en toe van zonsondergang tot –opgang voor gemotoriseerd verkeer afgesloten worden. Dat komt
omdat padden dan hun jaarlijkse trek houden op
weg naar hun voortplantingspoel.
Amfibieën brengen de winter meestal door aan
land, verstopt onder bladeren, een houtmijt of
ingegraven in een ondergronds holletje. In het
voorjaar ontwaken ze uit hun winterslaap en gaan
ze (bijna allemaal op hetzelfde moment) op reis
naar vochtige plaatsen. De trek vat aan rond 19
u. en stopt rond middernacht. Doel is een partner
zoeken en eitjes afzetten. Door het dichte Vlaamse wegennet, moeten veel amfibieën tijdens die
tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht
op weg naar nieuw leven in een platte dood.
Om dit te voorkomen wordt dus jaarlijks deze verkeersmaatregel genomen.
Info: milieu@koksijde.be, 058 53 34 39

Winnaar boodschappentas
februari
De h. Yves Scheffermayer
werd in de Leopold IIlaan in Oostduinkerke op
1 februari gespot met de
boodschappentas in de
hand. Hij wint aankoopbonnen van plaatselijke
handelaars. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling wenst hem van
harte proficiat!

Verkeersmaatregelen wielerwedstrijd

Driedaagse De Panne-Koksijde
Op woensdag 28 en donderdag 29 maart 2012 wordt een gedeelte van de wielerwedstrijd Driedaagse De
Panne-Koksijde op het grondgebied van de gemeente Koksijde verreden. Om ieders veiligheid te garanderen
zijn op die twee dagen enkele bijzondere verkeersmaatregelen van kracht.

Woensdag 28 maart:

Donderdag 29 maart:

* Drie plaatselijke ronden - Tussen 15.45 en 16.15 u.
komt het peloton het grondgebied van de gemeente
binnengereden via de Ten Bogaerdelaan, Rotonde
Zeepanne, Leopold III-laan, rotonde Molen, Van Buggenhoutlaan, rotonde De Poort, Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Albert I-laan, Leopold II-laan, doortocht
aankomstlijn t.h.v. de Guldenzandstraat met nog 3
plaatselijke ronden van 11 km over volgende omloop:
Dorpstraat, Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan, Vandammestraat, rotonde Zeepanne, Leopold III-laan,
rotonde Molen, Van Buggenhoutlaan, rotonde De
Poort, Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Albert I-laan,
Leopold II-laan

* Eén plaatselijke ronde - Tussen 11.30 en 11.50
u. komt het peloton het grondgebied van de gemeente binnengereden via de Toekomstlaan,
Dorpstraat, Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan,
R.Vandammestraat / Grondgebied De Panne: Koksijdeweg, Veurnestraat, Koninklijke Baan, Duinkerkelaan,
Nieuwpoortlaan / Grondgebied Koksijde: Koninklijke
Baan, KP Ster der Zee, Koninklijke Prinslaan, rotonde
Molen, Leopold III-laan, rotonde Zeepanne, rotonde
Vandammestraat / Grondgebied De Panne: Koksijdeweg, Veurnestraat, (aankomststreep)

2de rit Zottegem-Oostduinkerke

* Aankomst - Tussen 16.30 en 17.15 u. in de Leopold
II-laan ter hoogte van de Guldenzandstraat.
* Parkeerverbod - Van 8 tot 18 u. is er parkeerverbod
langsheen het grootste gedeelte van het parcours.
* Verkeersverbod - De Leopold II-laan, tussen het
kruispunt Oostduinkerke-Dorp en het kruispunt met de
Piet Verhaertstraat wordt tussen 8 en 11 u. en 14 en
17.30 u. afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De
nodige omleidingen zijn aangeduid.

Rit 3a, voormiddagrit
De Panne-De Panne

Rit 3b, individuele tijdrit
(van 14.25 tot 16.50 u.)

* Omloop - Komende uit de richting De Panne, Koninklijke Baan-zuid, Koninklijke Prinslaan-west, rotonde
Molen, Leopold III-laan-west, keerpunt voor de rotonde Zeepanne, Leopold III laan-oost, rotonde Molen,
Van Buggenhoutlaan-zuid, keerpunt voor de rotonde
De Poort, Van Buggenhoutlaan-noord, rotonde Molen, Koninklijke Prinslaan-oost, Koninklijke Baan-zuid,
keerpunt voor het kruispunt Koksijde-Bad (Zeelaan),
Koninklijke Baan-noord richting De Panne

* Parkeerverbod - van 8 tot 17.30 u. is er een parkeerverbod in de volgende straten langsheen het
parcours Koninklijke Baan (beide zijden) tussen de
grensscheiding met de gemeente De Panne en kruispunt met de Blieckstraat/Jordaenstraat, Koninklijke
Prinslaan, Leopold III-laan en Van Buggenhoutlaan.
* Verkeersverbod - Deze straten worden ook voor
alle verkeer afgesloten tussen 13.30 en 17.30 u.

Info: Politie Westkust - directie operaties
T 058 53 30 14 of T 058 53 30 08
(tijdens de kantooruren)

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

Sport overdag
Het programma Sport overdag loopt nog
tot en met 27 mei. Door omstandigheden
zal Sport Overdag vanaf maart plaatsvinden op dinsdag i.p.v. op vrijdag in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Ook de uurregeling wordt licht gewijzigd:
conditiegymnastiek (10.30 tot 11.30 u.), tennis en tafeltennis van 13.30 tot 14.30 u., en
badminton en tafeltennis van 14.30 tot
15.30 u. De sporthal mag enkel betreden
worden met schoenen die niet buiten gedragen zijn en die geen strepen nalaten!
Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of
namiddag, sportmateriaal en verzekering inbegrepen. De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal
inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag.

Jeugdsportacademie atletiek
Op woensdag 14, 21 en 28 maart wordt voor kinderen van het lager onderwijs een lessenreeks atletiek georganiseerd in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Voor het 1ste tot het 3de leerjaar van 14 u tot 15.15
u. en voor het 4de tot het 6de leerjaar van 15.15 u tot 16.30 u. Deelnemen kost 4,50 euro voor de hele reeks
(sportmateriaal en verzekering inbegrepen), inschrijven kan op de sportdienst of via www.sport.koksijde.be.

Paassportkamp
(8-12-jarigen)
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 april
organiseert de sportdienst i.s.m. de sportraad in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke het jaarlijkse paassportkamp voor
jongens en meisjes van het 3de tot het 6de
leerjaar. Elke dag loopt van 9 u tot 16 u.
Deelnemen kost 55 euro, sportmateriaal,
verzekering, verplaatsingen, een uniek Tshirt en dagelijks een drankje inbegrepen.
Volgende sporten staan o.m. op het programma: kajak, tafeltennis, rafttocht, oriëntatieloop op de Basis Koksijde, schermen, mountainbiken…
Inschrijven kan enkel op de sportdienst of via www.sport.koksijde.be en is pas definitief na betaling. Wees
er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Elk kind moet een zwembrevet van minstens 50 m kunnen
voorleggen om te kunnen deelnemen.

Cursus aspirant-initiator
De cursus aspirant-initiator richt zich tot sportieve begeleiders van kinderen (6 tot 12 jaar). Bij het inschrijvingsgeld is een map met heel wat spelletjes inbegrepen. Het betreft actieve doe-spelletjes i.v.m. lopen,
springen en gooien. In de atletieksport is de cursus aspirant-initiator een eerste stap in de richting van het
trainerschap, maar deze cursus is ook bruikbaar voor jonge mensen vanaf 16 jaar die hun eerste stappen
willen zetten in het actief begeleiden van kinderen.
Cursusdata: zaterdag 10 en 17 maart van 9 tot 18 u. Verzamelplaats: atletiekpiste Hazebeeksportpark.
Cursusbijdrage: 80 euro, spelletjesmap inbegrepen.
Info en inschrijving: Daniel Lingier, T 058 51 75 61 of daniel.lingier@skynet.be

WK-special
en –boek op
komst!

Sterke
WK-foto’s?
Het WK blijft nazinderen…
Op langere termijn zal ook een
heus fotoboek verschijnen met
beklijvende opnamen: van de
verre voorbereiding in geesten en
handen, alover het hoogtepunt
van het Niels Albertduin, tot de
nasleep van de snel verwerkte
afvalberg…
Hebt u ook beresterke sprekende
WK-foto’s? Zend de redactie
(foto@koksijde.be) een strenge
selectie van uw eigen werk. Misschien komt uw foto ook in het
WK-boek… Doen!!

Bij het verschijnen van dit nummer is het WK Cyclocross Koksijde
2012 al een maand voorbij. Maar
niet vergeten…
Want dit gigantisch wielerfeest
blijft tot in lengte van jaren sowieso onvergetelijk!
Om de herinnering een steuntje
te geven maakte de redactie
een extra Tij-dingen, een WK-special met tientallen prachtfoto’s.
Hou uw brievenbus in de gaten.
Op 5 of 6 maart..!

Wekelijkse Groendijkmarkt verhuist
naar de Zeedijk van Oostduinkerke
De wekelijkse Groendijkmarkt verhuist. Vanaf 1 mei tot en met 2 oktober 2012 zal de Oostduinkerkse dinsdagmarkt doorgaan op de Zeedijk van Oostduinkerke. Hiermee wil het gemeentebestuur dit marktgebeuren nieuw leven inblazen en de handel en wandel in de garnaalgemeente nieuwe impulsen geven.
“De Groendijkmarkt kende de voorbije jaren een
dalend succes”, alsdus de burgemeester.
“Op initiatief van de handelaarsbond en het
feestcomité van Oostduinkerke-dorp, hebben we
aanvankelijk onderzocht of we de Groendijkmarkt
konden verhuizen naar het dorp. Om veiligheidsredenen was dit niet mogelijk. Dan hebben we het
geweer van schouder veranderd en enkele pistes
onderzocht in Oostduinkerke-Bad. De Zeedijk bleek
al gauw een ideale locatie. Alle stroomvoorzieningen zijn aanwezig, en ook qua veiligheid zit het snor.
De plaatselijke horecazaken zijn alvast enthousiast
en voor de bezoeker is deze markt perfect bereikbaar met de tram.”

Plaatselijke handelaars

Testjaar

Dit is reeds de tweede markt die schepen van Lokale Economie Frederic Devos verhuist. “In Koksijde
hebben we inderdaad soortgelijke beweging gedaan”, zegt de schepen. “We brachten de wekelijkse vrijdagmarkt van het afgelegen Marktplein pal
in het centrum van de Zeelaan. Bedoeling is immers
vooral dat onze lokale handelaars meegenieten
van de handel en wandel die een wekelijkse markt
met zich meebrengt. Zo ook in Oostduinkerke: we
hopen dat mensen hun marktbezoek combineren
met enkele aankopen in plaatselijke winkels.”

De verhuis van de Oostduinkerkse dinsdagmarkt is
nog niet definitief. Schepen Devos: “2012 wordt een
testjaar. Na afloop van de termijn, in oktober, gaan
we samen met de plaatselijke handelaars evalueren. Net zoals in Koksijde gebeurde.”

Info: burgemeester Marc Vanden Bussche burgemeester@koksijde.be - T 058 53 34 69 en
schepen van Lokale Economie Frederic Devos frederic.devos@koksijde.be - Gsm 0475 50 37 30.

Opnieuw taxicheques voor 80 jongeren
Vanaf vrijdag 16 maart kunnen Koksijdse jongeren tussen 16 en 21 jaar (geboren tussen 1996 en 1991) een
pakket taxicheques afhalen op de jeugddienst, elke werkdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 u., ’s vrijdags
tot 19 u.. Elk pakket is 25 euro waard. In 2012 kunnen 80 jongeren daarmee in het weekend en op feestdagen gebruik maken van Koksijdse taxi’s. Doel van het project om jongeren op een veilige manier naar
huis te laten terugkeren na een avondje uitgaan. Breng je identiteitskaart mee en een officieel document
waarop je adres vermeld staat. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Koksijdse taxibedrijven,
het gemeentebestuur en vzw JOC de PIT.
Info: gemeentelijke Jeugddienst, Thierry Boonefaes, 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

In concert: Preuteleute
Op zaterdag 3 maart komen Alain en ook Alain
van Preuteleute naar JOC de PIT. Sinds 2011 gaan
ze samen solo. Na een heel jaar try-outen brengen ze in maart hun nieuwe dubbel-cd uit. Hun
officiële comeback. In de PIT zullen ze die voorstellen aan het Koksijdse publiek. Het wordt een
denderende show vol leute en muziektechnische
laagstandjes. Start om 21 u., toegang 3 euro voor
leden, 5 euro voor anderen.

In concert: Irish night
Het Ierse volk staat bekend om zijn feesttalent. Op
vrijdag 16 maart zal dat niet anders zijn. Dj van dienst
is dj Voelie. Voeling met het Ierse lied heeft hij alleszins!
De band Never mind Nessie speelt live Ierse volksmuziek. Voorproefje op www.nevermindnessie.be.
Een avond vol Ierse medleys en tunes! Uiteraard gesausd met aangepaste drank.
Kom als een Ier en geniet van een glaasje gratis bier!
Groen dragen is de boodschap.
Vanaf 22 u. kan men nog de openingsreceptie van
‘goliarden’ meepikken.
Toegang 3 euro voor leden, 5 euro voor anderen.
Info: www.depit.be

Koksijde Kids
op 14 en 15 april!
Zit zeker niet stil op zaterdag 14 en zondag 15 april!
Tijdens dat weekend vindt immers Koksijde Kids
plaats, hét gratis kinderevenement met tal van
toffe attracties. De Zeelaan te Koksijde-Bad zal
opnieuw omgetoverd worden tot één groot speelparadijs. Koksijde Kids staat garant voor uren speelplezier, niet alleen voor de allerkleinsten en kleuters
maar ook de tieners zullen er zich kunnen wagen
aan megacoole en spannende attracties.
Meer info in de volgende Tij-dingen!

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vanbelleghem-Gouwy
Goud was er op zaterdag 11 februari voor het echtpaar André Vanbelleghem (°Oudekapelle) en Godelieve
Gouwy (°Oostkerke) die huwden op 10 februari 1962 in Oostkerke. André was de bekende aannemer van
bouwwerken, en Godelieve was daarbij zijn rechterhand en beredderde ook het huishouden. Beiden waren
ook heel actief in het verenigingsleven van Koksijde. Het echtpaar heeft een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Teljega-Nowak
Miroslav Teljega (°Maricka, Joegloslavië) en Roswitha Nowak (°Norf, D)
beloofden elkaar 50 jaar geleden (La
Bouverie, 27 januari 1962) eeuwige
trouw! Ter gelegenheid van die mooie
verjaardag werden de jubilarissen op
zaterdag 11 februari in het gemeentehuis ontvangen. Miroslav was leraar
schrijnwerkerij. Het echtpaar heeft twee
dochters en vier kleinkinderen.

Een eeuwelinge: mevr. Maria Nollet!
Honderd jaar geleden, op 10 februari 1912, zag Maria Nollet in Wulpen het levenslicht in het landbouwersgezin van Jules Nollet en Augusta Depotter. Na een verblijf in Frankrijk tijdens WO I vestigde het gezin zich op
Hof ter Hille in Oostduinkerke, waar nu het golfterrein aangelegd wordt. In 1923 ging Maria op pensionaat in
Heist, waar ze boekhouden, dactylo en steno leerde, én piano spelen! Eens de schooltijd definitief voorbij,
bleef ze thuis helpen bij het vele werk op Hof ter Hille, dat later door haar broer Roger Nollet zou uitgebaat
worden. In 1937 huwde Maria met Jerome Florizoone junior, handelaar in de Dorpsstraat. Ze kregen vier
kinderen: Eliane, Chantal, Suzanne en Raymond. Nu zijn er acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
Het geheim van Maria’s lang leven: “Alles eten! Alles! Want vroeger bestond dat niet, cholesterol en hoge
bloeddruk… Maar alles met mate..”
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Echtpaar De Coninck-Sawenne
Op donderdag 16 februari waren er diamanten palmen voor de echtgenoten Laurent De Coninck (°Zulte)
en Thérèse Sawenne (°Verviers) die huwden op 16 februari 1952 in Elsene. Laurent was beroepsmilitair tot
z’n 40ste (o.a. sportmonitor en para-commando in Kongo), waarna hij in Proven bedrijfsleider werd van het
aardappelverwerkend bedrijf Eurofreez. Hij was ook zes jaar schepen van Sport in Koksijde, gekend als “de
King”. Thérèse ontfermde zich over de kinderen en het huishouden. Ze hebben twee zonen (één overleden)
en twee kleinkinderen.

Echtpaar Rosiers-Legrand
Briljanten palmen waren er op zaterdag 18 januari voor het echtpaar Petrus Rosiers (°Schelle) en Leonora
Legrand (°Wilrijk) ter gelegenheid van de 65ste huwelijksverjaardag (12 februari 1947, Wilrijk). Waarachtig
een zeldzame verjaardag om “u” tegen te zeggen! Petrus was bediende bij Ford Antwerpen, Leonora was
een tijdlang secretaresse in een bedrijf.

De voorbije maand in woord en beeld
In de rubriek De voorbije maand in
woord en beeld op bl. 31 van Tij-dingen
februari sloop een jammerlijke fout in
de tekst onder de foto van de op 16
januari gehuldigde restauranthouders.
Niet vier maar zes restaurants werden
bekroond. Twee werden ongelukkig
niet vermeld, nl. de h. en mevr.
Puystiens van restaurant Oh Restaurant
met twee vorkjes, en de h. en mevr.
Stragier van restaurant Mozart met één
vorkje. Bij deze wenst de redactie dit
met excuses recht te zetten.

De voorbije maand in woord en beeld

Twee groepsfoto’s van alle 12 paardenvissers hangen voortaan in de aankomsthal en de transitzone van de
internationale luchthaven Oostende-Brugge. Een en ander is een initiatief van de Orde van de Paardenvisser. De foto’s zijn van de hand van fotograaf Henri Lemineur uit Koksijde. De officiële onthulling gebeurde op
woensdag 25 januari door burgemeester Marc Vanden Bussche en voorzitter Ghislain Storme van de Orde
van de Paardenvisser, in aanwezigheid van de paardenvissers en ordeleden.

Tijdens de opbouw- en afbraakperiode van het WK Cyclocross mocht de
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
een elektrische quad (100% elektrische
wagen) gebruiken van de firma Green
Waco uit Waver. Dit kaderde in het
eco-label reCycling, dat dit WK van de
UCI meekreeg. Op de foto de overdracht van de elektrische wagen met
Emmanuel Gheldof, schepen Danny
Van Herck, Jan Vandromme, Robert
Courtois van de firma Green Waco uit
Waver en Nathalie Haentjens van de
dienst Milieu en DO.

Op zeven locaties zijn bijkomende ondergrondse glascontainers geplaatst,
nl. Viooltjesperk, Zeewierplein, Lucionplein, Coosemanslaan, Koninginnelaan,
Europaplein en G. Scottlaan. Op de
foto schepen Daniël Van Herck van de
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, diensthoofd Jan Vandromme, en
de milieuagenten Christiane Thomas en
Marc Dolphen.

De voorbije maand in woord en beeld
Elise Crombez is het Koksijdse topmodel
dat al jaren wereldtoppen scheert op
de catwalks van New York tot Parijs…
Elise is vereeuwigd op de covers van
vele magazines, maar voortaan ook in
groot portret in de schepenzaal in het
gemeentehuis. Het portret is van de bekende fotograaf Marc Lagrange ter gelegenheid van de expo EELiZEE 2009 in
Koksijde. De gemeente kocht het werk
voor 6.360 euro omdat Elise, hét wereldbekende schoonheidsicoon, Koksijdse
roots heeft. Elise woonde zelfs de onthulling van haar portret bij, in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden
Bussche en 1ste schepen Jan Loones.
Op zaterdag 11 februari showde ze ook
de collectie van Alexander Wang op de
herfstmodeweek in New York. Daar was
nog schoon volk aanwezig: voetbalster
David Beckham op de eerste rij!

Onder het motto “Je kunt acht levens
redden!” organiseerde Soroptimist International Veurne-Westhoek op zaterdag
11 februari een heel geslaagde actie
i.v.m. registratie als orgaandonor. In het
gemeentehuis kwamen liefst 111 inwoners opdagen om zich als orgaandonor
te melden en het betreffend document
te ondertekenen. Ook burgemeester
Marc Vanden Bussche en 1ste schepen
Jan Loones lieten zich registreren. Op
de foto verder schepen Dirk Dawyndt,
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, en hoofd dienst Burgerzaken Geert
Calcoen.

Foto Freddy Penel

Op zaterdag 24 september 2011 vond
voor de 17de keer het Bal van de
Burgemeester en het Bestuur plaats.
De opbrengst gaat elk jaar naar een
goed doel, deze keer was dat de vzw
Kiekafobee, een organisatie die in
samenwerking met het UZ Gent vakanties steunt voor kankerpatiëntjes in een
appartement in Koksijde. Dankzij de
vele sponsors kon burgemeester Marc
Vanden Bussche een cheque van 3.550
euro aan de vertegenwoordigers van
vzw Kiekafobee overhandigen.

De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 11 februari was de 2de Knuffelduik van de Handelaarsbond en de VVV een groot succes met
ondanks de bittere vrieskou dubbel zoveel deelnemers als vorig jaar. Er werden liefdesliedjes gezongen dat
het een lieve lust was, zowat honderd dapperen knuffelden elkaar en doken gillend in de baren. Duizenden
rode ballonnen stegen hemelwaarts en liefdesbrieven deden velen blozen. De opbrengst van de 2de Knuffelduik, -een cheque van 15.000 euro, waarvan 3.550 euro van de gemeente-, is voor de vzw Kiekafobee die
goedkope vakanties in een appartement in Koksijde aanbiedt aan kankerpatiëntjes en hun familie.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Appoline Beuten

Veurne, 30 december
dochter van Vincent en van Emilie
Collard uit Koksijde
Roos Geudens - Veurne, 6 januari
dochter van Fréderique en van Joke
Besbrugge uit Koksijde
Léonie Vanhaecke - Veurne, 6 januari
dochter van Thomas en van Elsie
Bruynoghe uit Koksijde
Amélie Catteeuw - Veurne, 8 januari
dochter van Christiaan en van Jo
Leeman uit Wulpen
Pina Ballieu - Veurne, 12 januari
dochter van Christof en van Lobke
Zwertvaegher uit Koksijde
Tijs De Boeck - Mechelen, 16 januari
zoon van Wouter en van Liesbet De
Keyser uit Koksijde

Thibaut Van de Vyver

Kortrijk, 16 januari
zoon van Arle en van Ine Servayge uit
Koksijde
Josephine Seru - Veurne, 18 januari
dochter van Guy en van Hadewijch
Stevens uit Koksijde
Mihrie Marevci - Veurne, 20 januari
dochter van Shkelzim en van Besare
Iseni uit Oostduinkerke
Hindi Samyn - Brugge, 21 januari
dochter van Annemarie Samyn uit
Oostduinkerke
Nalyh Dierick - Oostende, 24 januari
zoon van Pascal en van Petra
Inghelbrecht uit Oostduinkerke
Estelle Grzesiak - Veurne, 24 januari
dochter van Terry en van Lindy
Adriaenssens uit Koksijde
Antoine Maes - Veurne, 24 januari
zoon van Wim en van Benedicte Dalle
uit Koksijde

Maude Langendries

Elsene, 26 januari
dochter van Cindy Langendries uit
Koksijde

Amber Vandromme

Veurne, 28 januari
dochter van Jan en van Gudrun Nollet
uit Oostduinkerke
Shari Storm - Veurne, 31 januari
dochter van Angelo en van Jessica
Dourlens uit Koksijde
Stien Calcoen - Veurne, 1 februari
dochter van Karel en van Miet Loones
uit Koksijde
Camille Vanhole - Aat, 4 februari
dochter van André en van AnnCatherine Reygaert uit Oostduinkerke
Cezar Markey - Veurne, 6 februari
zoon van Pieter en van Liesbet
Weynants uit Koksijde

Casimir Martinez

Veurne, 7 februari
zoon van Gilles en van Nele Declerck
uit Wulpen

HUWELIJKEN
Dries Houwen en Steffi Seghers,
beiden uit Koksijde (10 februari)

Jan Lambrechts en Emma
Vindevogel, beiden uit Koksijde
(11 februari)

OVERLIJDENS
Louisa Boussy - 73 jaar

weduwe van Willy Mahieu

Petrus Liekens - 86 jaar

echtgenoot van Paula Verschooren
Daniel Onou - 49 jaar
echtgenoot van Nikolitsa Tragas
Roger Baert - 84 jaar
weduwnaar van Yolande Dejaeger
Marie-Louise Floor - 90 jaar
weduwe van Jacques Demaret
Roger Maeyaert - 87 jaar
echtgenoot van Marguérite George
Godelieve Delanghe - 82 jaar
weduwe van Mauritius Popeye
Nadine Desaever - 60 jaar
echtgenote van Paul Soete
Nicole Devriendt - 74 jaar

Jürgen Verpoorte - 35 jaar
echtgenoot van Sofie Van Laeren
Agnes Dewancker - 85 jaar
weduwe van Laurent Verfaillie
Godfried Warreyn - 73 jaar
echtgenoot van Anne Luca
Eugenie Legein - 95 jaar
weduwe van Raymond Marion
Jeannine Schoolaert - 75 jaar
Andreas Van Oudenhove - 74 jaar
echtgenoot van Anny Cool
Walter Gerry - 82 jaar
echtgenoot van Marie Pyliser
Pelagja Lider - 92 jaar
weduwe van André Pellens
Gilbert Bedert - 63 jaar
weduwnaar van Magda De Vriendt
Fernand Viane - 74 jaar
echtgenoot van Jacqueline
Vantyghem
Willy Verstraete - 73 jaar
echtgenoot van Denise Vanneuville
Martine Myny - 57 jaar
echtgenote van Jacques Swertvaegher
Edgard Delmarle - 77 jaar
echtgenoot van Marie Opsommer
Paul Van Mechelen - 71 jaar
echtgenoot van Marie Joassin
Armand Henderick - 91 jaar
echtgenoot van Thérèse Christiaens
Gilbert Germonpré - 72 jaar
Madeleine Leire - 93 jaar
weduwe van André Fiers
Arlette Houzé - 77 jaar
weduwe van Jean Villé
Philippe Marck - 58 jaar
Patrick Vanhille - 56 jaar
Else Verholen - 65 jaar
echtgenote van Henri Baré
Marc Vandamme - 58 jaar
Ghislain Blairon - 79 jaar
echtgenoot van Christiane Lebbe

Cult Fiction:

jongerencultuur
met activiteiten voor
iedereen…
In 2012 staat Koksijde in het teken van jongerencultuur. Niet zomaar één project. Maar een hele batterij aan
activiteiten (optredens, expo’s, workshops, enz.) onder de alomvattende naam Cult Fiction! Dit project is vooral bedoeld voor jonge mensen van 15 tot 30 jaar. Maar niet getreurd. Ook wie jonger of ouder is, zal heel wat
interessante programmapunten kunnen meepikken. Cult Fiction is een organisatie van de afdeling Cultuur
en Jeugd. De bieb, de diensten Jeugd en Cultuur, de Westhoekacademie, het abdijmuseum Ten Duinen, c.c.
CasinoKoksijde én heel wat Koksijdse jongeren bundelen hun krachten. Cult Fiction gaat in maart van start.

Expo Van goliarden tot 50 cent. Muzikanten met een boodschap
In het abdijmuseum Ten Duinen loopt van 17 maart tot 2 juni de belangwekkende expo Van Goliarden tot 50
cent, muzikanten met een boodschap. Deze expo gaat op zoek naar het ontstaan van het protestlied doorheen 1000 jaar muziekgeschiedenis. Hierbij gaan historische topstukken de dialoog aan met hedendaagse
kunstvormen zoals graffiti en muziekmixen door jongeren.

Ook in de middeleeuwen was muziek een vast element in het dagelijkse leven. Goliarden, zwervende studenten en geestelijken uit de 12de eeuw, zetten zoals 50 Cent en zijn collega-rappers van de 20ste en 21ste eeuw,
hun ergernissen en frustraties om in muziek.
Verwijzingen naar muziek vinden we ook
terug in diverse handschriften van de
Duinenabdij. Schitterende afbeeldingen uit
die unieke stukken laten verscheidene instrumenten zien.
De tentoonstelling zoekt antwoorden op
een aantal vragen. Vervulden de goliarden
in hun tijd dezelfde rol als de rap/hiphop-artiesten vandaag? Kunnen we spreken van
protest zoals in onze hedendaagse muziek?
Waren de goliarden de eerste celebrity-activisten zoals Bono van U2 en Bob Geldof?
De opening van de tentoonstelling vindt
plaats op vrijdag 16 maart om 19.30 u. Op
het programma o.a. luitspel door Stefaan
Demoen, dramatische verhalen door
folkband Groep Erik Wille, dj set van dj’s
Grazzhoppa en Iron.
De expo is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Abdijmuseum: van
dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 u. (tot 31
maart), en van 10 tot 18 u. (vanaf 1 april).
Gesloten op maandag.
Expo en museum zijn gratis toegankelijk
voor inwoners en tweederesidenten.

Randactiviteiten in het Abdijmuseum
Zondag 4 maart, 10.30 u., lezing door Erik Wille Straatzangers, de nieuwsbrengers van weleer (org. Familiares de Dunis). Op Vlaamse (jaar)markten, kermissen,
bedevaarten en andere gelegenheden waar volk
samenstroomde, waren straat- en marktzangers eeuwenlang niet weg te denken. Ze brachten hun nieuws
(moorden, overvallen, branden, rampen, wielerkoersen enz.) in liederen die ze verkochten op vliegende
blaadjes.
Woensdag 21 maart, 19.30 u., lezing door Paul Rans
(ex-Rum): Zangers met een boodschap
Protestzangers waren een fenomeen van de jaren
zestig, maar dat was niet nieuw. Ook in de middeleeuwen en erna zong men over meer dan ik hou van
jou. Zangers zongen over de wreedheid van oorlog,
het machtsmisbruik van gezagsdragers of de hypocrisie bij de religieuze overheid. Maar gelukkig zongen ze
ook over de zaligheid van de liefde. Paul Rans vertelt
er boeiend over en zingt tussenin natuurlijk ook zelf
een liedje.

Vrijdag 30 maart, 21 u., nocturne met dj’s Grazzhoppa
en Iron die het museum Ten Duinen betoveren met
hun muziek. Een nachtelijke sfeer, goede muziek en
heel wat interessante weetjes. Gratis toegang.
Woensdag 18 april, 20 u., concert Zangers met een
boodschap door het Paul Rans Ensemble. Paul Rans
en zijn ensemble brengen op een waaier van instrumenten liederen van de 14de tot de 20ste eeuw, een
repertoire dat verrassend relevant blijft vandaag.
Donderdag 19 april, 19 u., lezing door conservator
Dirk Vanclooster: Muzikanten met een boodschap (zie
blz. 34, bij uitleg over de expo)
Info:
www.tenduinen.be of www.koksijde.be/cultfiction

Shoot me!!
Shoot me vindt plaats op zaterdag 31 maart om 18 u.
in kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan 266
Wat mag je van Shoot me!! verwachten?
- Een gezellig avondje uit met vriendinnen!
- Een geweldig fifties-kapsel en make-up dankzij de
“modernettes” en hun beauty boudoir!
- Fotografe Emilie Vercruysse maakt van elke aanwezige een prachtig retro-portret op koelkastmagneet.
(Kijk eens op www.emilievercruysse.be). De foto krijg
je achteraf mee naar huis.
- Een lekker glaasje drinken en bijpraten met vriendinnen!
- Leuke “girly”-workshops:
* vogelhuisjes versieren met oud behangpapier voor
op kot, in de kinderkamer of in de gang met twee
lesgevers van de Westhoekacademie!
* retro broches maken uit stof en vilt!
Voor wie?
Voor alle meisjes en vrouwen tussen 15 en 30 jaar die
een boontje hebben voor vintage en zin hebben in
een “relaxed” avondje uit! Er kunnen max 50 personen tussen 15 en 30 jaar deelnemen. Inschrijven via
nathalie.martens@koksijde.be of 058 53 34 72.
Volzet is volzet, snel zijn is de boodschap!
Wat kost dat?
10 euro voor alles: haar en make-up, fotoshoot,
1 workshop (drankjes niet inbegrepen)!
Info:
www.koksijde.be/cultfiction of de facebookpagina.

En de volgende maanden..?
Het project Cult Fiction zal in de komende maanden vervolgen met o.m. The Mill XXL (indoor festival), performance op het strand, Pimp the bib, videofilm Cult Fiction the movie, opening van de skateplaza. Er zijn ook
nog drie tentoonstellingen gepland: Skating, a way of life (juni) / Street Art, brings colour to the urban jungle
(juli) / Transcript XL. Jong geweld met artistiek talent (nov)

Lazarus in een dronken roes

Rondhossen, zwalpen en vallen.
Heerlijk!
Lazarus Theatercollectief bundelt de creatieve
krachten van rasacteurs Koen De Graeve, Gunther
Lesage, Charlotte Vandermeersch, Rsyzard Turbiasz, Pieter Renard en Joris Van den Brande. Op 10
maart brengen ze in c.c. CasinoKoksijde het van
drank doortrokken theaterstuk Wat is drinken? Een
bevreemdende mix van roes en realiteit.
“Met één been in een parelzwart boxershortje tuurt
Koen De Graeve naar Charlotte Vandermeersch.”
Deze zin typeert de dronken reis die deze theatervoorstelling is. De voorstelling leent zwaar bij
Charles Bukowski, een Amerikaanse cultschrijver uit
de jaren zeventig, een notoire dronkaard en allround
onmogelijke mens, maar die met z’n woorden wel de
mensheid wist te charmeren. Nick Belane (Joris Van
den Brande) is een detective en fulltime dronkaard. In
een bevreemdende mix van realiteit en roes ontvangt
hij vreemd volk dat hem tal van opdrachten geeft,
van het eerder bizarre soort. Zo moet hij op zoek naar
een rode mus, of naar zes vreemdelingen van een
andere planeet die de aarde komen verkennen.

Lazarus Theatercollectief zag het daglicht in 2006. Het
was het samenkomen van vijf onafhankelijke geesten
met elk hun eigen opvatting over theater. Hun werk is
altijd origineel, ook als ze zich op bestaand materiaal
baseren. Omdat theater in het nu gebeurt, gaat hun
werk ook over nu. Beleef deze dronken roes mee met
Lazarus op zaterdag 10 maart om 20 u.
Tickets kosten 14 / 12 / 10,50 euro en zijn verkrijgbaar
via www.casinokoksijde.be of bel 058 53 29 99.

Henk Rijckaert ontmaskert leugens

“We worden door iedereen
belogen en bedrogen”
Henk Rijckaert is komiek op Vlaamse en Nederlandse
podia, televisiemaker in het bekroonde Zonde van de
zendtijd, muzikant en improvisator… Vandaar dat c.c.
CasinoKoksijde hem op vrijdag 16 maart graag op
het podium zwiert.
In zijn derde avondvullende voorstelling, Het Experiment, keert Henk Rijckaert (1974) terug naar zijn
eerste liefde: de wetenschap, hij is tenslotte industrieel
ingenieur. Hij ontmaskert leugens, bouwt zijn eigen
waarheden op, geheel volgens de regels van de
leugenaars. En hij experimenteert. Helemaal wetenschappelijk verantwoord! “We worden door iedereen
belogen en bedrogen, maar zou het niet fijn zijn om
al die smeerlappen te verpletteren onder één grote
wereldomvattende leugen?”
Het experiment legt mensen in de luren. Rijckaert vertelt over de kleine leugens die we al zo veel gehoord
hebben, dat we ze als waar zijn gaan aannemen.
Zo zou je beter zien door veel wortels te eten, van
masturberen word je doof en mannen denken om
de zeven seconden aan seks… En zo komt hij zelfs tot
brieven geadresseerd op naam van je kat, of aller-

hande zeer doeltreffende zalfjes tegen acné.
Henk Rijckaert brengt de dagelijkse realiteit op een
verfrissende én bovenal grappige manier. Het “tiens,
dat is waar”-gevoel ligt telkens op de loer.
Vrijdag 16 maart om 20 u. Tickets 14 / 12 / 10,50 euro,
via www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Voordracht:
vis voor arm en rijk…

De vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke organiseert op vrijdag 16 maart om 20 u. in de vergaderzaal van het Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis Oostduinkerke) zijn voorjaarsvoordracht
met Nick Trachet die het zal hebben over Vis voor arm en rijk, vroeger
en nu. Gratis toegang.
Vlotte spreker Nick Trachet zal vertellen over de visconsumptie doorheen de geschiedenis. Vroeger waren er vissen voor de armen en vissen voor de rijken. Vis kwam ook vooral uit de binnenwateren, dichter
bij de mensen. Wat van verre kwam, was voor de rijken en wat in de
modderpoelen rondzwom was volks. En hoe hielden ze dat allemaal
eetbaar, zonder ijs? Vandaag is alles anders…

Vijfde lentewandelzoektocht

In samenwerking met de VVV Koksijde, VVV Veurne en cafetaria Hoge-Blekkerbad organiseert het feestcomité Koksijde-dorp van woensdag 21 maart
tot en met maandag 9 april de 5de toeristische lentewandelzoektocht.
Deelnemingsformulieren kunnen aan 5 euro aangekocht worden in de
toerismekantoren Koksijde-Bad, Sint-Idesbald, Oostduinkerke-Bad, dienst
Toerisme Veurne en stopplaats cafetaria Hoge-Blekkerbad.
Bij elke map krijgt de inschrijver een balpen. De zoektocht is 6 km lang en
loopt van Koksijde-Bad naar -Dorp en terug, o.m. langs een wandelpad
in duinengebied. Zoals bij de vorige edities moeten foto’s van bepaalde
onderwerpen langs het traject, gezocht en gerangschikt worden.
Hersenbrekers en droedels ontbreken uiteraard niet en dienen opgelost
ongeveer halfweg het traject, in cafetaria Hoge-Blekkerbad, terwijl men
er een gratis consumptie (waardebon in map) kan nuttigen.
Een schiftingsvraag is op te lossen in het toerismekantoor in Koksijde-Bad,
waar de zoektocht start en eindigt. De zoektocht is relatief gemakkelijk.
Zoals steeds zijn er mooie prijzen te winnen. Elke deelnemer die het antwoordblad indient, heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking grijpt plaats
op donderdag 12 april om 20 u., in de theaterzaal van c.c. CasinKoksijde.

En..? Alles
Goed? Toneel
over leven met
kanker
Acteur Fried Ringoot speelt op
vrijdag 23 maart om 20 u. in
c.c. CasinoKoksijde de West- en
Oost-Vlaamse premiere van het
stuk En..? Alles Goed? Deze (therapeutische) voorstelling over
leven met kanker kreeg in de andere Vlaamse provincies overal,
elke keer, een staande ovatie!
En…? Alles Goed? gaat over
acteur-auteur Fried Ringoot zelf
die vertelt over de laatste zes jaar
van zijn leven sinds hij het K-verdict
hoorde. Het typeert deze rasperformer ten volle uit. Veel meer
dan over het K-woord vertelt Fried
Ringoot erover Een rollercoaster
van emoties waarin hij zichzelf
helemaal blootlegt met een ferme
dosis zelfrelativering. Hij doet dat
vanuit zijn rolstoel, vol humor, pakkend, herkenbaar, confronterend,
zalig muzikaal, soms heerlijk absurd,
aangrijpend en teder. En toch
steeds met de beide voeten pal in
de realiteit durven kijken naar het
leven zoals het écht is met een ongelofelijke authenticiteit! Iemand
noemde het treffend “stand-up
philosophy”! De voorstelling wordt
gevolgd door een uitzonderlijke
receptie waar iedereen met de
artiest zelf kennis kan maken! Info
en tickets: www.friedtheater.be,
T 0476 40 46 32 / Wave Fitness &
Health Oostduinkerke / St Catherine Zeelaan 282 Koksijde / Restaurant Scheeweghe Oostkerke

Agenda MAART
Markt - elke vrijdag: 8-13 u. Koksijde-aanZee, Zeelaan. Info: dienst Toerisme.
Markt - elke dinsdag: 8-13 u.
Oostduinkerke, Zeedijk.
21/03-09/04: lentewandelzoektocht
Koksijde.
Info: Frans Vanexem, fb939375@skynet.be

13, 15, 22, 27 en 29/03:
cursus internetinitiatie
telkens van 13.30-16 u. Koksijde-Bad,
bibliotheek. Inschrijvingen vanaf 3 februari
6, 13, 20 en 27/03: kooklessen voor
mannen en vrouwen - 19 u. Sint-Idesbald,
vakantiecentrum Reigersnest.
Info: Ronald Desmedt, T 058 51 41 39

Start to Run vanaf 5 maart - Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek.
Keep running voor conditie en fun. Na 10 weken loop je vlot 5, 10 of 15 km.
Beginners (tot 5 km), elke maandag, woensdag en vrijdag om 19 u. Gevorderden
(5 tot 10 km), elke maandag en vrijdag 19.45 u, elke woensdag 19 u. Gevorderden
(10 tot 15 km), elke maandag en woensdag 19 u., elke vrijdag 19.45 u.
Info en inschrijvingen: Carlos Beele, T 0498 13 60 70, beele.pladijs@edpnet.be

Luchtdoop of initiatievlucht
elk weekend: vanaf 9 u. tot
zonsondergang. WAC, West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15.
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90.
Meditatiegroep
Oostduinkerke, Duinparklaan 33
Nieuwe lentestart!
Dinsdagnamiddag 6 en 27 maart,
17 april, 8 mei, 5 en 26 juni, telkens van
14-16 u.
Inschrijvingen via 979-5839737-51.
Deelname € 50
Info: Reini, T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22,
verheyenreini@hotmail.com

9, 10, 17, 18, 23 en 24/03: OTO / MAMA MEDEA - 20.30 u. Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf. Info: c.c. CasinoKoksijde en Het Bedrijf

Donderdag 1

Cursus hobbyfotografie 13.30-16 u.

Koksijde-Bad, Bibliotheek. Kostprijs: € 15
Info en inschrijvingen: Bibliotheek Koksijde

Zijn journalisten te vertrouwen?
Lezing door de heer Filip Voets,
Ombudsman/Secr. Generaal Raad
voor de Journalistiek 14.30 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde,
Bibliotheek, W. Elsschotzaal. Toegang: € 2,50
(koffie inbegrepen). Org. UPV-Westkust i.s.m.
A. Vermeylenfonds. Info: M. Mortier,
T 0475 97 21 98, mmortier@base.be

Jan Verheyen, Artiesten versus
Vlaanderen 19.30 u.

Oostduinkerke, Witte Burg. VVK € 10, kassa:
€ 12. Reservatie: greet.verhaeghe@scarlet.
be, T 0477 72 73 12, Andreas.cavyn@telenet.
be, T 0479 94 58 49. Org. Vrouwenstemmen,
www.vlaamsevrouwen.org,
info@vlaamsevrouwen.org.

Vrijdag 2

Opening tentoonstelling Anne
Frank 20 u.
Koksijde, kapel Ster der Zee
Info: Rik Stekelorum, T 058 51 41 47

Anoo 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 3

2de handsbeurs kinderartikelen

9.30-15 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128 (kleding, speelgoed, wagens, fietsen,
boeken, enz…).
nfo: Patrick Descan, T 058 52 18 90.
Org. Gezinsbond Koksijde

Gratis geleide
landschapswandeling 14 u.

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpannestraat 2
info@iwva.be, www.iwva.be

Unieke workshop ter voorbereiding
van ouders die hun kinderen met
de wagen leren rijden 14-17 u.

Oostduinkerke, vakantiecentrum Ter Helme,
Kinderlaan. Bijscholing voor autorijlesgevende ouders van L naar ‘B’. Leden: € 5 pp (per
gezin: € 8), niet-leden: € 10 pp. Inschrijving

via storting BE33 0013 7299 1146, BIC GEBA
BEBB. Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen
Info: T 058 23 07 26. Nico.rys@skynet.be

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO.

Theater Froefroe - ‘Zmrmn 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde.
Info: c.c. CasinoKoksijde

Dinsdag 6

De graven van Vlaanderen en de
Duinenabdij 19.30 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek. Lezing door Jan
Van Acker. Gratis toegang
Info & Inschrijvingen in de Bibliotheek

Woensdag 7

Causerie ‘een plattelands veearts
vertelt 14.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128.
Boeiende verhalen uit de praktijk van een
dierenarts. Toegang: € 2, € 4 niet-leden
Org. Vl@s Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde. www.vlas.koksijde.be

Ladies at the Movies 19 u.

Kinepolis Oostende
Info en organisatie: markant Koksijde,
Lena Proot, T 058 51 51 37,
Jacques.proot@skynet.be

Film les Géants 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 9

Studiedag piraterij

Oostduinkerke-dorp, NAVIGO. Info: NAVIGO

Start internationale wielerwedstrijd
dames elite Grote Prijs Robert
Legein (13 ronden 7,4 km), met
steun van de lokale handelaars 15 u.
Oostduinkerke-dorp

Lazarus speelt - ‘wat is drinken’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde.
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zondag 11

Luit en luitspelers in Vlaanderen
Klassiek op zondag 11 u.

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Info: c.c. Casinokoksijde i.s.m. Abdijmuseum
Ten Duinen 1138

Woensdag 14
Film The Artist 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 15

Bloemschikken 13.30 u.

Koksijde-Bad, Tulpenlaan 21
Leden Gezinsbond: € 7, niet-leden: € 10
Inschr.: Gerdavandensteen@telenet.be

Vrijdag 16

Humor mêlée 19 u.

Oostduinkerke-dorp, De Bolledroom,
petanqueclub achter sportpark Hazebeek
Vooraf inschrijven via www.pckoksijde.be.
Leden € 2, niet-leden: € 3
Bruno Vanwynsberghe, T 0492 58 53 85

Bingo - 1 speelkaart: € 5 19 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Start om 20 u.
Inschrijvingen: Bjorn.plancke@skynet.be
Org. Supportersclub KVVC

Henk Rijckaert - ‘Het experiment’ 20 u.

Themafuif Xbeach - après ski party

Gratis geleide wandeling ‘knoppen
en sprieten bij boom en struik’ 14 u.

20-03 u.
Oostduinkerke-dorp, Witte Burg
Info & tickets: € 7 VVk, € 10 ADD

Zaterdag 10

Dansles seniorendans 14-17 u.

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje.
Deelname: € 4,50.
Info: De Golfbrekers, T 058 51 23 58

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal. Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 17

Oostduinkerke, bezoekerscentrum,
Doornpannestraat 2.
info@iwva.be, www.iwva.be

Cie ieto - ‘ieto’ 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Maandag 19

Nederlandstalige en Franstalige
rondleiding 10.30 u.

Bezoek aan de Gentse Opera 13 u.

Koksijde-Bad, gemeentehuis, Zeelaan 303
Deelname: € 1
Inschrijvingen dienst Toerisme, T 058 51 29 10

Vertrek Koksijde station. Deelname: € 14
(gids toegang, koffie en taart inbegrepen)
Info: mevr. Janine Jacquemyn T 058 51 62 23
Org. vl@s - Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Voordracht ‘Op zondag in gesprek
met….’ Atheïsme 11 u.

Koksijde-Bad, Sociaal Huis, ter Duinenlaan 32,
zaal De Brug met spreker Peter Algoet, filosoof
en educatief medewerker, coördinator cel
educatie & maatschappij HVV Antwerpen
Org.: VOC Westhoek

Causerie ‘de diva’s van het kleine
scherm’ door Manu Adriaens 14.30 u.

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Organisatie: Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60

Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109
Thema ‘wat betekent muziek in je leven’
Gratis deelname, Info en inschrijvingen:
Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be

Digitale diamontage China, van
Peking tot Hongkong, door André
Haesaert 14 u.

Oostduinkerke, Witte Burg. Toegang: € 2
(koffie inbegrepen). Org.: Vl@s Vlaamse
Actieve Senioren Oostduinkerke. Info:
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

Woensdag 28

Koksijde-bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Koksijde-Bad, Gemeentehuis, Zeelaan 303
Inschrijvingen dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
deelname: € 1

Gratis geleide wandeling
‘De Doornpanne kust’, een
avontuurlijke natuurwandeling in
de begrazingszone. 14 u.

Expo Jean-Marc Soors,
Schilderkunst. Info: dienst Toerisme.

09-24/03 - Sint-Idesbald, WAK Gaanderij

Duo-expo Paul Pattyn en Katlijn
Walrave. Monumentale schilderijen en

Film no one knows about Persion cats

30/03-15/04 - Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Cristiaenlaan. Expo Knut Kersse,
schilderkunst. Info: dienst Toerisme.

Donderdag 29

31/03-30/09 - Beaufort04, Triënnale
voor hedendaagse kunst aan
zee. Zie tij-dingen blz 15.

VDK-Driedaagse De Panne - Koksijde
De Panne - De Panne

Vrijdag 30

Nederlandstalige en Franstalige
rondleiding 10.30 u.

09-18/03 - Open elke dag 15-18 u
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan

17/03-02/06 - Koksijde-Bad, Abdijmuseum
Ten Duinen 1138. Van Goliarden tot
50 cent. Zie tij-dingen, blz 34.

Koksijde - De Panne. ’s namiddags tijdrit
De Panne Koksijde De Panne

Zaterdag 24

Tentoonstelling Anne Frank

VDK-Driedaagse De Panne - Koksijde

Koksijde-Bad, c.c. Casinokoksijde
Info: c.c. casinoKoksijde

Film We need to talk about Kevin 20 u.

02-11/03 - Koksijde, kapel Ster der Zee

houtskooltekeningen.

Rit Zottegem - Koksijde. Zie Tij-dingen blz 24
Aankomst Oostduinkerke

Ligconcert ‘Klankmoment’ 19.30 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde, Elsschotzaal, boven Bibliotheek. Concert met
Tibetaanse klankschalen. Toegang: € 10,
inschrijvingen via info@boventoon of
T 0499 18 05 06. Zelf ligmatje, fleecematje en
kussentje meebrengen.

Tentoonstellingen
Info: Rik Stekelorum, T 058 51 41 47.

HVV Zahir Koksijde - praten over de
dingen des levens 19.30 u.

Woensdag 21

Claire Croizé / action scénique ‘The farewell 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

17/03-10/11 - Stranden.
Getij-dingen II-012 - zie tij-dingen blz 13.
Info: dienst Cultuur.
maart - Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan. Tentoonstelling Marc

Vanhecke, metaalsculpturen.
Info: lievino@lievino.be.

31/03/2012-06/01/2013 - Sint-Idesbald,
Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42

zaterdag 31

30 jaar Paul Delvauxmuseum.

Blote Voeten Loop Vanaf 14 u.

Zie tij-dingen blz 19. Oostduinkerke-Bad, strand
Info DIS Mieke.mutton@koksijde.be, bvloostduinkerke@hotmail.com

Michel Hendryckx & The Dark
Rumours - ‘Kijk en Luister’ 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Tickets: VVK € 18, ADD € 20.

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

Zondag 25

Geert Hautekiet (Compagnie
Kaiet!) / de vieze verol tjes:
witte peper 20.30 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk.
Duinenwandeling t.v.v. Broederlijk delen,
12 km. Deelname: € 5
Inschr. Marleen Debrock, T 058 51 81 86,
marleen.bebrock@skynet.be

Koksijde. Rit Middelkerke - Oudenaarde

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

Demonstratie garnaalvissers te
paard 9.15 u.

Kilometers voor het Zuiden 14 u.

VDK-Driedaagse De Panne - Koksijde

Nacht van de geschiedenis 20 u.

Disconight@westkust

Zondag 1 april

Dinsdag 27

Dinsdag 20

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne.
info@iwva.be, www.iwva.be, T 53 38 33

Muzikale vertelling in een wel zeer origineel
kader…
Info: c.c. CasinoKoksijde

Info: T 058 52 12 29.

Tot 17/06 - Oostduinkerke,
bezoekerscentrum Doornpannestraat 2.

Tentoonstelling Kijk eens binnen
bij Spinnen. Gratis toegang.

Info: bezoekerscentrum De Doornpanne,
info@iwva.be, www.iwva.be,
T 058 53 38 33

31/03 - 02/06-2012 - Oostduinkerke-dorp,
De Muelenaere & Lefevere art gallery
Léopold Plomteux en Jacques Verduyn
Info: Polderstraat 76, T 0475 38 66 02,
www.dmlgallery.be.

Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a.

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

