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Foto van de maand
Een gezonde wandeling oostwaarts langs de waterlijn bij halve vloed.
Kraag omhoog, kap of muts op, en maar stappen door het zand, licht
voorover neigend tegen de stijve oosterbries, en luisteren naar het
geraas van de branding. Een complete natuurervaring,
vereeuwigd in een mooi beeld met harmoniërende kleuren. De jury
vond deze prachtige foto van Rosa Vanderperre uit Koksijde de
maandprijs waard!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
dinsdag 8 januari. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove - tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
2013”

di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hoogwater

laagwater

02.55 en 15.15
03.30 en 15.54
04.11 en 16.38
04.58 en 17.31
05.55 en 18.38
07.08 en 19.51
08.20 en 20.59
09.27 en 22.05
10.32 en 23.07
11.30 en 23.59
12.21
00.45 en 13.06
01.28 en 13.51
02.11 en 14.36
02.56 en 15.22
03.42 en 16.12
04.32 en 17.04
05.25 en 17.59
06.20 en 18.55
07.19 en 19.56
08.24 en 21.08
09.42 en 22.28
10.55 en 23.25
11.45
00.08 en 12.24
00.43 en 12.56
01.11 en 13.23
01.36 en 13.50
02.03 en 14.21
02.35 en 14.56
03.11 en 15.34

09.48 en 21.58
10.29 en 22.40
11.13 en 23.27
12.02
00.20 en 12.59
01.22 en 14.01
02.29 en 15.07
03.41 en 16.18
04.58 en 17.29
06.04 en 18.27
06.56 en 19.16
07.42 en 20.01
08.26 en 20.44
09.10 en 21.27
09.54 en 22.10
10.38 en 22.54
11.24 en 23.39
12.11
00.28 en 13.03
01.24 en 14.01
02.30 en 15.09
03.58 en 16.33
05.17 en 17.40
06.12 en 18.29
06.54 en 19.06
07.28 en 19.34
07.55 en 19.58
08.23 en 20.29
08.56 en 21.05
09.33 en 21.44
10.12 en 22.25

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 algemene 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.
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Zeemeermin op de rotonde
De nieuwe rotonde aan de
Wulpenbrug is nu al een pareltje
op verkeerstechnisch vlak. Maar in
de loop van 2013 wordt daar de
kroon op het werk geplaatst met de
installatie van De zeemeermin, een
bijna vier meter hoog beeld van de
beroemde beeldhouwer George
Grard. Het wordt extra uitkijken voor
de weggebruikers…

6
Nieuwe gemeenteraad van
start
Op woensdag 2 januari vinden in heel
het land de installaties van de nieuwe
gemeenteraden plaats, uiteraard ook
in Koksijde. Raadsleden leggen de
eed af, schepenen worden verkozen
en aangesteld. Daarnaast worden
ook elf OCMW-raadsleden en negen
politieraadsleden verkozen. De zitting
is openbaar. Meteen kunnen de nieuw
samengestelde besturen van start!
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En verder:

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad
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De burgemeester aan het woord
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Brandweerwagens voor
Alwin!

In Memoriam ereburger
Henri Jules Durant

9

De man op de foto is Alwin Pinas. Hij
is brandweercommandant van het
district Marowijne in Suriname waarmee
onze gemeente een stedenband
heeft. Alwin was op stage in Koksijde.
Hij keerde niet alleen naar huis met
extra kennis, maar ook met twee buiten
dienst gestelde maar nog uitstekende
brandweerwagens van Koksijde!

Cultuur

17
Wil jij ook meesportelen?
Nee, niet spartelen, wel sportelen!
Een nieuw werkwoord om sport
voor 50-plussers aantrekkelijker te
maken! Bij sportelen staan plezier,
sociaal contact en fysieke inspanning
centraal, regels en competitie zijn
slechts bijzaak. De sportdienst dient
een heel programma op.

24

Westtoer zoekt freelance
enquêteurs

12

Kunstenaar Walter Vilain blijft
immer jong

13

Welzijn
Infonamiddag soepel ouder
worden

15

Nieuwe dienst Woonloket:
infoavond

16

Openbare werken
Een stand van zaken

18-19

Milieu beleven in het Duinenhuis

20

Jeugd

23

Sport

25

Proficiat aan onze jubilarissen

26-27

De voorbije maand in woord
en beeld

28-30

Burgerlijke stand
Agenda

31
34-35

Snippers uit de raad van 19 november
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.

Aankopen

Brandweerkledij - Er worden 47 werkvesten en
57 werkbroeken gekocht. In het kader van de brandweerhervorming is bepaald dat elke brandweerman
binnen een termijn van 2 jaar op deze kledij dient
over te schakelen. Dit is een 100% gesubsidieerde
aankoop. Prijs 13.443 euro. Unaniem.

Projecten

Ten Bogaerde - Tot voor kort
LIVE
ET!
was Eandis niet in staat om
OP INTERN GEN
IN
TT
ZI
aardgas binnen te brengen
VOLG DE
TERNET
op de site Ten Bogaerde.
LIVE OP IN
DE.BE
.TV.KOKSIJ
Dat is nu wel mogelijk door
VIA WWW
HERBEKIJK EN
het sluiten van het middenE ZITTING
O
DE V RIG
druknet tussen Koksijde en
E SITE!
OP DEZELFD
Veurne. Er zal een middendruk
aardgascabine op de parking
van Ten Bogaerde geplaatst worden. Van daaruit zullen leidingen vertrekken naar de
varkensstallen, de schuur, het restaurant en de loods.
Raming 20.097 euro. Unaniem.

Varia

Brandweer - Bij de brandweer, post Koksijde, is Carlos
Beele bevorderd tot korporaal. Robby Legein is aangesteld als stagiair-brandweerman bij de post Koksijde.
Bij de post Oostduinkerke zijn Mathias Polley en Mathijs
Masset aangesteld als stagiair-brandweerman.
Voetgangerstunnel – De voetgangerstunnel aan Ster der Zee dient
nodig gerenoveerd te worden. Dat zal in de eerste helft van 2013
gebeuren met voltooiing vòòr het volgende zomerseizoen. Unaniem.

Laatste eer voor slachtoffers Baltic Ace
Vertegenwoordigers van diverse officiële instanties hebben op donderdagavond 13 december in de
Honoré Looneszaal van NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum de laatste eer betoond aan drie slachtoffers
die op woensdag 5 december omkwamen bij de ramp met de Baltic Ace en die door een Seaking naar
Koksijde waren overgebracht. Het was een korte maar pakkende plechtigheid op initiatief van burgemeester Marc Vanden Bussche, bijgewoond door o.m. de kabinetschef van de gouverneur, een afgevaardigde
van de Poolse ambassade, de commandant van de luchtmachtbasis, een delegatie van de Seakingbemanning en van de Brandweer Koksijde.
De drie kisten bevatten de lichamen van Marek Kobylinski (60 j., Polen), Igor Kosyan (47 j., Oekraïne) en
Edward Laniog (30 j., Filippijnen). Na zegening door pastoor Pol Dehullu bracht burgemeester Marc
Vanden Bussche hen een postume hulde. Hij
herinnerde in zijn toespraak ook aan de vele
IJslandvaarders en andere vissers uit eigen
streek die op zee het leven lieten. Het weze
anderzijds een troost voor de familieleden dat
teruggevonden slachtoffers thans naar hun
thuisland gerepatrieerd worden. Ook directeur Maja Wolny van het museum sprak de
aanwezigen toe, en sloot af met een woordje
in het Pools.
De ramp eiste uiteindelijk elf doden, waarvan
zes nog niet teruggevonden zijn. Dertien zeelieden konden gered worden.
In de Honoré Looneszaal van het Nationaal
Visserijmuseum werd de laatste eer betoond aan drie
slachtoffers van de Baltic Ace.

De burgemeester aan het woord
De aanvang van dit nieuwe jaar is anders dan gewoonlijk. In elk geval op bestuurlijk vlak. Na de verkiezingen
van oktober gaat immers een nieuwe legislatuur (bestuursperiode) van start. De vernieuwde gemeenteraad
en het nieuw schepencollege zullen onze gemeente dan zes jaar besturen, tot 31 december 2018. De installatievergadering van de nieuwe raad vindt plaats op woensdag 2 januari om 20 u. in de Kokpit van het gemeentehuis. De zitting is uiteraard openbaar, iedereen welkom!
Een eerste belangrijke wijziging
die in januari van start gaat is de
overbrenging van de balie van c.c.
CasinoKoksijde naar het toerismekantoor in het gemeentehuis. Dat
gebeurt in het kader van besparingen en efficiëntiewinsten. Er komen
ook nieuwe digitale infoborden om
de communicatie nog vlotter te
laten verlopen. Verder benadrukt
burgemeester Marc Vanden Bussche dat de reconversie van de
basis Koksijde de komende jaren
een van de hoofdprojecten wordt.
Hogere taks tweedeverblijf
In de gemeenteraad van 20 december werd het budget (2012)
goedgekeurd. In gewone dienst
(kosten voor de dagelijkse werking
van de gemeente), bedragen de
geraamde uitgaven in het eigen
dienstjaar 2013 61,49 miljoen euro
ten overstaan van 59,73 miljoen
euro ontvangsten. In het eigen
dienstjaar is er dus een geraamd
tekort van 1,75 miljoen euro. Dat
tekort wordt goedgemaakt door
het geraamd positief saldo van vorig dienstjaar ten belope van 1,96
miljoen euro. Het algemeen budgetresultaat, na voorziening voor
uitgaven uit vorig dienstjaar en een

overboeking naar buitengewone
dienst geeft een positief saldo van
61.148 euro.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Op fiscaal vlak blijven het
tarief van de aanvullende personenbelasting, 0%, en van de
opcentiemen onroerende voorheffing, 1950, ongewijzigd. Er wordt
wel een verhoging van de belasting tweedeverblijf voorgesteld. Het
aantal categorieën naar de ligging
wordt beperkt tot twee zones en
er komt een vermindering op het
tarief voor studio’s met een oppervlakte van minder dan 40 m2.”

een sociale vermindering van 75
euro toegepast voor gezinnen die
genieten van de voorkeurtarieven
inzake de verzekering voor de geneeskundige verzorging, het zogeheten WIGW- en OMNIO-statuut.”

Investeringen
Aangaande de investeringen
voorziet het budget 2013 voornamelijk in de afwerking van projecten waarvoor de studies al tijdens
de legislatuur 2007-2012 werden
aangevat.
Burgemeester: “Wat gebouwen en
terreinen betreft, plannen we de
renovatie van c.c. Taf Wallet met
Onbebouwde percelen
o.m. nieuw dak en nieuwe zolder.
Burgemeester: “Om de eigenaars
Verder de restauratie en vernieuvan niet-bebouwde bouwgronden wing van het openluchtzwembad
en kavels te stimuleren om hun
Oostduinkerke. Ook de aanleg van
bouwgronden te bebouwen of
de parking en omgeving clubhuis
op de markt te brengen wordt de
Golf ter Hille, inrichting loods enz.
activeringsheffing op deze grondoor het AGB via een investeringsden verhoogd van 0,26 naar 0,50
subsidie. Voor wegen en fietspaden
euro/m2 of van 0,51 naar 1 euro/
is in 2013 het volgende gepland:
m2 afhankelijk van de ligging. Wat
herinrichting Strandlaan tussen
de milieubelasting betreft, verVan Looylaan en Hermesstraat,
eenvoudigen we de berekening.
herinrichting Wilde Rozenvoetpad,
Van zeven categorieën gaan we
Schoonzichtstraat, eerste fase wijk
naar twee: enerzijds bedrijven (225 Quartier Sénégalais, fietspaden
euro), anderzijds gezinnen en twee- N35, herinrichten Hof ter Hillestraat,
deverblijven (170 euro). Er wordt
tunnel Ster der Zee, vernieuwen
openbare verlichting, vernieuwen
deklagen, ondergronds brengen
van nutsleidingen. Om de mobiliteit
van de senioren te bevorderen behouden we ook het gratis abonnement op De Lijn, deze grote inspanning kent veel succes. Voorts blijven
we ook bij ons standpunt om geen
tramverbinding met Veurne te
voorzien.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De reconversie van de basis Koksijde wordt in de
komende jaren een van de hoofdprojecten!”

Wensen
Burgemeester: “Ik hou er bij deze
gelegenheid uiteraard ook aan
alle inwoners en tweederesidenten,
kortom, alles lezers van Tij-dingen,
een voorspoedig jaar 2013 toe te
wensen. Met vooral een goede
gezondheid, want dat is zeker het
grootste deel van het geluk!”

Kolossale Zeemeermin van Grard
zal rotonde Wulpenbrug sieren!
In zitting van 19 november ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de aankoop van drie kunstwerken:
enerzijds het bronzen beeld Zeemeermin van George Grard, anderzijds The Wanderer en Family Maps van
Melita Couta. De drie kunstwerken kosten samen 247.800 euro, waarvan voor aankoop van The Wanderer
50.000 euro geïnvesteerd wordt door een privéfirma.
George Grard (19011984) wordt algemeen
erkend als één van de
grootste Belgische beeldhouwers. Grard is zijn hele
leven trouw gebleven
aan één thema : de
liefde voor het vrouwelijk
naakt. Afkomstig uit Doornik woonde en werkte hij
sedert de jaren ’30 in een
vissershuis in de Veurnelaan in Sint-Idesbald.
Op 21 mei 2010 aanvaardde de gemeenteraad de schenking
vanwege de Stichting
George Gard, bestaande
uit 146 originele gipsen
beelden, 14 monumentale bronzen beelden en
tientallen tekeningen.
Schenkingsvoorwaarde
was wel de oprichting
van een Gardmuseum.
Locatie daarvoor is de
grote schuur van de
abdijhoeve Ten Bogaerde
met streefdatum 2014
voor opening.

Vrouwvis of
visvrouw

De Zeemeermin zal
binnen afzienbare tijd
geplaatst worden op de
nieuwe rotonde Wulpenbrug in de Toekomstlaan.
Met een hoogte van 3,68
m wordt het in elk geval
een indrukwekkende monumentale verschijning in
de polders. De “vrouwvis”
of “visvrouw” legt niet
alleen de link naar het
toekomstig Grardmuseum
in Koksijde, maar uiteraard ook naar NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum
in Oostduinkerke.
Voor de plaatsing van
het beeld op de rotonde

Couta, vertegenwoordigd door de vzw Ku(n)st/
Beaufort04 uit Schore. Het
stelt een faun voor met
een gouden hoorn die
wezenloos staart naar de
zee met geheven hoofd
en open mond. De faun,
een oud-Griekse mythologische figuur, verwijst naar
oude gebruiken en het
bijgeloof van de vissers.
Hij staart in de oneindige
zee, symbool voor het
eeuwige verlangen. Met
zijn open mond blaast
hij mee met de wind en
drinkt hij de regen.
Dit werk kost 65.950 euro

is overleg gepleegd met
de Vlaamse Bouwmeester die ten volle achter dit
project staat.
Voor goed begrip toch
verduidelijken dat het
beeld nog moet “gemaakt” worden, d.w.z.
gegoten in brons op het
gewenste volume, op basis van het originele beeld
dat 92 cm hoog is. Het
is ook de bedoeling om
De Zeemeermin in een
waterpartij te plaatsen.
De kostprijs bedraagt
172.800 euro voor de volledige productie (afgietsel in was, gieten in brons,
transport, sokkel, plaatsing, BTW in).

The Wanderer

Het tweede beeldhouwwerk dat de gemeenteraad op 19 november
besloot te kopen is The
Wanderer van Melita

(fundering, plaatsing, verankering en BTW inbegrepen). Een privéfirma zal
de aankoop meefinancieren voor een bedrag
van 50.000 euro, aldus
een geslaagde publiek
private samenwerking.
Het werk staat nu zonevreemd op het strand
van Sint-André. Voorstel
voor toekomstige plaats
is de hoek van de Albert
I-laan en de Westdiephelling, waar een nieuw
appartementencomplex
komt.

Family Maps

Derde koop is Family
Maps, ook van Melita Couta. Deze digitale
prints bevinden zich aan
het NAVIGO-museum. Tegelijk worden 400 exemplaren gekocht van het
kinderboekje Freek, Faun
en wind, geschreven
door Do Van Ranst met
illustraties van Benjamin
Leroy. Dit verhaal is gebaseerd op materiaal (o.a.
over bijgeloof) dat Melita
Couta in NAVIGO vond.
Dit pakket kost 9.050 euro.

Installatie gemeenteraad
OCMW-raad en politieraad
De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, legislatuur 2013-2018, vindt plaats op woensdag 2
januari om 20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze installatie gebeurt volgens een strikt schema
van op elkaar volgende agendapunten. Deze vergadering is openbaar, en mag dus door elke burger bijgewoond worden. Hieronder het verloop van de vergadering.
1. De uittredend voorzitter Luc Deltombe zit de
gemeenteraad voor tot een nieuwe voorzitter is
gekozen.
2. Aan de gemeenteraad wordt mededeling gedaan van de geldigverklaring door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
3. Mededeling van de benoeming en van de eedaflegging van burgemeester Marc Vanden Bussche
(Lijst Burgemeester).
4. Installatie en eedaflegging van de gemeenteraadsleden (onderzoek van aanwezigheden,
onverenigbaarheden, geloofsbrieven, enz.;
eedaflegging met volgende formule: “Ik zweer
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.”)
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, op basis van een akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter. Uittredend voorzitter van
de gemeenteraad, Luc Deltombe wordt opnieuw
voorgedragen. Als zijn voordracht ontvankelijk
is, is hij meteen verkozen als voorzitter. Vanaf dat
moment neemt hij het voorzitterschap van de gemeenteraad verder waar.
6. De voorzitter gaat vervolgens de ontvankelijkheid
na van de gezamenlijke voordracht van de zes
schepenen. Als die akte ontvankelijk is, zijn ze meteen verkozen als schepen, en leggen ze dezelfde
eed af van de raadsleden. De rangorde van de
schepenen wordt bepaald op de voordrachtsakte. De voorgedragen schepenen zijn (niet in
rangorde): Jan Loones (N-VA), Stéphanie Anseeuw
(Lijst Burgemeester), Dorine Geersens (Lijst Burgemeester), Albert
Serpieters (Lijst Burgemeester), Dirk
Dawyndt (Lijst Burgemeester), Lander Van Hove (Lijst Burgemeester).
7. Vervolgens zal de gemeenteraad
11 OCMW-raadsleden verkiezen en
dit volgens een bijzondere procedure waarbij elk raadslid 6 stembiljetten krijgt. De kandidaten met de
meeste stemmen zijn verkozen.

8. Tenslotte worden bij geheime stemming de politieraadsleden verkozen. Die raad is evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van Koksijde (9),
De Panne (4) en Nieuwpoort (4). Elk gemeenteraadslid krijgt 5 stembiljetten. De kandidaten met
de meeste stemmen zijn verkozen in de politieraad.
Deze raad wordt geïnstalleerd op vrijdag
1 februari.

INSTALLATIE OCMW-RAAD

Vervolgens vindt op maandag 7 januari om 20 u. de
installatievergadering van de OCMW-raad plaats in
de raadszaal van het Sociaal Huis. De vergadering is
tevens openbaar.
1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad tot de verkiezing van
de OCMW-voorzitter.
2. De OCMW-raadsleden (die verkozen werden op
2 januari) leggen de eed af in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad.
3. Vervolgens gaat de voorzitter van de gemeenteraad de ontvankelijkheid na van de akte van
voordracht van de kandidaat OCMW-voorzitter. Als
die voordracht ontvankelijk is, dan is de betrokken
kandidaat (Greta Suber-Delie, Lijst Burgemeester)
meteen verkozen tot OCMW-voorzitter, en neemt
ze het voorzitterschap waar van het verder verloop
van de vergadering.
4. Daarna worden bij geheime stemming de 6 leden
van het Bijzonder Comité Sociale Dienst verkozen.
Elk raadslid krijgt één stem. Bij gelijk aantal stemmen is de jongste kandidaat verkozen.

De raadszitting kan LIVE gevolgd worden op www.tv.koksijde.be

Paardenvisser in nieuwe stijl
Kunstenaar Philippe Desmet alias Philippe Smith overhandigt op de foto een unieke paardenvisser aan burgemeester Marc Vanden Bussche en afdelingshoofd Ann-Sofie Beun van Cultuur en Jeugd. Philippe Smith
is afkomstig uit Zuid-West-Vlaanderen en was beroepshalve kinesist. Van kleins af was hij al gefascineerd
door kunst, vooral door het scheppend werk van zijn
grootvader. Philippe woont sinds 2010 in Oostduinkerke waar hij al jaren elk weekend doorbracht om
van de natuur te genieten. Na zijn actieve loopbaan heeft hij de kunstpassie weer opgenomen. Hij
was vooral gefascineerd door de prachtige blauwe
monochromen van Yves Klein, toen die exposeerde
in het Centre Pompidou in Parijs.
Zijn verlangen om ook iets nieuws en origineels te
creëren werd na lang zoeken werkelijkheid. Met
nieuwe zelfgemaakte grondstoffen vond hij een geheel nieuwe stijl. Zijn techniek werd dan ook meteen
beschermd met een internationaal copy-rightdepot
bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat zijn 18de
jaargang begonnen is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn
gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken?
Welke projecten organiseren de vele gemeentelijke
diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het
allemaal in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met
de ontvangsten en huldigingen in het gemeentehuis!
De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle
geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om
het jaarabonnement voor 2013 te willen hernieuwen.
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper
10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek.

nr. BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer
elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het
adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in
Koksijde. Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet
in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.
Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Algemene infobrochure 2013
De dienst Toerisme heeft zijn jaarlijkse nieuwe Infobrochure klaar, editie 2013.
In deze brochure wordt alle uiteenlopende info (adres, telefoon, enz.), over
bezienswaardigheden, sport- en ontspanningsmogelijkheden, medische verzorging, banken tot en met officiële diensten op een overzichtelijke manier
samengevat. Gratis in de onthaalkantoren van de dienst Toerisme.

Afscheid van een levende legende

Ereburger en paardenvisser
Henri Jules Durant overleden
In zijn landelijke woning
aan de Mosdreef 5 op
Groenendijk in Oostduinkerke is Henri Jules
Durant, ereburger van
Koksijde en paardenvisser van Oostduinkerke
op woensdagavond 28
november gestorven. In
de vroege morgen van
die dag werd hij door
een beroerte getroffen
en kon geen hulp meer
baten. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 95
jaar en werd nog tijdens
zijn leven een legende…

Jules werd op zijn laatste tocht door z’n jongere collega’s paardenvissers met paard en kar naar de
Sint-Niklaaskerk begeleid.

Jules Durant, -officieel heette hij eigenlijk Henri-, zag
het levenslicht op 31 juli 1917 in Roesbrugge-Haringe,
dorp aan de Schreve. Zijn weelderige rosse krullenbol
bezorgde hem al snel de bijnaam “de rosten Durang”
en al van in zijn jeugd geraakte hij gefascineerd
door al wat paard, hond en kar was. In januari 1939
huwde hij met Simonne Huyghe. Na wat heen en
weer verhuis in het Ieperse raakte hij omstreeks 1950 in
Oostduinkerke verzeild, was boer, startte een vreemdsoortige manege en werd garnaalvisser te paard wat
hij ongeveer een halve eeuw is geweest.
Jules was een paardenkenner bij uitstek en had ook
een speciale gave om paarden te doen gehoorzamen, vooral dan de moeilijkste. In de jaren vijftig
en zestig was zijn paardendomein Texas, gelegen
waar nu Sunparks is, een verzamelplaats van jonge
gasten van Oostduinkerke. Die beleefden daar de
gekste avonturen, trokken elke dag met een groepje
paarden en ezels naar het strand om de toeristen
ritjes te verkopen, in die tijd een belangrijke bron van
inkomsten. Jules werd in die periode ook garnaalvisser te paard, en doorheen vier decennia werd hij
stamvader van een dynastie paardenvissers: dochter
Rosa Durant, schoonzoon Eddy D’Hulster, kleindochter
Corinne D’Hulster, schoonkleinzoon Johan Casier.
In 1970 stierf zijn echtgenote Simonne. Jules maakte
dan moeilijke jaren door, maar die toestand klaarde
op toen hij in 1976 tot aan z’n overlijden nieuwe huiselijkheid vond bij zijn tweede echtgenote Françoise
Popieul. Jules, de rosten Durang, heeft op z’n zachtst
gezegd een turbulent bestaan achter de rug. Hij is
zijn leven lang inderdaad een schalkse ruiter geweest
(zowel letterlijk als figuurlijk), van zijn geboorte tot zijn
levensavond. Hij beleefde een aaneenschakeling
van onmogelijke avonturen, gebeurtenissen die in
onze gecontroleerde maatschappij van vandaag

niet meer mogelijk zijn. Hij was een soort vrijbuiter.
Aan wetten, regels en maatschappelijke conventies
had Jules weinig of geen boodschap, wat uiteraard wel eens tot conflicten leidde. Maar dat nam
niet weg dat hij wel in audiëntie bij koning Albert II
en paus Johannes-Paulus II ontvangen werd, en van
het gemeentebestuur in 2004 de titel van ereburger
van Koksijde kreeg omwille van zijn verdienste als
paardenvisser. Inderdaad, berucht, beroemd, unieke
volksfiguur en stilaan levende legende, bovendien
ook gevoed door het boek van Jan Huyghe over zijn
leven dat ter gelegenheid van het grote volksfeest bij
zijn 90ste verjaardag verscheen.
Het stoffelijk overschot van Henri Jules Durant werd op
vrijdag 7 december onder druilerige regen met paard
en kar van het Estaminet In de Peerdevisscher naar
de Sint-Niklaaskerk gereden, geflankeerd door de
paardenvissers die hem aldus de laatste eer bewezen.
Honderden mensen brachten hem ter offerande een
laatste groet. Bij het heengaan van zijn paardenvisserereburger biedt het gemeentebestuur zijn echtgenote
en zijn familie z’n oprechte deelneming aan.

Henri Jules Durant, alias de rosten
Durang, zoals hij ontelbare keren
met paard “op zee” te zien was

Digitale cursussen in
de bibliotheek!
Cursus Word 2010

Basiscursus digitale fotografie

Voor iedereen die al wat overweg kan met de muis
en het toetsenbord. In het eerste deel leer je teksten
intikken, lettergrootte en lettertypes instellen, selecteren, kopiëren, enz. In het tweede deel leer je feestelijke documenten en naamkaartjes maken, opdelen in
kolommen, enz. Er wordt gewerkt met Windows 7 en
Office 2010.
Op donderdag 7, vrijdag 8, donderdag 21 en vrijdag
22 februari, telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 20 euro.

Cursus facebook
Facebook, de populairste sociale netwerksite ter wereld, brengt miljoenen mensen met elkaar in blijvend
contact. Meer dan 2 miljoen Belgen zijn op facebook
actief. Wat is facebook en wat kan je ermee doen?
Wil je een profiel aanmaken? Wat met de privacy? In
de cursus krijg je antwoord op alle vragen en kan je
volop oefenen.
1ste les: uitleg over de basisprincipes van facebook
en profiel aanmaken. Je moet wel al over een mailadres beschikken.
2de les: zelf aan de slag met de verschillende toepassingen zoals chatten, sturen van berichten, uploaden
en taggen van foto’s enz. Neem je enkel aan deze les
deel (kostprijs is dan 5 euro), dan moet je al een account aangemaakt hebben.
De lessen vinden plaats op dinsdag 12 en donderdag
14 februari, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.
Volg de bieb op facebook, neem een kijkje op
http://www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Koksijde/125704844146074.

TABLET internet training
De bibliotheek organiseert in samenwerking met
Belgacom (lesgever) op donderdag 14 februari een
Tablet internet training. Hoe werkt zo’n tablet? Hoe ga
je ermee op het internet? Op alle vragen krijg je antwoord. De les vindt plaats op donderdag 14 februari
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Broodjes tijdens de
middagpauze.
Kostprijs: 7 euro (broodjeslunch inbegrepen). Men
moet lid zijn of worden van de bibliotheek. Maximum
10 deelnemers.

Cursus eenvoudige camera - Het doel van deze
compacte cameracursus is om met een goede basiskennis ook met een eenvoudige compacte camera
betere foto’s te maken. Foto’s overbrengen naar de
computer, ze beheren en printen hoort er bij. Kostprijs:
10 euro.
Eerste reeks op vrijdag 22 februari en 1 maart, telkens
van 13.30 tot 16 u.
Tweede reeks op dinsdag 7 en 14 mei. ook van 13.30
tot 16 u.
Cursus performante camera - Een meer performante digitale camera hebben, zonder over een degelijke basiskennis te beschikken is niet ideaal. In deze
hobbyfotografie cursus leer je vooral fotograferen met
je eigen camera, je foto’s beheren op de computer
en ze eventueel bijwerken met Photoshop Elements.
Deze cursus (15 euro) is een waardevolle hulp om een
passend toestel aan te kopen.
Eerste reeks op donderdagen 21 en 28 februari en 7
maart, telkens van 13.30 tot 16 u.
Tweede reeks op maandagen 29 april, 6 en 13 mei,
ook van 13.30 tot 16 u.
Vermeld bij inschrijving merk en type van je camera.

Cursus hoe orde houden op je pc?

Leren orde houden op de pc. Vroeger stopten we
foto’s in een schoenendoos in de kast. Die dozen zijn
vervangen door pc’s die je de mogelijkheid bieden om
foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vinden
zijn. In deze les leer je hoe je mappen maakt, foto’s
klasseert, namen geeft aan je foto’s enz. Lesnamiddagen op maandag 25 en dinsdag 26 februari, van
13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling en telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Voor alle cursussen, behalve voor deze die herhalen, gelden volgende regels:
- Inschrijven vanaf maandag 7 januari op de afdeling Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), geen telefonische inschrijvingen mogelijk
- Men moet lid zijn van de bibliotheek
- Nieuw: al de pc’s zijn uitgerust met Windows 7, Office 2010 en Explorer 9
- De betaalautomaat ontvangt geen briefjes groter dan 20 euro.

Digitale beeldklas WAK ontwerpt
artistieke hoofden voor rekken bieb
Onder de noemer Cult fiction werden binnen de gemeentelijke diensten Jeugd en Cultuur heel het jaar
lang diverse kunst- en cultuuruitingen van en voor jongeren uitgewerkt. Dat gebeurde vaak met medewerking van en onder het artistieke oog van de leerkrachten van de Westhoekacademie (WAK). Zo werd
de academie ook aangesproken om artistieke ontwerpen te maken voor de hoofden van de rekken in
de jeugdafdeling van de bibliotheek. De concrete uitvoering van deze opdracht werd toevertrouwd aan
de digitale beeldklas van Rein Lapauw. De prachtige ontwerpen werden uitgeprint en hangen nu tussen
de plexiplaten op het hoofd van de rekken in de jeugdafdeling. Bezoekers reageren verrast en blij. Deze
actie is dus meer dan geslaagd. Schepen Jan Loones van Cultuur feliciteerde vervolgens op woensdag 28
november de academieleerlingen van de digitale beeldklas. Op die dag was er ook een delegatie van de
stedenbandwerking met het district Marowijne (Suriname) aanwezig. Na het officiële gedeelte werden de
aanwezigen bij een kopje koffie aan elkaar voorgesteld en werden er ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Bibliotheek een week dicht

Van maandag 18 maart tot zaterdag 23 maart wordt
het provinciaal bibliotheekprogramma geüpgraded.
In die week zal men in de bibliotheek niet kunnen
uitlenen, verlengen of boeken terugbrengen. Dit
geldt overigens voor alle aangesloten West-Vlaamse
bibliotheken. Om het leed wat te verzachten worden
er speciale acties op het getouw gezet. Meer in een
volgend nummer.

De Westhoek XL: lezing door Jan Yperman
De bibliotheek van Koksijde organiseert i.s.m. de
Westkustbibliotheken op dinsdag 15 januari om 19.30
u. in de bieb de lezing De Westhoek XL: verrassend
veelzijdig Frans- en West-Vlaanderen. In deze causerie gaat spreker Jan Yperman in op wat de Vlaamse
en de Franse Westhoek gemeen hebben en wat hen
scheidt. Jan Yperman is historicus en fotograaf en
werkt al dertig jaar in de culturele sector. Zijn verhaal
illustreert hij met tientallen beelden. Hij is auteur van
het gelijknamig boek De Westhoek XL, de eerste
cultuurhistorische gids over de Westhoek aan beide
zijden van de schreve. Gratis toegang. Meer info en
inschrijven via de bibliotheek, Casinoplein 10,
T 058 53 29 53, koksijde@bibliotheek.be.

Donderdag 31 januari: gedichtendag!

In 2013 staat de Gedichtendag in het teken van
muziek. Donderdag 31 januari wordt ook de start van
de eerste Poëzieweek die loopt tot 7 februari. Voltaire
schreef: “Poëzie is de muziek van de ziel, vooral van
grote en gevoelige zielen.” Poëzie en muziek zijn altijd
al nauw met elkaar verbonden geweest. Al in de klassieke oudheid werden gedichten met instrumenten
begeleid.
De bibliotheek zet z’n collectie muzikale poëzie in de
kijker. Kom, kijk, leen en geniet ervan.

Duinenboek:
In het zand
geschreven
Op maandag 3 december ontvingen burgemeester Marc Vanden
Bussche en schepen van Cultuur
Jan Loones uit handen van erenotaris Hans Berquin, een exemplaar
van het boek In het zand geschreven. De duinen van de Westhoek.
Een geschiedenis. Hans Berquin is
coördinator en bezieler van deze
realisatie.
Het boek telt 304 pagina’s, is rijk
geïllustreerd en stijlvol uitgegeven
(gebonden editie met harde kaft
en stofwikkel in een fraai afgewerkte box). Het werk gaat vergezeld
van een bijlage met een selectie
kaarten, historische documenten

V.l.n.r. mevr. Berquin, burgemeester Marc Vanden Bussche, Hans Berquin, eerste schepen
Jan Loones en afdelingshoofd Cultuur en Jeugd Ann-Sofie Beun.

en veel meer.
Deze publicatie is wetenschappelijk onderbouwd, maar leest als een
roman. Zes uitgebreide hoofdstukken belichten telkens een ander
aspect van het gebied en bieden
zo verschillende perspectieven op

verleden, heden en toekomst. De
auteurs zijn kenners uit eigen streek
en klinkende namen binnen hun
vakgebied.
De uitgave kost 75 euro en is te
bestellen via
http://inhetzandgeschreven.be.

Westtoer zoekt freelance enquêteurs voor
onderzoek verblijfstoerisme aan de kust
Binnen het kader van het Kustactieplan III organiseert Westtoer een lang onderzoek van februari 2013 tot en
met januari 2014. In iedere kustgemeente zullen op regelmatige basis korte enquêtes van verblijfstoeristen afgenomen worden. Dit onderzoek wil op een snelle manier data verzamelen over deze toeristen op het niveau
van kustgemeente en volledige kustzone. Voor dit project is Westtoer op zoek naar gemotiveerde freelance
enquêteurs.
Functieomschrijving
- op de door Westtoer aangeduide drukbezochte plaatsen van
een bepaalde kustgemeente
- met een frequentie van twee
keer per maand
- telkens op zondagvoormiddag
tussen 8.30 en 11.30 u.
- aan de hand van korte selectieen enquêtevragen (= blitzenquêtes)
- zoveel mogelijk toeristen bevragen
Vereisten om in aanmerking te
komen als enquêteur
- u bent 18 jaar bij aanvang van
de opdracht
- u kunt zich zeer vlot uitdrukken in
het Nederlands
- vlot enquêteren in het Frans, het
Engels en het Duits aan de hand
van de vertaalde vragenlijst

- u bent in staat om op een voorkomende maar assertieve manier
mensen te benaderen
- u woont in of nabij een kustgemeente of kan zich gemakkelijk
naar de kust verplaatsen
- u bent bereid om op regelmatige basis (data worden vooraf
vastgelegd) mee te werken aan
dit project dat loopt tot en met
januari 2014
- u bent bereid een briefing te
volgen bij Westtoer
Westtoer biedt u de mogelijkheid om mee te werken aan een
interessant project dat het toerisme
aan de Kust bevordert. Het team
van enquêteurs wordt bij het onderzoek zelf ook nauw betrokken.
Per gepresteerde zondagvoormiddag ontvangt u een vergoeding
van 60 euro (verplaatsingskosten
inbegrepen).
Belangstelling? Bezorg Westtoer zo

spoedig mogelijk uw CV of coördinaten met studie-en/of werkverleden en motivatie.
Ook jobstudenten kunnen zich
hiervoor melden.

Info en contact: hilde.wullus@westtoer.be, T 050 30 55 35

Walter Vilain is nog immer de
culturele duizendpoot van weleer
Walter Vilain (74) is een bezige bij. Hij is al enkele jaren voorzitter van de werkgroep Kunst in de Mullewol, die
zich richt op de collectie Vilain en het Vanneuvillehuis. Hoe gaat het met Walter, vroegen we ons af. Bij de start
van dit interview, bekeek Walter vol trots een filmpje waarop zijn kleindochter foutloos en vijf minuten lang een
door hem gecomponeerd muziekstuk op de piano speelde.
Tij-dingen: “Walter, uw kleindochter Jeniffer
De Hooghe kan duidelijk goed overweg met de
piano. Ze treedt blijkbaar in de voetsporen van
haar grootvader. Uw dochter Anouk ook?”
Walter Vilain: “Inderdaad, zij heeft nu haar eigen galerie en is heel goed bezig. Ik heb haar geholpen in het
begin met de stichting van de galerie, maar daarna
gaat dat uiteraard zijn eigen gang. Eigenlijk ben ik
vaak betrokken geweest bij stichtingen. Bijvoorbeeld
die van de Westhoek Academie, ik mag wel zeggen
dat ik er de vader van ben. Ik heb dat zodanig gestructureerd dat de academie zijn eigen leven kon
leiden zodra ik er niet meer zou zijn, ik ben tenslotte
ook 17 jaar directeur geweest.”
T-d: ”Naast directeur, was of bent u ook ere-professor, stichter, buitengewoon docent, cultureel ambassadeur, voorzitter van de werkgroep Kunst in de
Mullewol… Kunt u dat allemaal bolwerken op uw
leeftijd?”
Walter: “Ik heb vroeger inderdaad lang les gegeven,
maar nu is dit niet meer combineerbaar. Ik heb er ook
geen tijd meer voor, simpelweg omdat ik nu andere
bezigheden heb. Ik zit nu heel vaak in Parijs voor
zelfstudie. Ik loop vaak musea af om te zien wat ik nog
kan leren en waar ik nog wat achterstand kan ophalen.”
T-d: ”Achterstand inhalen? Moet u nu nog
bijleren?”
Walter: ”Ja natuurlijk, op een bepaald moment in je
leven word je opnieuw leerling. Ik bezoek nu bijvoorbeeld stelselmatig het Louvre, en daar vind ik dan
mijn meesters, de grote meesters van de geschiedenis.”
T-d: “Bij het afspreken voor dit interview zei u dat
u niet veel tijd had wegens “opnames”. Waarmee
bent u bezig?“
Walter: ”Inderdaad, ik componeer een requiem, en
dat vergt enorm veel tijd. Het wordt opgesteld in een
periode van twee jaar en dit houdt in dat alles tot in
detail uitgewerkt moet worden. Ik denk maar aan de
solopartijen, het orgel, de enscenering, de koren…
Dat moet natuurlijk allemaal ten tonele gebracht worden. Maar nu moet alles enorm snel gaan aangezien
het requiem op 10 maart van dit jaar 2013 in Saint-Sulpice in Parijs in concertvorm gebracht moet worden.“
T-d: “Indrukwekkend toch, een concert in Parijs?”
Walter: “Welja, Parijs. Vandaag maken jongeren grote
reizen naar de andere kant van de wereld, maar voor
mij is Parijs nu wel ver genoeg. Ik heb wel vaak vormingsstages gelopen in Stockholm en Milaan. Dit was
allemaal in de jaren ’60, natuurlijk in het begin van
mijn carrière.”

Walter Vilain, voorzitter van de
werkgroep Kunst in de Mullewol.

T-d: “U bent ook opgegroeid met Paul Delvaux, hoe
kwam die relatie tot stand?”
Walter: “Wel, dat is vrij eenvoudig. Het huis waar we
nu zijn, was van mijn grootmoeder en werd toen door
Paul Delvaux gehuurd. Zo kwam ik dan in contact met
hem, maar ik was toen al duchtig aan het schilderen
en tekenen. En Delvaux zag dat en nam mij al snel
onder zijn hoede. Zo heb ik bijna heel mijn leven in de
nabijheid van Delvaux geleefd en ben ik ook stichtend secretaris van Stichting Paul Delvaux geweest.”
T-d: ”U startte uw carrière vooral als schilder en
beeldhouwer, maar u leerde ook snel andere
kunsten bewonderen en proberen zoals dichten en
muziek? Vanwaar die verschillende interesses?”
Walter: “Eigenlijk ontstond dat vrij spontaan, ik las
eerder noten dan de krant. En dit alles vrij toevallig,
want al de mensen die die mij onder hun hoede genomen hebben, hebben mij alles geleerd. Zonder hen
had ik nooit zo’n carrière opgebouwd. Zo zijn er hier
ook mensen uit eigen streek, bv. Robert Steyaert. Dat
was een groot muzikant, pianist en componist. Ik was
amper 9 toen hij mij onder zijn vleugels nam. Gelukkig
heb ik deze opleidingen allemaal professioneel opgevat, ik kon niet anders. Ik heb ook veel stemopleiding
gevolgd. Ik kan bv. naar een toneelopvoering kijken
en direct zeggen of iemand iets natuurlijk brengt of
dat het geforceerd is. Dat is een talent.”

Hoe deelnemen aan 5de editie van
Cabin Art op Zeedijk Sint-Idesbald?
Van 1 juni tot eind 30 september vindt op de Zeedijk van Sint-Idesbald de 5de editie plaats van Cabin Art!
Dat is een openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de Handelaarsbond van Sint-Idesbald, in
samenwerking met de gemeentelijke dienst Cultuur en Yes Art Gallery. Er kunnen maximaal 25 kunstenaars
deelnemen. Het thema van deze 5de editie is (figuurlijk) “Carte Blanche”, m.a.w. volkomen vrij.
Beevee Herr Seele neemt het peterschap over deze editie van Cabin Art waar. Hij zal er trouwens ook met
een werk aan deelnemen.
Iedereen kan deelnemen, van jong tot oud, van amateur tot beroepskunstenaar, maar een vakkundige
jury zal op 18 april 25 artiesten selecteren. Het is dus noodzakelijk dat kandidaten vooraf inschrijven, dat kan
vanaf heden tot uiterlijk 15 april 2013.
Mail een korte voorstelling van uzelf naar info@sint-idesbald.com of zend die info naar Handelaarsbond
t.a.v. Marc Blonde, Koninklijke baan 277 in 8670 St-Idesbald. Verwijs naar mooie referenties en bezorg een
schets van het werk dat u wenst te maken.
De geselecteerde kunstenaars zullen hun werk op 1
juni (indien verhinderd rond die datum) rechtstreeks
op de achterwand van de cabine kunnen maken,
of op uiterlijk 1 juni op houten multiplexplaten (max.
1,85 m breed en 1,50 m hoog) aan de organisatie
bezorgen. Voor kunstenaars die het werk ter plaatse
maken, zal verf en dergelijke beschikbaar zijn. Wie
rechtstreeks op een cabine schildert, doet natuurlijk
afstand van zijn kunstwerk. De kunstenaars die hun
werk op houten platen maken, kunnen het achteraf
recupereren.
Er zijn geen prijzen, maar de geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen drie maand erkenning van de vele bezoekers op de Zeedijk.

Derde lessenreeks visnetten breien
en herstellen in NAVIGO-museum
Wegens groot succes breit het NAVIGO-museum een derde editie aan
de cursus Visnetten breien en herstellen voor beginners. Onder begeleiding van deskundige Danny Vanthournout leren de cursisten in tien
lessen alle belangrijke technieken aan. Deze cursus richt zich vooral
tot strandvissers, gidsen, leerkrachten en andere geïnteresseerden
(max. 14 deelnemers).
De cursus vindt plaats in het scheepsjongensatelier Gaston Desnerck
in NAVIGO-museum in de maand februari 2013 op volgende dagen,
telkens van 10 tot 12 u.: van 12 tot 15 feb., van 19 tot 21 feb., op 26 en
27 feb.
Deelname: 50 euro (volledige lessenreeks, syllabus en materiaal
inbegrepen)
Inschrijven: info@navigomuseum.be, T 058 51 24 68 of aan de balie
tijdens de openingsuren.

Gemeentelijke musea dicht
Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum na
de kerstvakantie in januari gesloten. Dat is dus van 7 tot en met 31 januari. In die periode vindt de jaarlijkse
“grote kuis” plaats. Op vrijdag 1 februari gaan de deuren weer open. Van 2 tot 6 januari zijn de musea wel
nog toegankelijk van 14 tot 18 u.
Niet te vergeten: altijd gratis toegang voor inwoners, behalve op sommige activiteiten.

Sinterklaas verrast Koksijdse senioren
Woensdagmiddag 5 december was er hoog bezoek voor de Koksijdse senioren… De seniorenadviesraad
had in het kader van het project Samen Sterk niemand minder dan Sinterklaas en Zwarte Piet uitgenodigd op de koffie in gemeenschapszaal de Brug
van het Sociaal Huis. De senioren met of zonder
klein- of achterkleinkinderen beleefden een leuke
namiddag met koffie, snoep en een babbel over
lang vervlogen tijden. Groot en klein kreeg van
de Sint een zakje snoep en chocolade en liet hun
ontmoeting met de Sint op foto vastleggen. Ook
de vrijwilligers van Samen Sterk kregen van de Sint
een kleine attentie als dank voor hun belangeloze
inzet. Een geslaagd samenzijn dat gerealiseerd
werd dankzij de medewerking van vele sponsors.
Info: Sociaal Huis Koksijde - Project Samen Sterk
T 058 53 43 43 - info@sociaalhuiskoksijde.be
www.sociaalhuiskoksijde.be

Infonamiddag
Soepel ouder worden..!
Het bedrijf B+Pharma organiseert op woensdag
6 februari om 15 u. in de Theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde een infonamiddag Soepel ouder worden.
De gastsprekers zijn osteopaat Luc Nachtergaele en
dr. David Rijckaert.
Zij zullen het hebben over de heilzame invloed van silicium, msm en glucosamine op reuma, artrose, stevigheid van het bindweefsel, soepele gewrichten, sterk
beendergestel, gewrichtsaandoeningen, sterke en
elastische bloedvaten, gezonde huid, haar en nagels.
Deze namiddag vindt plaats in samenwerking het
Sociaal Huis en het gemeentebestuur die logistieke
ondersteuning bieden.

Inschrijving

De toegang is gratis maar gelieve wel vooraf in te
schrijven tot uiterlijk maandag 31 december bij de
seniorenconsulente katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53.43.10 of bezorg haar onderstaand inschrijvingsformulier.

Inschrijfstrook infonamiddag Soepel ouder worden
De h. en/of mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zal/zullen op woensdag 6 februari om 15 u. de infonamiddag Soepel ouder worden, in c.c CasinoKoksijde
bijwonen.
Bezorgen tegen uiterlijk 31 december aan seniorenconsulente Katleen Calcoen in het Sociaal Huis
(T 058 53 43 31).

Infoavond nieuwe dienst Woonloket
In Koksijde zijn diverse diensten werkzaam rond wonen en huisvesting. Wellicht is
het niet altijd duidelijk bij wie men met welke vraag terecht kan. Daarom starten het Sociaal Huis en de gemeente een nieuwe dienst: het Woonloket.
Het Woonloket is het centraal aanspreekpunt voor
alle vragen rond wonen. Het is gevestigd in het Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34. Huisvestingsambtenaar is Linda Neuville, T 058 53 43 28, linda.
neuville@sociaalhuiskoksijde.be
Volgende onderwerpen kunnen in het Woonloket
aan bod komen:
- Premies en subsidies bij bouwen en verbouwen
- Energie: vergelijking energieleveranciers, groepsaankoop groene stroom, gratis energiescan
- FRGE: leningen aan 2% (of 0%) voor energiebesparende maatregelen via het FRGE
- Info over leegstand en woningkwaliteit, huurwetgeving
- Hulp bij het zoeken naar (her)huisvesting
- Inschrijven voor sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen
- Info over sociale lening, gratis verzekering gewaarborgd wonen
Het Woonloket is open van maandag tot vrijdag
van 13.30 tot 16 u. of na afspraak.

Infoavond
Het Woonloket organiseert
een gratis infoavond over
energie, energiebesparing
en wonen op dinsdag 15 januari om 19.30 u. in gemeenschapszaal De Brug
(bij Sociaal Huis), Ter Duinenlaan 32. Inschrijven is
verplicht via het onthaal van het Sociaal Huis:
058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be.
Er wordt uitleg gegeven over:
- Het aanbod van het Woonloket
- Zuinig omspringen met energie, leveranciers vergelijken en een leverancier kiezen (inschrijven voor
groepsaankoop Groene Stroom provincie WestVlaanderen kan nog 5 februari)
- Gratis Energiescan
- Energiebesparende investeringen: mogelijke premies en lening via het FRGE

Wie wordt lid van de nieuwe
andersvalidenadviesraad?
Bij de start van de nieuwe legislatuur dient o.m. ook de andersvalidenadviesraad Koksijde (AAK) te worden vernieuwd. Deze adviesraad heeft volgende doelstellingen:
1. Adviseren van concrete problemen en behoeften over de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de andersvaliden.
2. Studie van de behoeften en problemen van de
andersvaliden met het oog op beleidsvoorbereiding.
3. Het stimuleren van het plaatselijke andersvalidenwerk.
De adviesraad wordt als volgt samengesteld:
1. Afgevaardigden van organisaties uit de nonprofit sector, erkend door het gemeentebestuur,
actief in Koksijde die personen met een handicap als doelgroep hebben en die een actieve
werking in de andersvalidensector ontplooien. Als
uw vereniging aan deze voorwaarden voldoet
en actief wil deelnemen aan de werking van de
adviesraad, kan ze een afgevaardigde en een
plaatsvervanger aanduiden als lid van de AAK.

2. Geïnteresseerden van de doelgroep andersvaliden die actief aan de werking van deze
adviesraad wensen deel te nemen kunnen zich
schriftelijk kandidaat stellen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het mandaat als lid loopt voor een termijn van 6
jaar en is onbezoldigd. Uiterlijk tegen eind januari dienen de kandidaturen schriftelijk te worden
overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen, Zeelaan 303. Voor de kandidaturen
van verenigingen dient de naam en het adres van
de voorgestelde afgevaardigde én plaatsvervanger
te worden opgegeven, alsook de naam van de vereniging die ze vertegenwoordigen. De leden worden uiteindelijk door de gemeenteraad benoemd.

Onze gemeente schenkt twee
brandweerwagens aan Marowijne
De Surinaamse delegatie die eind
november begin december in
Koksijde te gast was, zal zich zijn
bezoek aan onze gemeente lang
heugen. De groep keerde niet alleen met nieuwe kennis naar huis,
maar ook met twee brandweerwagens! Koksijde schonk de brandweer van het district Marowijne
immers twee buiten dienst gestelde
maar nog in uitstekende staat verkerende brandweerwagens.
De gemeenteraad besliste dat op
22 oktober en de overhandiging
van de sleutels vond plaats op
zaterdag 1 december.
Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigt de sleutels van de twee brandweerwagens
aan Alwin Pinas, brandweercommandant van Albina.

Koksijde onderhoudt een zogeheten stedenband met Albina en de
indianendorpen van Galibi, gelegen in het district Marowijne in het
Nederlandssprekende Suriname.
Een stedenband is vooral het uitwisselen van kennis en ervaringen
van bestuur tot bestuur, van collega tot collega. In dat kader hebben al diverse wederzijdse werkbezoeken plaatsgevonden. Er mag
zonder meer gesteld worden dat
er een bloeiende samenwerking
en vriendschap ontsproten is tussen
Koksijde enerzijds en Galibi, Albina
en het hele district Marowijne in
Suriname anderzijds.

Nood aan hulpmaterieel

In maart 2011 reisde een groep
Koksijdenaars naar Galibi en Albina. Deelnemers waren o.m. eerste
schepen Jan Loones, raadsleden
Albert Serpieters, Rita Gantois en
Jos Boons, en afdelingshoofd Bjorn
Cools van Interne en Burgerzaken.
Ze stelden ter plaatse vast dat er
een grote nood was aan adequaat materiaal en rollend materieel voor het Korps Brandweer
Suriname, post Albina.
In onze gemeente had de brandweer ongeveer tegelijk twee

wagens buiten dienst gesteld.
Dat gebeurt in het kader van de
permanente vernieuwing van het
brandweermaterieel en – materiaal, opgelegd door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Aangezien deze wagens in een nog
uitstekende staat verkeren, suggereerde onze brandweer op voorstel
van burgemeester Marc Vanden
Bussche, ze te schenken aan hun
collega’s van Albina. Dat werd op
22 oktober 2012 met unanimiteit
door de gemeenteraad goedgekeurd.

Een gelukkige delegatie

Op zaterdag 1 december dan
overhandigde burgemeester Marc
Vanden Bussche de sleutels van
beide wagens aan een overgelukkige Alwin Pinas, brandweercommandant van Albina. Dat gebeurde in aanwezigheid van schepen
Jan Loones van Internationale
Samenwerking, korpschef Kristof
Dorné, en de luitenanten Michel
Willaert en Marc Villé. De voltallige
Surinaamse delegatie op stage
in Koksijde maakte dit heugelijk
feit vanop de eerste rij mee. Dat
waren Dwight Djoe (ICT), Cyrano
Asoiti (toerisme), Romeo Alanterie

(groendienst) en Nathalie Breinburg (delegatieleider, en kabinetschef van minister Stanley Betterson
van Regionale Ontwikkeling).
De dynamische samenwerking tussen het district Marowijne en onze
gemeente is ook in de nieuwe
legislatuur verzekerd. Jan Loones
blijft nog drie jaar schepen van
Internationale Samenwerking,
waarna hij de fakkel aan Rita Gantois doorgeeft. Met Albert Serpieters erbij zal de Koksijdse raad altijd
twee schepenen tellen die zich
actief voor de stedenbandwerking
inzetten.

Succesvolle projecten

Jan Loones en Albert Serpieters
zijn samen met Marc Van Thienen
en Cyriel Caudron stichters van de
vzw Koksijde-Marowijne. Deze superdynamische projectvereniging
heeft in Suriname sinds 2008 al heel
wat projecten succesvol afgerond.
Zo o.m. het studiefonds, het boekenfonds, de bouw van het vrouwenhuis annex bezoekerscentrum
en de drinkwatervoorziening in
samenwerking met de VMW. Recent werd ook het project “bouw
onderwijzerswoning” opgestart.
Info: www.vzw-marowijne.net

Openbare werken:
stand van zaken
Diverse aanbestedingen

De voorbije weken vonden een lange reeks
aanbestedingen plaats in verband met diverse projecten, waarvan hier een overzicht
volgt. Na de aanstelling van de aannemers
zal voor elk project een coördinatievergadering plaatsvinden met o.a. regeling
van de planning (start, enz.). Over al deze
werken zal Tij-dingen in volgende nummers
meer info geven.

A. Koksijde

1. Aanpassingswerken Silicowijk + herstel
wegverzakkingen Wandelhofstraat
2. Bedekkingslagen parking Ster der Zee,
Goudbloemstraat en dienstinrit
Ten Bogaerde
3. Aanleg riolering Vanlangenhovestraat en
deel Grasplantenstraat

B. Oostduinkerke

1. Bedekkingslagen Dewittelaan, Piet Verhaertstraat
en Eglantierlaan
2. Omgevingswerken sporthal Hazebeek en parking
voor de Wave
3. Kleine bestratingswerken met o.a. heraanleg van
de Weldadigheidsstraat, KP Weldadigheidstraat/
Polderstraat, aanpassing verkeersplateau Polderstraat t.h.v. van de Noordzeedreef, aanleg van
riolering in de Potvisstraat, aanleg van drukriolen in
de Hut- en Guldenzandstraat, aanleg berm in de
Jacquetlaan, afkoppelen hemelwater IJslandplein
4. Herstel landbouwwegen deel Booitshoekestraat en
deel Weidestraat
5. Ophoging en heraanleg van de Gilles Scottlaan

Vredestraat/G. Lejeunestraat

Weg- en rioleringswerken
Vredestraat/G. Lejeunestraat

Voor dit project wordt een uitbreiding voorgesteld:
het resterende deel van de Gaston Lejeunestraat
en het deeltje Joststraat tussen de Lejeunestraat en
de Zeedijk. Als deze uitbreiding goedgekeurd is in de
gemeenteraadszitting van 20 december (de redactie
van dit nummer werd beëindigd op 11 dec.), dan zal
deze uitbreiding vanaf half januari volledig uitgebroken worden. Daarna zal ook hier de vuilwaterriolering
en de regenwaterriolering worden aangelegd. Dan
volgt uiteraard ook daar een nieuwe bovenbouw met
een mooi fraai uitzicht in dezelfde stijl van de werken
in de Vredestraat. Ongeveer in maart, als de temperatuur het toelaat, zal het geheel (Vredestraat inbegrepen) worden afgewerkt met de laatste laag asfalt.
Voltooiing normaliter voor de paasvakantie.

Zeelaan in Koksijde-Bad

De vernieuwing van het gedeelte Zeelaan
(fase 2) tussen de Koninklijke Baan en de
Westendestraat begon half oktober 2012.
Na de kerstvakantie volgt de aanleg van
de goot, en tegelijk van de voetpaden in
blauwe hardsteen. Volg daarna wekelijks de
vordering en verdere gedetailleerde planning op de website via www.koksijde.be/
wegenwerken. Pas daarna kan asfalt op
de rijweg aangebracht worden. Algemene
voltooiing is voorzien bij de aanvang van de
paasvakantie.

Bosquetiastraat in Koksijde

Vóór de winter kon de Bosquetiastraat in
gebruik genomen worden, weliswaar op de
onderste asfaltlaag.
De verdere werken zijn de beplanting en
van zodra de temperatuur het toelaat de
eindlaag asfalt, in maart.

Bosquetiastraat
Lees verder op blz. 19 onderaan

Groepsaankoop groene energie
De provincie organiseert momenteel voor de tweede keer een groepsaankoop groene energie.
1. Vrijblijvend inschrijven kan nog tot 5 februari 2013. Neem uw laatste eindafrekening van elektriciteit en
aardgas bij de hand en surf naar www.samengaanwegroener.be (doorklikken naar provincie
West-Vlaanderen). Geen toegang tot het internet? Ga met uw laatste jaarafrekening van elektriciteit
en aardgas naar de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (gewone openingsuren) of naar de huisvestingsambtenaar in het Sociaal Huis (woensdag van 9 tot 12 u. en vrijdag van 13.30 tot 16 u.).
2. In de vorige campagne schreven zich 887 Koksijdse gezinnen in. Wie vorig jaar heeft deelgenomen aan
de groepsaankoop is echter niet automatisch weer ingeschreven. Het contract met de prijzen van de
groepsaankoop geldt immers voor één jaar. U valt na het einde van het contract terug op het standaardtarief van deze leverancier.
3. Op 6 februari is er een veiling waarbij kandidaat-leveranciers een prijs bieden. Daarna ontvangt u een
persoonlijk voorstel en kiest u om al dan niet over te stappen. De overstap wordt volledig voor u geregeld.
4. Vergelijk, na het bekomen van het persoonlijk voorstel, het nieuwe groepsaankooptarief met het aanbod van andere leveranciers via www.vreg.be.
5. De gemiddelde besparing bedroeg vorig jaar 278 euro.
6. Sinds september 2012 moet u geen verbrekingsvergoeding meer betalen wanneer u overstapt van
leverancier.
Info: gratis nummer 0800 18 711 of samengaanwegroener@west-vlaanderen.be.

Persleiding Sint-Idesbald

Vervolg van blz. 18

Het doel van dit dossier is de optimalisatie van de
persleiding van het pompstation op de hoek Myriamweg/Zeepannelaan (over de Strandlaan, Kerkepanneweg, Christiaenlaan) tot de Koninklijke Baan (ca.
600 m) om aan te sluiten aan de collector (verzamelriool) die het afvalwater geleidt naar de zuiveringsinstallatie in Wulpen. Langsheen het traject van de
nieuwe persleiding worden ook bezinkputten voorzien
om het hemelwater in de ondergrond te laten infiltreren. Om voldoende ruimte te hebben voor de aanleg
van de nieuwe persleiding is het noodzakelijk om de
vuilwaterriool tussen de Koninginnelaan en de Koninklijke Baan te vernieuwen. In het stukje Zeepannelaan
van de Myriamweg tot de Strandlaan zal aan één

zijde ook een nieuw voetpad en aan de andere zijde
ook een parkeerstrook aangebracht worden. Tot slot
wordt ook overal in al de betrokken straten het wegdek door Aquafin vernieuwd. De aannemer is op de
site gestart met voorbereidende werken om vervolgens over te gaan tot de aanleg van nieuwe persleiding, in eerste instantie vanaf het pompstation tot en
met de Kerkepanneweg. Kort vóór de paasvakantie
zou de Strandlaan op die plaats terug hersteld zijn.
Half januari wordt de definitieve planning uitgewerkt.
Op www.koksijde.be/wegenwerken zal een link van
Aquafin geplaatst worden, waarop men de vordering
kan volgen. Bij het ter perse gaan was deze link nog
niet beschikbaar.

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

Activiteiten- en vorming
in het Duinenhuis 2013
Ook in 2013 valt er heel wat te beleven in Duinenhuis Koksijde. Vanaf 15 januari is het volledige activiteiten- en
vormingsaanbod ter beschikking bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (M&DO) of de dienst Toerisme. In dit overzicht alvast een voorsmaakje.
Dagelijkse kost … voor vogels - Infoavond over
herkennen helpen van tuinvogels op donderdag
31 januari, zie dit nummer blz. 21.
Infoavond kringlooptuinieren - Donderdag
21 februari van 19.30 tot 21.30 u.
Hebt u genoeg tijd om van uw tuin te genieten? Of
gaat alle tijd in tuinklusjes met steeds meer tuinafval?
Het kan ook anders. Kies voor tuinieren met minder
resten én minder werk! Deze infoavond leert hoe
tuinafval te voorkomen en hoe u tuinresten nuttig en
creatief in de tuin kunt gebruiken.
Org.: dienst M&DO Koksijde i.s.m. de afvalintercommunale IVVO en Vlaco vzw.
Inschrijven: gratis bij nathalie.haentjens@koksijde.be.
Macrofotografie - Theorie op 22 mei van 19.30 tot
22 u., praktijk op 25 mei van 8 tot 13 u.
Wat is macrofotografie? Welke hardware is er?
Waar moet u op letten bij het instellen van uw toestel?
Begrippen als sluitersnelheid, diafragma, scherpstelvlak, scherptediepte en lichtmeting verdienen bij
het fotograferen van “de grote kleine wereld” extra
aandacht. Lesgevers zijn natuurfotografen Tom Linster
en Koen De Buck.
Inschrijven - www.c-v-n.be, maximaal 16 cursisten,
70 euro (syllabus inbegrepen).

Sterrenkunde voor beginners - Maandagen
18 februari en 25 februari, 4 en 11 maart van 19.30 tot
22.30 u.
Cursus over het zonnestelsel, algemene begrippen, de
planeten, ontstaan en levensloop van sterren, sterrenstelsels en clusters, amateursterrenkunde, soorten
telescopen en randapparatuur. Geen voorkennis
vereist. De vijfde les vindt plaats bij heldere hemel
in de sterrenwacht Alpha Centaurus in Wulpen. Alle
cursisten krijgen het mooie cursusboek Sterrenkunde
uitgegeven bij de sterrenkundige vereniging Wega.
Inschrijven vóór 13 februari door betaling van 25 euro
op rek. nr. IBAN BE87 0910 1277 1794 (BIC GKCCBEBB)
van de gemeente (mededeling “sterrenkunde +
naam”).
Cartoons Milieuzorg Op School - Tentoonstelling van
donderdag 7 tot woensdag 20 februari van 9 tot 12 u.
en van 13 tot 16.30 u., ook tijdens de krokusvakantie.
Davo, huistekenaar van de MOSterd, het tijdschrift
van Milieuzorg Op School, laat de kijker/lezer nadenken over diverse milieuthema’s zoals afval, water, natuur, energie, verkeer en duurzaamheid.

Sluitingsdagen
containerpark
Het gemeentelijk containerpark is in normale
periodes open van dinsdag tot zaterdag van 9
tot 11.45 u. en van 13 tot 16.45 u. Ter gelegenheid
van de jaarwende is het containerpark evenwel
gesloten op zondag 30, maandag 31 december,
dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

Data
kerstboomophaling
U kan uw (echte!) kerstboom in januari meegeven
met de GFT-ophaling. Zet uw boom (zonder pot en
versiering!) op de dag van GFT-ophaling vóór 8 u.
voor uw eigen gevel.
Concreet: zone 1 op 8 en 22 jan., zone 2 op 8 en
22 jan., zone 3 op 9 en 23 jan., zone 4 op 10 en 24
jan., zone 5 op 11 en 25 jan. Zie ook de ophaalkalender of www.koksijde.be/afvalkalender.

Het Grote Vogelweekend op 2 en 3 februari

Spontane natuur geeft
vogelvriendelijke tuinen

Op zaterdag 2 en zondag 3 februari organiseert Natuurpunt het Grote Vogelweekend. Vorig jaar telden 6.317
Vlaamse gezinnen hun tuinvogels. Absolute koploper in de top-10 van talrijkste vogelsoort op de voederplaats
is (meestal) de huismus. Enkel in 2011 was de vink het talrijkst.
Rudy Claeys, voorzitter van Natuurpunt
Westland is lesgever. Gratis inschrijven op
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Telweekend

Infoavond
Hoe herkent u vogels in uw tuin? Wat pikken ze
graag? Daarover organiseert Natuurwerkgroep De
Kerkuil een infoavond Dagelijkse kost… voor vogels
op donderdag 31 januari van 19.30 tot 21.30 u. in het
Duinenhuis (per fiets en te voet bereikbaar langs de
Bettystraat, parkeren op het Elisabethplein).

Cursus Zeeanimator 2013
De cursus Zeeanimator is bedoeld om kinderen de
zee, het strand en de duinen op een speelse manier
te leren ontdekken en ervaren. Dat gebeurt aan de
hand van drie Week van de Zee-veldwerkpakketten,
want werken over natuur en milieu met leerlingen uit
het basisonderwijs vraagt een specifieke aanpak.
Er is geen voorkennis nodig. Na de cursus kunt u als
vrijwilliger aan de slag in het Duinenhuis, in een andere
kustgemeente, bezoekerscentrum enz. De cursus
vindt plaats op dinsdagen 5, 12 en 19 maart van
9.30 tot 16.30 u. in De Wielingen, Graaf Jansdijk 18 in
Wenduine (De Haan). Inschrijven tot 1 maart via mail
sophie.boterman@west-vlaanderen.be (naam, adres,
geboortedatum) en storten van 20 euro op rek. nr.
BE21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries met
vermelding “Zeeanimator 2013” en uw naam. Enkel na
betaling bent u ingeschreven. Inbegrepen in de prijs:
cursusmap, educatieve publicaties, koffie of thee.
Info - www.weekvandezee.be, Steunpunt NME Kust
T 059 34 01 64, claude.willaert@west-vlaanderen.be

Hoeveel en welke soorten vogels kunnen zingen, broeden en eten in uw tuin hangt af van
wat u ze te bieden hebt. Ze zoeken er veiligheid, voedsel en een broedplek. U kunt ze
dat geven, zelfs in de kleinste tuin! Een goed
gekozen nestkast wordt de vaste stek voor
koolmees of ringmus. Nog belangrijker is het
om de spontane natuur in uw tuin ook meer
kansen te geven. In vogelvriendelijke tuinen
vind je streekeigen bomen, bloesem- en bessenrijke struiken, bloemenveldjes die insecten
aantrekken, “wilde” hoekjes waar ook brandnetel als
opperonkruid wordt gedoogd. In zo’n tuin is er ook
dood hout of zijn er gestapelde bakstenen, waar
ongewervelden in overleven. Gifspuiten of slakkendodende korrels zijn dan uiteraard uit den boze.
Info: soorten herkennen/telformulier:
www.grotevogelweekend.be

Ga efficiënt om met tuinverlichting
en bespaar op uw energiefactuur
De donkerste weken van het jaar. We zijn de duisternis niet meer gewoon, terwijl een donkere nacht de
normaalste zaak van de wereld is. Voor de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling mag het ‘s nachts
gerust wat natuurlijker, en dus donkerder. Voor u ook? Kies zelf voor een energiezuinige en milieuvriendelijke
buitenverlichting!
- Verlicht alleen waar en wanneer nodig; gebruik goed geplaatste
bewegingsmelders of tijdschakelaars.
- Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden.
- Verlicht altijd van boven naar beneden; zo komt er veel minder
licht in de atmosfeer.
- Zorg voor een gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke
lichtpunten. Dit is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt en het contrast met het omliggende duister nog vergroot.
- Gebruik geen fel wit licht maar kies voor oranje licht dat minder
insecten aantrekt.
- Kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals LED of
verlichting op zonne-energie.

Natuurwerkgroep De Zeevonk
Er is nog heel wat jong geweld geïnteresseerd in wat Moeder Natuur
te bieden heeft. Daar is natuurwerkgroep De Zeevonk een mooi
bewijs van. Maandelijks trekken jongeren van het 1e leerjaar tot het
4e secundair, in 5 leeftijdsgroepen, er een zaterdagnamiddag op uit
om een tipje van de natuursluier op te lichten. Ze komen samen in
De Korre aan het Koningsplein in De Panne, dicht bij bos, duinen en strand. De eerstvolgende activiteit is op
zaterdag 26 januari van 14 tot 17 u. Info: www.dezeevonk.be.

Nog een week
schaatspret
Op de ijsbaan voor het gemeentehuis kan nog tot en met zondag
6 januari geschaatst worden. Uiteraard kan men er ook genieten
van een drankje en een hapje
aan de sfeervolle smulhuisjes.
Openingsuren:
- van dinsdag 25 tot zondag
30 december van 10 tot 21.30 u.
- op maandag 31 december van
10 tot 17.30 u.
- van dinsdag 1 tot zondag
6 januari van 10 tot 21.30 u.
Attracties:
- op woensdag 2 januari: discoschaatsen om 20 u.
- vrijdag 4 januari: schaatsdemonstratie KRYOS om 20 u.
Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen -16 j. / 35 euro voor een 10-beurtenkaart
volwassenen / 15 euro voor een 10-beurtenkaart -16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!
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Actieve training
Rots en water
Rots en water is een actieve training waarin
je leert sterk te staan op moeilijke momenten en jezelf beter leert te beheersen. Van
kwetsbaar naar weerbaar. Van agressief
naar assertief. Deze trainingen worden
georganiseerd door CAW de Papaver. In
samenwerking met vzw Arktos en JOC de
PIT.
Via leuke oefeningen en doe-opdrachten
leer je omgaan met stress, geweld en je
eigen agressie. Maar ook met pesters en
uitdagers. Je krijgt meer vertrouwen in
jezelf. Je leert je eigen kracht kennen en
impulsen beheersen.
Rots en water telt zeven sessies, start op 6
februari en loopt tot 10 april. Alle trainingen vinden plaats in de PIT, telkens van 18
tot 20 u. Doelpubliek zijn jongeren uit de
eerste graad middelbaar. Inschrijven bij
het CAW, jac@cawdepapaver.be. Meer
info op www.jacwesthoek.be

Speelpleinen
Het speelplein Noordduinen kreeg er een nieuwe kabelbaan bij van liefst 30 m waarop je een snelheid van zeker
100 km per uur kan halen. Of toch bijna… Sowieso krijg je
kriebels in de buik en een verwarde haardos. Leute verzekerd! Verder werd ook het zandspeeltoestel met twee
waterbakken uitgebreid. In de Kerkstraat, vlak bij de uitgang van het containerpark, wordt een nieuw speelplein
aangelegd. Er staat al een schommel, maar daar komen
binnenkort nog enkele toestellen bij.

De nieuwe kabelbaan op het speelplein Noordduinen.

PleZand is plezant
In Koksijde worden veel kinderactiviteiten georganiseerd. Niet simpel om een overzicht te krijgen
en te onthouden. Daarom heeft Koksijde haar eigen kinderkrant PleZand. Daarin staat een
overzicht van het hele aanbod. Alle Koksijdse kinderen krijgen die krant vier of vijf keer per jaar
op school. Vóór elke vakantie. Maar als zoon/dochter PleZand liever zelf houdt en verbergt, dan
kunnen ouders via www.plezand.be alle edities downloaden.

Kinderfilm: Ice Age 4, Continental drift
Op donderdag 3 januari is er weer filmplezier in zaal JOC
de PIT. Om 14.30 u. wordt de film Ice Age 4, Continental
drift geprojecteerd! Manny, Diego en Sid beginnen aan
een groots avontuur. Een heel werelddeel drijft weg.
Ze gebruiken een ijsberg als boot en varen zo de
wereld rond. Daar komen ze veel rare wezens
tegen, en moeten ze zelfs strijden tegen
piraten. Eekhoorn Scrat is er ook bij…
Tickets 2,50 euro. Plaats voorbehouden via
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Sportelprogramma voor 50-plus!
Een paar jaar geleden riep BLOSO het werkwoord Sportelen in het leven! BLOSO wil met dit nieuw woord de
aandacht van de 50-plusser trekken om dankzij sportelen sport aantrekkelijker te maken. Bij sportelen staan
plezier, sociaal contact en fysieke inspanning centraal, regels en competitie zijn slechts bijzaak. In 2013 pakt
de sportdienst i.s.m. de sportraad dan ook uit met een heus sportelprogramma!

SPORT OVERDAG

Elke vrijdag tot 31 mei (niet tijdens
vakanties) in de sporthal van Koksijde: conditiegymnastiek van 10.30
tot 11.30 u. / tennis en tafeltennis
van 13.45 tot 14.45 u. / badminton
en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnameprijs: 1,50 euro per voorof namiddag. Vooraf inschrijven
niet nodig.

BBB

Wilt u ook aan uw figuur werken en
uw conditie op peil houden in gezellig groepsverband? Met gerichte
oefeningen worden de spiergroepen van borst, billen en buik getraind, de houding wordt verbeterd
en de conditie bevorderd.
Op woensdag 9, 16, 23, 30 januari
en 6 februari van 9.30 tot 10.30 u.
in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Deelnameprijs 7,50 euro
voor heel de reeks.

STEP-AEROBIC

Step-aërobic maakt gebruik van
een opstapbankje waar u beurtelings op- en afstapt. De training
gebeurt op muziek en is zeer goed
voor benen, billen en

heupen. Om te variëren worden
er combinaties gemaakt met de
armen waardoor ook de coördinatie verbetert.
Op woensdag 20 en 27 februari
van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke.
Deelnameprijs 3 euro voor twee
lessen, maximum 20 deelnemers.

INFOAVOND
FIETSONDERHOUD EN –
HERSTEL

U leert op een efficiënte manier
uw fietsband vervangen, uw zadel
goed zetten, uw ketting smeren,
kortom… alles wat nodig is om
tijdens een fietstocht niet plots voor
verrassingen te staan.
Op maandag 4 maart van 19 tot
21 u. in de Bolledroom (achter de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke). Gratis voor iedereen, voorinschrijving wel vereist.

AEROBIC

Dynamische trainingsvorm op
ritmische muziek waarbij zowel de
uithouding als de kracht verbetert.
Op woensdag 13, 20 en 27 maart
van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke.
Deelnameprijs: 4,50 euro
voor de volledige reeks.

ZELFVERDEDIGING

Praktijkgerichte initiatiesessies om
uw zelfvertrouwen te stimuleren.
Ze omvatten de eerste stappen
om u te wapenen tegen agressie
door derden. Met behulp van een
aantal simpele technieken leert u
dat de sterke boer het niet altijd
hoeft te halen van een handige
juffrouw… Een aanrader om u in de
huidige maatschappij te beschermen tegen een mogelijke (gewapende) aanval.
Op woensdag 17 en 24 april van
9.30 tot 10.30 u. in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke.
Deelnameprijs: 3 euro voor beide
initiatielessen.

RECREATIEF
PETANQUETORNOOI

Het vertrouwde recreatief petanquetornooi in De Bolledroom in
Oostduinkerke op donderdag 23
mei van 14 tot 17 u. Er wordt gespeeld met vaste tripletten over
drie rondes. Ook mensen die niet
bij een vereniging aangesloten zijn
kunnen deelnemen. Een aandenken voor iedereen. Het winnende
triplet krijgt een beker. Gratis deelname, inschrijven vóór dinsdag
21 mei.

Alle info en inschrijvingen: sportdienst, T 058 53 20 01 of
www.sport.koksijde.be.

Geslaagde Koksijdse zwemweek
Van vrijdag 16 tot zondag 25 november kende het Zwem- en Recreatiebad Hoge
Blekker weer een succesvolle Koksijdse Zwemweek, overigens al voor de 28ste
keer. De cijfers spreken voor zich. Het team van de dienst gemeentelijke Zwembaden onder leiding van Marc Supeley mocht rekenen op 5.389 bezoekers tegenover 4.687 in 2011. Dat is liefst 702 bezoekers meer of 15%!
Uitslagen
Marathon voor scholen (45 min.): 1. Gemeenteschool Oostduinkerke: 2.665 m /
2. Gemeenteschool Koksijde: 2.598 m / 3. Vrije basisschool Oostduinkerke: 2.504 m /
4. Vrije basisschool Koksijde:
2.325 m
Marathon voor teams (30
min.): 1. Zwemkracht 10 A:
3.055 m / 2. X-Beach: 3.015
m / 3. Zwemkracht 10 B:
2.635 m / 4. Gemeenteschool Koksijde: 2.530 m /
5. Gemeenteschool Oostduinkerke: 2.515 m /
6. Brandweer: 2.450 m / 7. MAI–Dolfijntjes: 1.900 m
De Koksijdse lagere scholen en de vrije basisschool
Pervijze namen tijdens de Koksijdse Zwemweek
deel aan een nieuw initiatief: Spel Zonder
Watergrenzen! Het was eens iets anders dan een
traditionele zwemles...

Jeugdsportacademie
Het is al het 14e jaar dat de sportdienst en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke organiseren voor jongens en meisjes van het lager onderwijs.
Op woensdag 9, 6 en 23 januari staat hockey op het programma voor jongens en meisjes van het eerste
tot het zesde leerjaar. Groep 1 (1ste tot 3de leerjaar) is wel al volzet, in groep 2 (4de tot 6de leerjaar) is er
nog plaats.
De namiddagen vinden plaats van 14 tot 15.15 u voor het 1ste tot het 3de leerjaar, en van 15.15 tot 16.30 u.
voor het 4de tot het 6de leerjaar.
Meedoen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) aan de drie lessen kost 4,50 euro. Vooraf inschrijven
op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is
beperkt en men is pas ingeschreven ná betaling!

Met de sportraad naar de
Flanders Indoor in Gent
Op zondag 10 februari legt de sportraad van Koksijde een bus in naar de
Flanders Indoor Atletiekmeeting die plaatsvindt in de Topsporthal in Gent.
Volgende Belgische toppers bevestigden reeds hun deelname: Jonathan
en Kevin Borlée, Hans Van Alphen en Tia Hellebaut. Het busvervoer wordt
door de sportraad gratis aangeboden. Een ticket voor de gewone zittribune kost 7,50 euro, voor de hoofdtribune betaalt u 12,50 euro per ticket.
Wie deze fantastische atletieknamiddag wil meemaken, reserveert vlug
zijn plaatsje bij de sportdienst (uiterlijk op vrijdag 11 januari). U bent pas
ingeschreven na betaling.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Leys-Doucet
Diamanten palmen waren er op zaterdag 8 december voor de echtgenoten Eduard Leys (°Brugge) en
Elisabeth Doucet (°Oostduinkerke) die huwden op 25 november 1952 in Koksijde. Eduard, “Ward” voor de
vrienden, was eerste pionier-diensthoofd van de gemeentelijke beplantingsdienst. De jubilarissen hebben
drie kinderen, zeven klein- en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Vercaemer-Bouthez
Noël Vercaemer (°Harelbeke) en Adéina Bouthez (°Leisele)
vierden op zaterdag 8 december hun gouden bruiloftsfeest.
Ze huwden op 7 december 1962 in Koksijde. Noël was bakker
in Le Broutteux en in Flandria. Ze hebben een dochter en een
kleinkind.

Een eeuwelinge: mevr. Arthurina Deleye!
Honderd jaar geleden, op 9 november 1912, zag Arthurina Deleye in Nieuwpoort het levenslicht als tweede kind
in het gezin van gareel- en zadelmaker Arthur Deleye en Valeria Vinck. In WO I verbleef het gezin in Eu (Normandië), en na de oorlog studeerde Arthurina, kortweg Tina, voor onderwijzeres in Tielt. Na haar studies stond ze
voor de klas in Berchem, Westende en Nieuwpoort. In 1948 huwde ze met rijkswachtofficier Octaaf Tuypens uit
Ath, stopte met lesgeven en ging met haar man achtereenvolgens wonen in Givry, Bernissart, Terhulpen en Ath.
In 1973 verhuisden beiden naar Koksijde dat voorheen al jaren de vakantiebestemming was. Octaaf overleed
in 1999, maar Tina overwon deze tegenslag en woont thans gelukkig, in gezelschap van haar neef Jean-Marie
Deleye, in Sint-Idesbald. De 100-jarige Tina is nog opmerkelijk fit en zeer helder van geest! Ze houdt dolgraag van
sociaal contact, van aangenaam gezelschap, van een verrijkende babbel. Tina werd op zaterdag 1 december
met haar andere familieleden in het gemeentehuis hartelijk gefeliciteerd door burgemeester en schepenen!

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Corijn-Bertrem
Zaterdag 15 december was een gezellige feestdag voor het echtpaar Raphael Corijn (°Vinkt) en Micheline
Bertrem (°Roeselare) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Roeselare,
21 december 1962). Raphael was directeur van het PMS-centrum in Kortrijk en Micheline lerares aan het
atheneum van Roeselare. Ze hebben een zoon.

Echtpaar Lemay-Bazin
Op zaterdag 15 december waren er ook gouden palmen voor de echtgenoten Emile Lemay (°Ghlin) en
Mireille Bazin (°Nimy) die dag op dag 50 jaar geleden huwden in Nimy. Emile was buschauffeur bij de TEC in
Wallonië. Ze hebben een dochter en drie zonen (waarvan een overleden), en vier kleinkinderen.

Echtpaar Deramoudt-D’Hert
Het derde gouden jubileum op zaterdag 15 december betrof de echtgenoten Fernand Deramoudt (°Koksijde) en Jeannine D’Hert (°Woumen). Ze huwden 50 jaar geleden op 10 december 1962 in Veurne. De jubilarissen waren zaakvoerders van Agence Deramoudt. Ze hebben een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld
Ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van Davidsfonds Koksijde
werd de culturele vereniging op
donderdag 8 november een
ontvangst in het gemeentehuis
aangeboden.
Schepen Stephanie Anseeuw sprak
er namens het gemeentebestuur
de genodigden toe, en prees hun
decennialange vrijwilligerswerk voor
de Vlaams-culturele ontwikkeling
van de Koksijdenaars.

Sigrid Rondelez is een 41-jarige topsportster uit Koksijde die een bijzonder aardig palmares kan voorleggen.
Als surfster werd ze drie keer geselecteerd voor de Olympische Spelen (Sydney, Athene en Londen), een
uitzonderlijke prestatie die slechts weinigen haar hebben voorgedaan. Daarnaast beleefde ze nog internationale hoogtepunten: vice-wereldkampioene Mistral in 1991, Europees kampioene wavesurfen in 1996.
In 1999 behaalde Sigi brons op het wereldkampioenschap raceboard en in 2002 een tweede plaats op de
wereldranking. Ze was bovendien ook een verwoed mountainbikester en werd zelfs winnares van de LCMTrace, in Luik over een afstand van 400 km in 4 dagen. Voor deze sportieve verdiensten werd Sigrid door het
gemeentebestuur in het gemeentehuis gehuldigd op zaterdag 17 november.

Na 15 jaar inzet heeft Georges Vanhoutte, prior van de Orde van de Sint-Jacobsmossel, zijn mandaat overgedragen aan Ronny Calcoen, recent gepensioneerd onderdirecteur van de Hotelschool ter Duinen. André
Vandamme, kanselier van de orde, wordt dit jaar 70 en zet ook een stap opzij. Ze blijven allebei wel lid. Op
zaterdag 17 november werd het trio door het gemeentebestuur gehuldigd omwille van hun jarenlange culinaire verdiensten.

De voorbije maand in woord en beeld

Na ruim een jaar voorbereiding repeteerden jeugdharmonie Aerofoon uit Koksijde en Sonore uit Ledegem
eind oktober heel de dag samen in feestzaal Witte Burg, waar ze diezelfde avond een dubbelconcert speelden. Na een fikse hagelbui net na de middag vond de zandkastelenwedstrijd op het strand van Sint-André
toch plaats. Op de foto alle jonge muzikanten bij het winnende kasteel.
FVV Vrouwenstemmen schonk Els Leye
een cheque van 1.450 euro voor haar
project La Palabre in
Senegal. Dat is de opbrengst van de
jaarlijkse kaas en wijnavond van FVV
Vrouwenstemmen georganiseerd met de
steun van het gemeentebestuur en vele
andere verengingen. La Palabre ijvert
voor de educatieve en sociale ontwikkeling van kwetsbare vrouwen en kinderen.
De cheque zal geïnvesteerd worden in
een installatie van alternatieve energie
(zonnepanelen). Op de foto voorzitter
Rita Gantois van FVV Vrouwenstemmen
met haar bestuursleden in gezelschap
van schepen Jan Loones van Ontwikkelingssamenwerking en de afgevaardigden van de medewerkende organisaties.
De volgende kaas- en wijnavond vindt
plaats op 27 september.
Op donderdag 15 november vond in
NAVIGO Nationaal Visserijmuseum de
prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd
verbonden aan de grote tentoonstelling Zeeschatten. Winnaar Thierry Matsaert (3de van rechts) is een Ipad rijker,
geschonken door zaakvoerder Johan
Vanmarcke (links) van het gelijknamige
Veurnse computerbedrijf. José Vereecken (4de van rechts) won de juryprijs.
Op de foto verder juryleden Séverine
Lacante en Eric Leerman, voorzitter
André Cavyn van de Vrienden van het
Museum, museumdirecteur Maja Wolny
en schepen Jan Loones van Cultuur.

De voorbije maand in woord en beeld
Op woensdag 21 november mocht
de gemeenteschool van Koksijde
voor de tweede keer Sunweb
Revor, de ploeg van o.m. cyclocrossers Kevin Pauwels en Klaas
Vantornout verwelkomen. Voor de
leerlingen van het 4de, 5de en 6de
leerjaar was dit een unieke kans
om hun wielerhelden persoonlijk te
ontmoeten en hen vragen te stellen. Daarnaast konden ze ook een
kijkje nemen achter de schermen
van het veldrijden. Zo ontdekten ze
meer over het onderhoud van de
fietsen en zagen ze hoe de veldrijders gemasseerd werden na hun
training in de Koksijdse duinen.

“Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk”.
Over dat fascinerende onderwerp
kwam Martine Kouwenhoven op 3
december op uitnodiging van Markant spreken in de gemeentelijke
bibliotheek. Er gingen vele eeuwen
voorbij voordat vrouwen mochten lezen wat ze wilden. Wat ze
wél mochten was naaien, breien,
bidden, koken en kinderen krijgen.
Toen ze hun beperkte wereldje
konden ontstijgen door te lezen,
werden ze een bedreiging, want ze
konden door lectuur delen in kennis en ervaringen die oorspronkelijk
niet voor hen bedoeld waren. Martine Kouwenhoven bekeek deze
evolutie aan de hand van schilderijen, tekeningen en foto’s.

Op vrijdag 6 december vond in het abdijmuseum de voorstelling plaats van het boek Schatten van de
Duinenabdij plaats, waarin zowel BV’s als het gewone publiek aan het woord komen met hun visie over het
museum en zijn collectie. Op de foto v.l.n.r. gehuldigde museumvrijwilligster Ilse Van Den Branden, erfgoedwerker Piet Jaspaert, pastoor Pol Dehullu, gewezen PMMK-conservator Willy Van den Bussche, cultuurschepen Jan Loones, kunstenaar Peter Depelchin, auteur en publieksmedewerker Nick Herweyers, auteur en
museumdirecteur Dirk Vanclooster, intendant Beaufort Jan Moeyaert. Het boek telt 128 pagina’s en is mooi
geïllustreerd. Voor 22 euro te koop in het museum en in de toeristische kantoren van de gemeente.

Wedstrijden sledehonden op het strand
tussen Ster der Zee en Sint-André
Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag 19 en zondag 20 januari voor de eerste keer sledehondenrennen plaats. Het betreft een internationale manifestatie met als naam Koksijde Sleddog Race, georganiseerd
door de vzw Mushing Belgium. Precieze plaats van het gebeuren is het strand van Ster der Zee tot Sint-André,
heen en terug over een afstand van zes kilometer.
Er worden ongeveer vijftig hondenteams verwacht.
Het gaat om Siberian Huskies, Alaskan Malamutes,
Samojeeds en Groenlanders. De wedstrijden tellen
voor het Belgisch Kampioenschap Dryland (wedstrijd
buiten sneeuw). Start en aankomst zijn voorzien op het
strand aan Ster der Zee.
Ook de eigen hond is welkom, maar voor de veiligheid moet die wel aan de leiband gehouden worden
en uit de buurt van de sledehonden blijven.

Programma

Zaterdag 19 januari: 10 u. mushermeeting / 11 u. eerste start / 15 u. aankomst laatste deelnemer
Zondag 20 januari: 10.30 u. eerste start / 14.30 u. aankomst laatste deelnemer / 15.30 u. podium
Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.com,
Irisstraat 11 in Koksijde, www.mushingbelgium.com

Prachtige sledehonden op zaterdag 19 en zondag 20
januari op het strand tussen Ster der Zee en Sint-André.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Louise Lambrecht

Ukkel, 22 oktober
dochter van Pieter en van Birgit
Kelchtermans uit Koksijde

Woody Desaever

Veurne, 30 oktober
zoon van Alfie en van Stephanie
Bollen uit Oostduinkerke

Basile Szostak

Veurne, 31 oktober
zoon van David en van Ilse
Vandenberghe uit Oostduinkerke

Manon Kluits

Veurne, 6 november
dochter van Jimmy en van Linsy
Albrecht uit Oostduinkerke

Manon Machtelinckx

Veurne, 8 november
dochter van Pieter-Jan en van Sarah
Dejonghe uit Oostduinkerke

Jérome Decock

Veurne, 18 november
zoon van Manolito en van Katia
Verschaeve uit Oostduinkerke

Phébe Vermoote

Veurne, 20 november
dochter van Kevin en van Isabelle
Paquet uit Oostduinkerke

Julie Vermeersch

Veurne, 23 november
dochter van Yves en van Sophie
Vernaillen uit Koksijde

Aze Goddaer

Kortrijk, 28 november
dochter van Piet en van Sabine
Dewilde uit Oostduinkerke

Lina Rhaloui

Veurne, 30 november
dochter van Said en van Fattoum
Bousba uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Franky Van Cauter en Isabel
Sonneville, beiden uit Koksijde

(15 november)

Henri Debacker uit Koksijde en
Touria Ezitouni uit Vorst

(17 november)
Bart Claeys uit Jabbeke en
Anne-Sophie Hervent uit Koksijde
(1 december)
Jurgen Vermeulen uit Koksijde en
Stephanie Blondeel uit Koksijde
(1 december)

OVERLIJDENS

Michel Cael - 60 jaar
echtgenoot van Marijke Vanneste
Jan Lambrechts - 81 jaar
echtgenoot van Emma Vindevogel
Georges Marteaux - 82 jaar
echtgenoot van Lucienne Collys
Luc Hindryckx - 58 jaar oud
Lutgarda Leuridan - 76 jaar
echtgenote van Guido Debeerst
Walter Daemen - 60 jaar
Liliane Vanderstraeten - 76 jaar
Suzanne Duvinage - 86 jaar
weduwe van Georges Gosselin
Beatrice Vangelder - 77 jaar
echtgenote van Erik Bogaert

Annie Schmidt - 74 jaar
Madeleine Baeten - 83 jaar

echtgenote van Théophile Houbrechts
Marcel Schoolaert - 83 jaar
weduwnaar van Marie Provoost
Raymond Cambier - 83 jaar oud
Jaak Van Kerckhoven - 92 jaar
weduwnaar van Maria Rollenberg
Claude Michelsky - 61 jaar
Antoon Snauwaert - 67 jaar
echtgenoot van Mia Kindts
Leopold Dumarey - 75 jaar
Yves Debarge - 65 jaar
Irena Calcoen - 88 jaar
weduwe van Juliaan Decoene
Robert Haghedooren - 93 jaar
echtgenoot van Simonne
Vandoolaeghe
Henri Durant - 95 jaar
echtgenoot van Françoise Popieul
Thierri Carpels - 79 jaa
echtgenoot van Rosemarie Pfanner
Bertha Lamot - 95 jaar
weduwe van Jozef Mierop
Roger Deschuymere - 84 jaar
echtgenoot van Albertine De Saedeleer
Etienne Ryckman - 80 jaar
Joël Coopman - 88 jaar
echtgenoot van Lea Van Dommele
Ivona De Smedt - 89 jaar
Pierre Billon - 66 jaar
echtgenoot van Gabrielle Beeken
Etienne Vanhove - 40 jaar
ongehuwd

De onderscheiden muzikanten met het bestuur van de harmonie en schepen van Cultuur Jan Loones.

Nieuwjaarsconcert Gemeentelijke Harmonie
De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie speelt zijn traditioneel nieuwjaarsconcert op zaterdag 12 januari om
20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Dirigent
Luc Note en zijn muzikanten zorgen zoals elk jaar gegarandeerd voor een hoogstaande muzikale ervaring.
Op het programma staan weer enkele meesterwerken uit het klassieke genre, zoals o.m. Carmen van
Georges Bizet. Daarnaast mogen de luisteraars ook
heel wat hedendaagse composities uit het harmonierepertoire verwachten. De toegang is zoals altijd
gratis. Het wordt vast en zeker weer een kunstvol en
aangenaam nieuwjaarsconcert!

Opendeurweekend in
de academie
De gemeentelijke Westhoekacademie (WAK)
organiseert zijn
jaarlijks opendeurweekend
op vrijdag 1,
zaterdag 2
en zondag 3
februari in de
hoofdvestiging
aan de Veurnelaan in Sint-Idesbald. Traditiegetrouw
valt de opendeur samen met de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Het thema van dit jaar is Kunstkramers. De WAK heeft dit thema alvast iets anders
geïnterpreteerd en maakte er Kunstk(r)amers van.
De formule blijft ongewijzigd: een fotozoektocht (in
twee niveaus) gekoppeld aan doe-opdrachten,
de ateliers in werking, tentoonstellingen op verschillende plaatsen en een gezellige bar.
Op vrijdag open van 19 tot 21 u., op zaterdag en
zondag van 14 tot 17 u.

Ceciliafeest

Naar aloude traditie vierde de gemeentelijke harmonie op 17 november het jaarlijkse Ceciliafeest. Verscheidene muzikanten ontvingen een ereteken voor
hun jarenlange lidmaatschap. Cynthia Saelens, Lennert Schreel en Nicolas Van Landschoot zijn 5 jaar lid.
Elise Note, Matthia Saubain en Lise Stroobant 10 jaar
en Annie Note en Danny Saelens zelfs 35 jaar. Nicola
Van Landschoot werd ook gelauwerd voor zijn succesvolle deelname aan het jeugdsolistentornooi, en
Robin De Nys voor het behalen van het einddiploma
van de muziekacademie.

Derde romantische Knuffelduik
Op zaterdagnamiddag 9 februari vindt in het
strandwater van Oostduinkerke voor de 3de keer
de adembenemende maar hartverwarmende
Knuffelduik plaats. Vier samen met uw partner
Valentijn en daag elkaar
uit om een romantische duik te nemen in
het koude zeewater.
Misschien ontdekt u
wel een nieuwe vriend
of vriendin tijdens de
knuffelduik..!? Meer
gedetailleerde info in de
volgende Tij-dingen.

Kerstboomverbranding
Op vrijdag 4 januari worden op de Zeedijk van SintIdesbald traditiegetrouw de kerstbomen verbrand.
Men kan er een gratis glaasje glühwein, jenever of
niet-alcoholische drankje genieten, proeven van een
hapje en kijken naar de brandende kerstbomen. Aanvang om 18 u. De dag zelf kunnen afgedankte kerstbomen tot 15 u. naar de Zeedijk gebracht worden.

Weldaad voor oor en oog

Geike Arnaert op eigen benen
Jarenlang was ze gezicht en stem van Hooverphonic, één van Vlaanderens meest succesvolle bands.
Nummers als Mad about You, The world is Mine of Sometimes getuigen van haar vocale kunnen. In 2008
besliste Geike om de groep te verlaten en muzikaal op haar eigen benen te staan. Vorig jaar werd haar
debuutalbum For the Beauty of Confusion door publiek én pers positief onthaald. Nu gaat Geike ook solo de
planken op, en dan kan ook het c.c. CasinoKoksijde niet ontbreken.
Haar debuutplaat heeft hier en
daar natuurlijk wel een link met
de sound die ze tien jaar lang bij
Hooverphonic mee hielp opbouwen, maar klinkt toch anders. De
plaat klinkt als “Geike”.
Geike Arnaert: “Ik heb er nogal
moeite mee dat alles altijd in vakjes
moet gestopt worden. Het is elektronisch, maar om het electro te
gaan noemen? Dat is te beperkend. En het is popmuziek, maar is
het alleen maar pop? Ik had ook
geen goesting om een lieve popplaat te maken, die makkelijk te
verteren is. Ik wilde gelaagdheid.
Ik heb het op mijn manier willen
doen. En daarom: koppige pop.
Liever een plaat die zich pas na

een aantal keer in het hoofd nestelt dan één die in het begin een
goed gevoel geeft, maar na een
tijdje niet meer... verdedigbaar is.”
Drie jaar na Hooverphonic kruipt
Geike dus als een ontpopte vlinder
uit haar cocon. Is ze sterker?
Geike: “Het was een lange zoektocht, die begon een jaar na
Hooverphonic. Ik wilde een plaat.
Maar het was een hele weg om
de stap naar de opnames te zetten. Ik ben een paar keer stevig
gestruikeld. Maar de stress die ik nu
beleef, kende ik vroeger niet. Er is
een nieuw besef ontstaan.”
Dat Geike zich alleen staande kan
houden op een podium kan u zelf
ontdekken op vrijdag 11 januari om

Geike, op vrijdag 11 januari in c.c.
CasinoKoksijde.

20 u. Tickets kosten 20 / 18 / 16 euro
en zijn te bestellen op www.casinokoksijde.be of op T 058 53 29 99.

Aranis gaat vreemd

Muzikaal programma Made in Belgium
Aranis is een Vlaamse groep die muzikaal avontuur niet schuwt. Alle leden studeerden klassieke muziek maar
wilden met hun instrumenten ook andere horizonten opzoeken. Het resultaat is een unieke sound die in Vlaanderen en daarbuiten z’n gelijke niet kent. In het programma Made in Belgium (op 2 februari in c.c. CasinoKoksijde) resulteert dit in een kruisbestuiving die elementen leent uit folk, rock, jazz, klassiek en filmmuziek.
Popgroep of klassiek gezelschap? Nee, het is Aranis.
T-d: “Hoe komt het dat er zo’n
grote mistwolk rond jullie muziekgenre hangt?”
Aranis: “Het functioneren als groep
en onze bezetting op het podium
verschilt niet zoveel met het functioneren van een popgroep. Ook
de boodschap die we proberen
over te brengen komt vaker voor
bij popgroepen dan bij klassieke
muzikanten. Maar daar eindigt het
ook... Nochtans zijn we zeker geen
groep met enkel klassieke muziek.
Ik beschrijf onze muziek liever als
chamber rock.”
T-d: “Veel mensen, vooral jongeren, lijken jullie muziek niet te
kennen. Hoe dat komt?”
Aranis: “Volgens mij zijn daar verschillende redenen voor. Om te
beginnen spelen we instrumentale
muziek, een genre dat heel moeilijk

in de markt ligt en zelden of nooit
bij radiostations gebruikt wordt. We
doen ons best om onszelf meer te
gaan promoten via internetsites als
MySpace en door ons te richten
op typische jongerenbladen, maar
het blijft moeilijk. Stilaan merken we
wel dat het betert. Meer en meer
jongeren vinden de weg naar onze
concerten. Het is een groeiproces.”
Voor dit concert gaat Aranis
vreemd. En wel met lokale muzikanten. Heb je wat ervaring en wil
je meespelen tijdens hun concert?
Wie een instrument speelt (maakt
niet uit wat) en voeling heeft met
klassiek, jazz, folk, wereld-, film- en
rockmuziek én alles wat daartussenin ligt, is dan ook meer dan
welkom op de auditie/workshop
op zaterdag 19 januari. Men kan
voor deze auditie inschrijven via

sylvie.vereecken@koksijde.be. Als
je geselecteerd bent, volgt er een
week repetitie (’s avonds) van
28 januari tot 1 februari met op 2
februari het uniek concert zelf met
Aranis in onze theaterzaal! Aranis
en hun gelegenheidsmuzikanten
spelen in het c.c. CasinoKoksijde
op zaterdag 2 februari om 20 u.
Tickets kosten 12 / 10,50 / 9 euro, te
bestellen op www.casinokoksijde.be
of op T 058 53 29 99.

Agenda JANUARI
Markt
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, Koninklijke West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
elke woensdag, 20 u:
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde,
film

Cabin Art 2013, 5de editie
01/06/2013 – 30/09/2013
Openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de handelaarsbond van
Sint-Idesbald, in samenwerking van de gemeente Koksijde, dienst Cultuur
en Yes Art Gallery.
Peterschap, Herr Seele
Thema: Carte Blanche
Deelname: iedereen van jong tot oud, van amateur tot beroepskunstenaar.
Vooraf inschrijven.
De geselecteerde kunstenaars zullen hun werk rechtstreeks op de achterwand van een
strandcabine kunnen maken of vooraf op houten multiplexplaten.
Meer info: info@sint-idesbald.com of Handelaarsbond t.a.v. Oh restaurant, Koninklijke
baan 289, 8670 Sint-Idesbald. Dit voor 15 april 2013.

01 Dinsdag

05 Zaterdag

11 Vrijdag

IJsbaan 10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Info: dienst Toerisme

IJsbaan 10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Info: dienst Toerisme

Muziek, Geike 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde,
zie Tij-dingen blz. 33

02 Woensdag
Koksijde-Bad, Theaterplein
IJsbaan 10-21.30 u.
discoschaatsen 20 u.
Info: dienst Toerisme

03 Donderdag

Gratis geleide wandeling ‘Naakte
natuur telkens anders’ 14 u.

Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestaat 2
Info: bezoekerscentrum T 058 53 38 33

06 Zondag
IJsbaan 10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Info: dienst Toerisme

IJsbaan 10-21.30 u.

Koksijde-Bad, Theaterplein
Info: dienst Toerisme

Geleide wandeling Water-Lopen!
Wandel mee langs de weg van het
IWVA-water, van regenwater diep
in de duinen tot drinkwater in je
glas 14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33

Kinderfilm Ice Age 4: Continental
Drift 14.30 u.

Koksijde-Bad, Joc de Pit
Toegang: € 2,50 drankje inbegrepen
Info: Jeugddienst, zie Tij-dingen blz. 23

04 Vrijdag
IJsbaan 10-21.30 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Info: dienst Toerisme
Kerstboomverbranding 18 u.
Zie Tij-dingen blz 31
Sint-Idesbald, strand
Info: dienst Toerisme

Schaatsdemonstratie door Kryos
20 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein, IJsbaan
Info: dienst Toerisme

08 Dinsdag
Nieuwjaarsbuffet met optreden
van ‘Jan zonder Trees’ 19.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info: Markant Koksijde, Lena Proot,
T 058 51 51 37 of jacques.proot@skynet.be

09 Woensdag
Tuur Florizoone - L’amour des
moules in concert 19 u.

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

10 Donderdag
Theater, ’t Arsenaal / theater
Malpertuis – Verre Vrienden 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Café Foyer met optreden van
Tommy Vlaeminck Trio om 21 uur
19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info: Het Bedrijf,
mieke.ronsmans1@telenet.be

12 Zaterdag
Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Gemeentelijke harmonie van
Koksijde 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Gratis toegang
Info: dienst Toerisme, zie Tij-dingen blz. 32

Theater Het Ongerijmde
Julius 20.30 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99, Het Bedrijf, T 058 51 18 37,
reservatie@hetbedrijf.be

14 Maandag
Statutaire ledenvergadering NEOS
met optreden van zuinige Marie
12 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info en reservatie: Judith Ranson,
T 058 51 40 60, Jeannine Nowe,
T 058 51 33 01

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

15 Dinsdag

22 Dinsdag

27 Zondag

Dinsdag Biebdag – Jan Yperman –
de Westhoek XL 19.30 u.

Bezoek aan handtassenatelier
Watou, aansluitend boswandeling,
drankje en een boerenboterham

Aperitiefconcert Ignacio
Casatejada 11 u.

Koksijde-Bad, Bibliotheek
Verrassend veelzijdig frans- en
West-Vlaanderen
Info: Bibliotheek Koksijde,
zie Tij-dingen blz. 11

12.30 u.
Eigen vervoer, samenkomst
Kerk Sint-Idesbald Strandlaan.
Deelname: € 15.
Info: Markant Koksijde, Lena Proot,
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be

30 Woensdag

16 Woensdag
Bezoek aan de tentoonstelling
Constant Permeke in Bozar Brussel
Gids geeft uitleg bij schilderijen,
tekeningen en beeldhouwwerken
10 u.
Koksijde, station
Vertrek Koksijde-station om 10 uur, Lunch in
Brussel.
Deelname: € 13 p.p. voor gids en ticket –
zonder lunch en treinreis.

18 Vrijdag

24 Donderdag
Provinciale nieuwjaarsreceptie te
Jabbeke met optreden van Willem
Vermandere 14.30 u.
Info en reservatie: Judith Ranson,
T 058 51 40 60, Jeannine Nowé,
T 058 51 33 01 - Org.: Neos Koksijde

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

Dagelijkse kost….. voor vogels

Corruptie in België en de strijd
ertegen. Lezing door Dr. Gudrun
Vande Walle assistent-professor
Hogeschool Gent 14.30 u.

19.30-21.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat,
zie Tij-dingen blz. 21

Theater Panneia

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Immaculata Instituut De Panne

19 Zaterdag
Sledehondenwedstrijd
Parcours 5-6 km, van Ster der Zee
tot Sint-Andre

Theater Panneia

08/12-13/01/2013
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor,
Astridplein 6, galerie Welnis

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Immaculata Instituut De Panne

Expo Veerle Rooms
(schilderkunst)
Info: dienst Toerisme

Theater Panneia

Sledehondenwedstrijd
Parcours 5-6 km, van Ster der Zee
tot Sint-André

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Immaculata Instituut De Panne

Zie Tij-dingen blz 31
Koksijde, Oostduinkerke, strand
Info: dienst Toerisme
Freddy Guillaume,
freddy.guillaume@elipse-technologie.com

Januari
Elke dag open
Gesloten op zondag en maandag
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan

Info: lievino@lievino.be

26 Zaterdag
20 Zondag

Tentoonstellingen

Tentoonstelling Vanhooren
Suy keramiek, Oostende

25 Vrijdag

Zie Tij-dingen blz 31
Koksijde, Oostduinkerke, strand
Info: dienst Toerisme
Freddy Guillaume,
freddy.guillaume@elipse-technologie.com

Leesclub 14.30 u
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: Hedwig danceel T 058 51 75 43

31 Donderdag

Koksijde, zaal De Burg (Sociaal Huis),
Ter Duinenlaan 34
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Humor, Adriaan Van den Hoof –
Hoogspanning 20 u.

Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: het Bedrijf, T 058 51 18 37,
reservatie@hetbedrijf.be

Concert Mustafa Avsar & Friends
Bu Sehir – Deze stad 20.30 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99, Het Bedrijf, T 058 51 18 37,
reservatie@hetbedrijf.be

07/09-06/01/2013
Oostduinkerke, Bezoekerscenturm
De Doornpanne

Tentoonstelling Kriebelbeestjes

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

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

SOEPEL
OUDER WORDEN
WOE

6

FEB.15U .

IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR EN HET SOCIAAL HUIS VAN KOKSIJDE

OVER
DE INVLOED
VAN SILICIUM
MSM EN
GLUCOSAMINE

CASINO KOKSIJDE
CASINOPLEIN 10/11
8670 KOKSIJDE
THEATERZAAL C.C. CASINOKOKSIJDE
GASTSPREKERS
LUC NACHTERGAELE ( O S T EO PA AT )
DR. DAVID RIJCKAERT

op reuma en artrose,
stevigheid van
bindweefsel, soepele
gewrichten,
sterk beendergestel,
gewrichtsaandoeningen,
sterke en elastische
bloedvaten, gezonde
huid, haar en nagels.

gratis toegang
aanvangsuur : 15.00 u
Inschrijven tot 31 januari bij Katleen Calcoen,
T 058 53 43 10
of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

