18e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

tij-dingen 03
maart
2013

Ken je dit beeld?

Getijden maart
dag

Na ruim vier jaar fotowedstrijd acht de
redactie de tijd rijp voor een nieuw spel,
waarvan hier de eerste aflevering. Op bijgaande foto ziet u een fragment van een
beeldhouwwerk op openbaar domein in
Koksijde. De vraag is eenvoudig:
waar staat dit beeld?
(Geef een precieze omschrijving: straat,
plein, enz.).
Zend uw antwoord tegen uiterlijk maandag 11 maart naar onze redactie via
e-mail kenjeditbeeld@koksijde.be, of via
post naar Gemeentehuis,
Ken je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één inzending per persoon.
Lezers van buiten Koksijde mogen ook
meedoen.
Vergeet ook volgende schiftingsvraag
niet:
hoeveel geldige inzendingen zal onze redactie ontvangen?
Opgelet, vermeld bij uw antwoord verplicht:
- uw adres (woonplaats, straat, nr.)
- telefoonnummer of gsm-nr.
E
Veel succes! De winnaar ontvangt een waardevolle prijs!

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie
Lander Van Hove
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”

DO MEE
EN WIN
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hoogwater

laagwater

02.50 en 15.12
03.30 en 15.54
04.13 en 16.39
05.02 en 17.34
06.05 en 18.51
07.28 en 20.14
08.51 en 21.35
10.13 en 22.46
11.17 en 23.37
12.01
00.16 en 12.39
00.54 en 13.17
01.32 en 13.56
02.12 en 14.37
02.53 en 15.19
03.34 en 15.59
04.13 en 16.38
04.52 en 17.16
05.35 en 18.08
06.39 en 19.22
07.57 en 20.38
09.15 en 21.52
10.23 en 22.47
11.10 en 23.27
11.47 en 23.59
12.20
00.34 en 12.55
01.10 en 13.32
01.48 en 14.11
02.28 en 14.51
04.10 en 16.34

09.52 en 22.07
10.33 en 22.48
11.16 en 23.32
12.04
00.26 en 13.04
01.34 en 14.13
02.53 en 15.32
04.26 en 17.04
05.39 en 18.04
06.28 en 18.48
07.10 en 19.28
07.50 en 20.06
08.29 en 20.44
09.08 en 21.22
09.47 en 22.00
10.25 en 22.36
11.01 en 23.10
11.36 en 23.45
12.19
00.48 en 13.28
02.08 en 14.36
03.19 en 15.43
04.37 en 17.01
05.39 en 17.54
06.20 en 18.31
06.55 en 19.07
07.31 en 19.45
08.10 en 20.26
08.50 en 21.07
09.31 en 21.49
11.14 en 23.31

Referentieplaats is Nieuwpoort. Vanaf zondag
31 maart in zomertijd.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
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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Koksijds plan voor
Surinaams park
Koksijde heeft een bestuurlijke en
administratieve samenwerking lopen
met het district Marowijne in Suriname.
In het kader daarvan maakte chef
groendienst Ides Leys een ontwerp
voor de herinrichting van het
Marinbo-park in Marijkedorp. Koksijdse
knowhow in Suriname!

14-15
Samen Sterk!
Het Sociaal Huis van Koksijde
ontwikkelde de voorbije jaren het
project Samen Sterk! Dit project helpt
bejaarden en zwakkeren op het vlak
van klusjes, boodschappen, vervoer,
koken, enz. Dankzij de inzet van
vrijwilligers! Misschien wilt u ook wel
vrijwilliger worden..?

19-22
Ten strijde tegen
borstkanker
Think Pink is een organisatie die ten
strijde trekt tegen borstkanker. Twee
groepen pronte dames van Koksijde en
omgeving zetten binnenkort hun beste
beetje voor om fondsen te verzamelen
in het verweer tegen deze ziekte. Ze
pakken uit met bijzondere actie. Doe
mee!!
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Snippers uit de raad van 21 januari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Organisatie

LIVE

Ontslag en opvolging
- OCMW-voorzitter
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!
DE SITE
OP DEZELF
opvolgster komt dan in
haar plaats: Bieke Dalle
(LB). Ter zitting legde ze de
eed af.
Fractievoorzitters – In de nieuwe legislatuur zijn volgende raadsleden fractievoorzitter: Frédéric Devos
(LB), Rita Gantois (N-VA) en Elwin Van Herck (!mpuls).

Projecten
Verlichting - De openbare verlichting wordt vervangen in de Potvisstraat, G. Scottlaan en Degreeflaan
voor een geraamd bedrag van 9.296 euro. Unaniem.

Gemeente blijft openbaar vervoer betoelagen!
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 januari beslist om voor inwoners van
Koksijde die gebruik maken van het openbaar vervoer, opnieuw een financiële tussenkomst te verlenen. Er
zijn drie vormen.
OMNIPAS – Gratis vervoer met tram en bus voor de
inwoners van Koksijde van 60 tot 65 jaar. De nieuwe
kaartjes worden vanaf maart–april per post toegestuurd door de dienst Burgerzaken aan alle inwoners van Koksijde tussen voormelde leeftijd. Aan de
nieuwe inwoners die binnen dezelfde leeftijdsgroep
vallen worden deze kaartjes ook automatisch toegestuurd. De doelgroep boven 65 jaar bekomt een
gratis Omnipas door tussenkomst van het Vlaams
Gewest. De vervallen kaartjes voor personen boven
65 blijven evenwel geldig totdat er nieuwe kaarten
uitgereikt worden.
BUZZYPAZZ – Dat is een abonnement voor kinderen
en jongeren van 6 tot 24 jaar. Met een Buzzy Pazz
mag je onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer
van De Lijn, behalve op de Limburgse snel-lijnen. Als
je 12 jaar of ouder bent, mag je als abonnee bovendien maximaal 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar
gratis meenemen. Het gemeentebestuur Koksijde
voorziet een tussenkomst van 25% in de kostprijs van
de abonnementen voor de inwoners van Koksijde
tussen 6 en 24 jaar.
CAMPUSKAART – Met deze kaart kun je 5 heen- en
terugritten maken met de trein op een vast traject
binnen een periode van maximaal 7 weken. Ideaal
voor kotstudenten die wekelijks de trein naar en van

hun kot nemen. Het gemeentebestuur verleent een
tussenkomst van 25% in de kostprijs van de abonnementen voor de inwoners van Koksijde tussen 0 en
26 jaar. De gebruiker betaalt dus 75% van de kostprijs aan de loketten van de NMBS.
Bij de eerste aanvraag van de Campuskaart dient
een moederkaart aangekocht te worden. Om die
te bekomen moeten de studenten zich eerst op de
dienst Burgerzaken in het gemeentehuis aanbieden
met een recent schoolattest. Op basis van dit attest
bekomen ze bij de dienst Burgerzaken een bijzonder
aanvraagformulier dat gevalideerd wordt. Met dit
aanvraagformulier kan men dan aan een NMBSloket naar keuze een Campuskaart aanvragen.

De burgemeester aan het woord
Eind februari, de winter mag nu wel z’n schop afkuisen, de matten oprollen, de biezen pakken en met de
noorderzon vertrekken… Het jaar 2013 is al aan zijn derde maand toe, over enkele weken luiden de paasklokken en mogen we weer het zomeruur inschakelen… Geen maandelijks weerpraatje met burgemeester Marc
Vanden Bussche, wel wat interessant gemeentelijk nieuws even benadrukken!
T-d: “Op vrijdag 22 maart
verschijnt alweer een nieuw
Koksijds boek, nl. over Karel
Loppens die in de vorige eeuw
aan de Westkust natuurwetenschappelijk onderzoek verrichtte?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja! Karel Loppens was een
belangrijke figuur in onze gemeente. Ere-gemeentesecretaris
Freddy Beun kwam in bezit van
Loppens’ archief, en heeft thans
op verrassende wijze zijn wetenschappelijke verdiensten beschreven. Loppens was immers een
pionier op het vlak van hydro-biologie, archeologie en lokale geBurgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik twijfel er niet aan dat het speelplein ook in de
schiedenis zoals o.m. de vroegste
paasvakantie veel succes zal kennen!”
oorsprong van de Duinenabdij. Er
is aan de Zeepanne een straat naar hem genoemd.
T-d: “Er is mooi nieuws op het wielerfront?”
Het nieuwe boek is vast en zeker aanbevolen lectuur
Burgemeester: “Dankzij de relaties met en van burgevoor diepere kennis van Koksijde en omgeving!”
meester Carlos Callens van Ardooie zal de eerste rit
van de Eneco Tour, -dat is de Ronde van België-NeT-d: “Er wordt een expo opgezet over de strenge
derland-, op maandag 12 augustus starten in Koksijde
winter ’62-’63. Hebt u bijzondere herinneringen aan en aankomen in Ardooie. Op zondag 11 augustus
die periode?”
zullen de renners aan het publiek voorgesteld worden
Burgemeester: “Ik was 12 of 13 jaar en zat samen met
na de finale van de Flanders Ladies Trophy. De volvriend, nu 1ste schepen Jan Loones, in het college
gende dag, 1ste rit, rijden de renners ook een plaatsevan De Panne. Ik herinner me dat we met heel de
lijke ronde in Koksijde, zodat inwoners en toeristen ze
school naar het strand gingen en daar van bevrovan dichtbij kunnen bewonderen.”
ren schots naar schots sprongen! Nog een speciale
anekdote: in de klas diende verschrikkelijk hard geT-d: “Is er al enig nieuws te melden over de reconstookt. Op een dag had een klasgenoot letterlijk olie
versie van de luchtmachtbasis Koksijde?”
op het vuur in de kachel gegoten. Een deel van de
Burgemeester: “Niet onmiddellijk. Ik kan alleen zeggen
klas schoot in brand, alsook de soutane van EH Moerdat er vaste afspraken zijn gemaakt over de te volgen
man..! We kregen tien dagen vakantie omdat de
procedure. Heel de operatie, die veel tijd zal vergen,
klas één ravage was. En na tien dagen was EH Moerzal gebeuren in nauw overleg met de provinciale inman er ook weer, met dezelfde soutane maar een
stanties. Anderzijds kan ik wel melden dat bij het oudderde korter..! Nu, ik wil iedereen oproepen eens te
gemeentehuis in Oostduinkerke-Dorp de afslag van
snuisteren naar foto’s over die verschrikkelijke winter.
de Toekomstlaan naar de Dorpsstraat-oost mogelijks
Zo wordt dit zeker de tentoonstelling van iedereen!”
al in het najaar 2013 zal uitgevoerd worden. Dit is een
(Nvdr zie blz. 18)
ingreep die gebeurt in overleg tussen de gemeente
en de Vlaamse overheid om het verkeer op die moeiT-d: “Er is voor het eerst gemeentelijke speelpleinlijke plaats vlotter en veiliger te laten circuleren.”
werking in de paasvakantie?”
Burgemeester: “Ja, aan de Speeldune in Sint-IdesT-d: “En straks begint de paasvakantie?”
bald, drie dagen in de eerste week, vier in de tweede Burgemeester: “Pasen valt deze keer heel vroeg, op
week. Dit gebeurt op vraag van veel jonge ouders en 31 maart, bij de start van de paasvakantie. De dagen
jonge handelaars. Met ons vernieuwd bestuur is dit
lengen flink en de mensen verlangen naar de zon na
dus al een eerste uitbreiding van de dienstverlening. Ik deze lange harde winter. Pasen is een familiefeest. We
twijfel er niet aan dat het speelplein ook in de paaszijn een familiebadplaats, en dus vieren veel families
vakantie veel succes zal kennen. De jeugddienst is er
Pasen in hun tweede verblijf in Koksijde. Laat ons hoalvast klaar voor.”
pen dat een zonnige lente nu niet lang meer uitblijft!”

Ontwerp GRUP Pylyserlaan en
buurt in openbaar onderzoek
In navolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), waarin het gemeentelijk beleid op het vlak
van ruimtelijke ordening tot 2007 (of tot herziening van dit GRS) werden uitgeschreven, is het gemeentebestuur
bezig met de opmaak van een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (of kortweg GRUP’s). Binnenkort gaat het “Ontwerp-GRUP Pylyserlaan en omgeving” in openbaar onderzoek.
Het plangebied van dit ontwerp-GRUP beslaat grotendeels het gebied tussen Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp dat op het gewestplan ingekleurd is
als gebied voor verblijfsrecreatie en dat zich zich rond
de Pylyserlaan zelf situeert. Dit GRUP is oorspronkelijk
opgestart in functie van zonevreemde constructies.
Dit zijn constructies die legaal werden gebouwd vòòr
de opmaak van de gewestplannen maar die met de
inwerkingtreding van deze gewestplannen in een “verkeerde” zone terechtgekomen zijn. Het gaat bijvoorbeeld over het MPI, over een aantal woningen… Met
dit GRUP is het de bedoeling om deze zonevreemde
constructies meer rechtszekerheid en mogelijkheden
te bieden in functie van hedendaagse normen.

Kwaliteit nastreven

Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door heel
wat openluchtrecreatieve bedrijven/gebieden, zijnde
de campings en vakantiehuisjes. Vanuit het Kustactieplan III werd initiatief genomen om gemeenten te
ondersteunen bij de opmaak van een RUP in functie
van behoud van het bedrijfsmatig uitbaten van deze
sites. Na heel wat onderzoek en het inschakelen van

Infoavond

experten bleek dat het afdwingen van een bedrijfsmatige invulling van deze gebieden via een RUP
moeilijk haalbaar was en dat de focus moest worden
gewijzigd naar het nastreven van meer kwaliteit. De
voorschriften van dit ontwerp-GRUP zijn dan ook in die
zin opgemaakt.

Bezwaren?

Nu dit ontwerp voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Deze periode van bekendmaking loopt
van 4 maart 2013 tot en met 2 mei 2013. Tijdens deze
periode kan iedereen tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis (elke voormiddag van 9 tot 12 u.,
en op maandag- en woensdagnamiddag ook van
13.30 tot 16 u.) de plannen inzien aan het loket van
de dienst Stedenbouw, en opmerkingen of bezwaren indienen. Deze moeten tegen ontvangstbewijs
aan het loket Stedenbouw worden afgegeven of
aangetekend verstuurd worden naar volgend adres:
Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening,
p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.

Op 28 maart vindt voor alle bewoners van de betrokken zone en voor alle andere belangstellenden in het
c.c. CasinoKoksijde om 19.30 u. een infoavond plaats over het GRUP Pylyserlaan en omgeving.

Bevolkingscijfer 1 januari 2013:
aangroei met 105 personen
Per 1 januari 2013 telde de gemeente Koksijde 22.250
inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2012 betekent
dat een aangroei van 105 personen of 0,45%. De
aangroei gedurende 2012 is zoals vorige jaren ook uitsluitend te wijten aan een positief migratiesaldo. In de
loop van 2012 kwamen immers 1.479 nieuwe inwoners
zich in de gemeente vestigen terwijl er daarentegen
1.249 de gemeente verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 230 personen.
Ook in 2012 is er geen geboorteoverschot. In dat jaar
werden er 126 meisjes en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl daartegenover 251 vrouwen
en mannen het tijdelijke met het eeuwige ruilden. Dat
betekent een natuurlijk verlies van 125 personen.

In 2012 werden 126 nieuwe kindjes in het Koksijdse bevolkingsregister
ingeschreven.

Het positief migratiesaldo (+230) en het natuurlijk verlies (-125) zorgen samen voor de aangroei 2012 van
125 personen in het Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije 23 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:
1990 + 433 1997 + 82 2004 + 123 2011 + 182
1991 + 392 1998 + 131 2005 + 218 2012 + 105
1992 + 509 1999 + 113 2006 + 124
1993 + 207 2000 + 229 2007 + 94
1994 + 107 2001 + 278 2008 + 85
1995 + 248 2002 + 262 2009 + 211
1996 + 182 2003 + 398 2010 + 105
In 23 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406
naar 22.250 inwoners, of 27,82% ten overstaan van
1990. Het gemiddelde over de laatste 23 jaren is + 209
personen per jaar.
De indeling naar de verschillende woonkernen geeft
volgende cijfers op 31 december 2012:
Koksijde-Dorp:
3.417 personen (1.686 mannen en 1.731 vrouwen)
Koksijde-Bad:
5.940 personen (2.885 mannen en 3.055 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.434 (1.666 mannen en 1.768 vrouwen)
Oostduinkerke:
8.981 (4.438 mannen en 4.543 vrouwen)
Wulpen: 478 (261 mannen en 217 vrouwen)
Totaal:
22.250 personen (10.936 mannen en 11.314 vrouwen)

Oproep naar kandidaten voor gemeentelijke
commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
Het gemeentebestuur richt een oproep naar kandidaten voor de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke
Ordening (Gecoro). Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op het vlak van
ruimtelijke ordening.
De nieuwe Gecoro telt vooreerst vier deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter.
Daarnaast maken ook negen vertegenwoordigers van verenigingen deel uit van de Gecoro, nl.:
- 2 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen
- 3 afgevaardigden uit verenigingen van handelaars
- 1 afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers
- 1 afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van
handelaars of landbouwers)
- 2 afgevaardigden uit de immobiliënsector
De vertegenwoordigers van verenigingen moeten door de vereniging voorgedragen worden. Voor elke
kandidaat moet ook een plaatsvervanger worden aangeduid. Adviesraden mogen max. voor 2/3den uit
personen van hetzelfde geslacht bestaan om geldige adviezen of beslissingen te kunnen uitbrengen.
Daarom wordt als bijkomende voorwaarde gesteld dat elke vereniging zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat als effectief lid voordraagt. Aan elke kandidatuur moet een plaatsvervanger van hetzelfde
geslacht worden gekoppeld (dus elke kandidatuur vanuit een vereniging moet een koppel mannen en een
koppel vrouwen voorstellen). Voor deskundigen geldt deze voorwaarde niet daar zij zich puur persoonlijk
kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger.
Elke kandidatuur moet vergezeld gaan van een motivatienota waaruit de interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de ruimtelijke ordening in het bijzonder blijkt. In de nota van de deskundigen dient uitgebreid
beschreven wat u tot deskundige maakt (werkervaring, studies, …). Kandidaturen kunnen tot en met vrijdag
22 maart 2013 ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, Koksijde.

Luisteren naar klachten van burgers
Op 20 november 2007 keurde de gemeenteraad het reglement klachtenbehandeling goed. Elke burger kan
op de gemeentelijke administratie klacht indienen over een door de gemeente verrichte handeling of prestatie. Bunt u ontevreden over de dienstverlening? Zijn de wachtrijen aan de balie te lang? Het bestaande klachtenreglement wenst tegemoet te komen aan deze verzuchtingen.

Nu het reglement een
volledige bestuursperiode heeft doorlopen is
het hoog tijd voor een
actuele stand van zaken
van het aantal klachten,
en ook om het reglement zelf weer onder de
aandacht te brengen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting (zowel
mondeling, schriftelijk als
elektronisch) waarbij een
ontevreden burger bij
de overheid klaagt over
een door de overheid (al dan niet)
verrichte handeling of prestatie.
Een klacht kan bv. gaan over een
foute handeling, een onbeleefde
behandelingswijze, een te lange
termijn, het afwijken van een
vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of het niet uitvoeren van een
handeling.

Klachtencoördinator en
-behandelaar

klachtencoördinator. Uw klacht zal
steeds binnen de tien kalenderdagen beantwoord worden met een
De coördinatie van de binnenkomende klachten gebeurt door ge- ontvangstbevestiging of in geval
meentesecretaris Joeri Stekelorum. van onontvankelijkheid met een
gemotiveerd antwoord.
Hij staat in voor de registratie van
De klachtenbehandelaar zal
de klachten, het beoordelen van
vervolgens op een discrete en
de ontvankelijkheid ervan en de
neutrale manier de nodige infordoorverwijzing naar een klachtenmatie verzamelen om een gronWat is een klacht niet?
behandelaar. Hij ziet erop toe dat
- Meldingen van kapotte straatde behandeling van klachten con- dig feitenonderzoek te voeren.
Hij maakt een rapport op voor de
lampen, losliggende straattegels
form het reglement gebeurt.
klachtencoördinator en schrijft binenz.
Het onderzoek van de klacht ten
nen een termijn van dertig dagen
- Bezwaren tegen beslissingen over gronde zal gebeuren door een
een gemotiveerd antwoord voor
vergunningsaanvragen, belastin- klachtenbehandelaar. De behande indiener van de klacht. De brief
gen enz.
delaar wordt aangeduid door de
zal vermelden of de klacht al dan
- Beroepen tegen beslissingen die
klachtencoördinator en zal steeds
moeten worden aangevochten
een leidend ambtenaar zijn die niet niet als gegrond beschouwd wordt
en zo ja, wat de voorgestelde opbij de toezichthoudende overrechtstreeks bij de klacht betroklossing is.
heid of bij de Raad van State
ken is, maar die wel kennis heeft
- Beleidssignalen: niet akkoord
van het beleidsdomein of de dienst
gaan met door de gemeentewaarop de klacht betrekking heeft. Praktisch
Klachten worden gericht worden
raad of door het schepencollege
aan: Gemeentebestuur Koksijde,
genomen beleidsopties
Procedure
Indien een melding, bezwaar,
Klachten kunnen via allerhande ka- t.a.v. de klachtencoördinator,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde of via
beroep of beleidssignaal aan de
nalen ingediend worden: via brief,
e-post klachten@koksijde.be.
hand van het klachtenformulier
e-mail, telefonisch of mondeling
ingediend wordt, zal deze door de
aan de loketten. De registratie van
Meer info: dienst Secretarie,
klachtencoördinator als onontvan- de inkomende klachten gebeurt
T 058 53 34 33
kelijk beschouwd worden.
op een discrete wijze door de

Oproep kandidaten voor de
raad voor Lokale Economie
Een van de vele gemeentelijke adviesraden is de raad voor
Lokale Economie. Deze raad behartigt uiteraard de lokaaleconomische belangen van onze gemeente en zijn handelaars. Met deze nieuwe legislatuur, dient ook deze raad opnieuw samengesteld. Daarvoor zoekt het gemeentebestuur
kandidaten.
In eerste instantie heeft de raad een adviserende taak op vlak
van lokale economie. Een andere taak is het opzetten en bevorderen van initiatieven en projecten in verband met lokale economie (niet het organiseren van commerciële activiteiten) en het nastreven van goed
overleg en samenwerking tussen het gemeentebestuur en ondernemers.
Kandidaten moeten ofwel afgevaardigde of plaatsvervanger zijn van een private of publieke vereniging
en/of organisatie die in Koksijde een actieve werking ontplooit op het vlak van lokale economie.
Ook niet-georganiseerde personen die een vrij en/of zelfstandig beroep uitoefenen in Koksijde kunnen zich
kandidaat stellen. Als de handelaar of ondernemer niet in Koksijde woont, moet hij er zijn voornaamste
commerciële bedrijvigheid uitoefenen. Dit moet blijken uit de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen.
Kandidatuurstelling tot uiterlijk 17 maart aan de hand van een formulier bij de cel Lokale Economie in het
gemeentehuis, Zeelaan 303, T 058 53 30 41 – economie@koksijde.be.

Kids-ID tijdig
aanvragen!
Met de paasvakantie in zicht beginnen weldra weer
de mooie dagen en dus ook de vakantieperioden.
Ouders trekken met hun kinderen dan vaak naar het
buitenland. Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze
voor hun kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig!
Een Kids-ID kost 3 euro (tot en met 31 maart, 6 euro
vanaf 1 april), is drie jaar geldig en heeft een leveringstermijn van drie weken.
Als de ouders echter te lang wachten met het aanvragen van de Kids-ID moeten ze de dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan
vasthangt (106 tot 170 euro), creëert zoiets zelden een gelukkige burger…
Het is dan ook een goed moment om alle ouders met kinderen er extra aan te herinneren dat ze de Kids-ID
best op tijd aanvragen om niet voor financiële verrassingen te staan!

Onderhoud grafzerken
Onder zijn vele opdrachten zorgt de PWA Koksijde vzw ook voor een grondige poetsbeurt van grafzerken,
wat met veel zorg en respect uitgevoerd wordt. Iedereen kan in de week vòòr 1 november een beroep op
deze dienstverlening doen.
Kostprijs - Een jaarlijkse inschrijving kost 6,70 euro.
Een onderhoudsbeurt kost 1 PWA-cheque
(5,95 euro voor WIGW’s en 6,70 voor anderen) te
verhogen met 1,50 euro verplaatsingskosten van
de PWA-werknemer. De PWA-medewerker brengt
alle materiaal om het grafzerk te onderhouden
zelf mee.
Contact: Erfgoedhuis, PWA-dienst Koksijde vzw,
Leopold-II-laan 2 in Oostduinkerke op dinsdag en
donderdag van 9 tot 12 u. en in de namiddag
na afspraak (T 0468 10 77 29, e-mail
pwa.koksijde@gmail.com

Willem Schoutetens: 10 jaar
vrijwilliger in de bibliotheek
Willem Schoutetens zette een punt achter bijna 10
jaar enthousiaste inzet als vrijwilliger in de gemeentelijke bibliotheek. Willem startte in 2004 als pioniervrijwilliger met een cursus Inleiding tot het internet.
Hiermee legde hij de basis voor alle volgende
cursussen in de bibliotheek: kleinschalig, kortdurend,
praktisch, informeel en intensief met heel veel aandacht voor elke cursist en zijn leerproces.
Op vraag van de cursisten startte Willem in 2005 een
cursus gsm-gebruik. Het succes van de cursussen
was zo groot dat hij in 2007 van vijf collega-vrijwilligers versterking kreeg.
De “peetvader” van het team biebvrijwilligers heeft
in de loop van de jaren meer dan 500 Koksijdenaars
leren surfen op het internet, e-mail adressen aanmaken, bellen met een gsm enz.… Alle cursussen
werden door hemzelf opgesteld en telkens op maat
van de cursisten aangepast.
Het gemeentebestuur, het hele bibliotheekteam en
vele Koksijdenaars zijn Willem dankbaar voor de vele
jaren van betrokkenheid en inzet.
Willem en zijn echtgenote kregen van het bieb-team en het
gemeentebestuur een mand lekkere streekproducten.

Bibliotheek één week dicht
maar toch veel te beleven!
De bibliotheek is gesloten van maandag 18 tot en met zaterdag 23 maart wegens grondige vernieuwing van
het bibliotheekprogramma Vubissm@rt. Dat gebeurt in alle aangesloten West-Vlaamse bibliotheken. In- en uitlenen, verlengen of reserveren kan in die periode niet, ook niet van thuis uit. U kan wel nog zien of de bib een
bepaald boek, film, enz. in bezit heeft, maar niet of het is uitgeleend.
Om het gemis wat te verzachten biedt de bibliotheek enkele alternatieve variaties aan!
Meer lenen - Elk lid mag van 1 maart tot 17 maart het dubbel aantal materialen lenen. Van 18 maart tot 1 april is er
een maningsvrije periode.
Leessalon en voorlezen - Wie in de bib elke dag de krant
komt lezen, kan daarvoor elke ochtend van 10 tot 12 u.,
behalve op dinsdag 19 en zaterdag 23 maart, terecht in het
speciaal ingericht leessalon op de eerste verdieping. Op
woensdag 20 maart is er om 15 u. een voorleessessie voor
kinderen.
Gratis bibdaten over een boek of film - Kom op maandagnamiddag 18 maart om 14 u. naar de bib voor
een gratis bibdate. De bibdate is een variant op het sneldaten. Bij bibdaten komen mensen bij elkaar die al zeker één belangstelling gemeen hebben: boeken, zowel fictie als non-fictie (vb. over honden, over kookboeken
en recepten, enz.). Wilt u uw favoriete verhaal delen met uw medemens, kom dan bibdaten.
Wilt u deelnemen? Vul dit inschrijfstrookje in en breng het binnen in de bib.

Inschrijfstrook bibdate 18 maart
Naam(*) : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres(*): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer(*): ............................................................................................................ Lidkaartnummer(*): ................................................................................................
Favoriet boek: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(*) verplicht invullen

Cursus Word

In deze cursus leert u alle basisvaardigheden voor het
opmaken van documenten in Word 2010: juiste letteren alineaopmaak instellen, afbeeldingen en achtergrondkleuren invoegen, marges instellen enz. U leert
ook teksten opmaken, bewerken en verfraaien aan
de hand van de vele functies in het programma.
Geen specifieke voorkennis vereist, maar een basiskennis van Windows en het gebruik van het toetsenbord is wenselijk.
Op donderdag 18, vrijdag 19, maandag 22 en
dinsdag 23 april, telkens van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 20 euro. Opgelet, het betreft hier wel Word 2010.

Cursus internetinitiatie

Deze reeks behandelt zowel de basis als enkele meer
gevorderde toepassingen van zoeken op internet, emails versturen en ontvangen, informatie opslaan en
een paar minder gekende aspecten van Google.
De cursus richt zich zowel tot beginners als tot mensen
die met internet al een basiservaring hebben.
Lessen op donderdag 25 en dinsdag 30 april, donderdag 2 en dinsdag 7 mei, telkens van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 20 euro.

Fotografie

Er zijn nog plaatsen vrij voor de cursus digitale fotografie. Eenvoudige compacte camera op dinsdag 7
en 14 mei en hobbyfotografie op maandag 29 april,
6 en 13 mei, telkens van 13.30 tot 16 u.

Literair aperitief
De bieb organiseert in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen op zondag 24 maart van
11 tot 12 u. in de boekafdeling een literair aperitief
met Jooris Van Hulle die de auteurs Herman Leenders en Luuk Gruwez interviewt. Daarna lezen ze
voor uit hun werk.
Dit literair aperitief kadert in de bloemlezing Iedereen is van ergens - 25 auteurs uit West-Vlaanderen, een initiatief van de provinciale dienst Cultuur
en samengesteld door Jooris van Hulle.
Na de lezing wordt een aperitief geschonken en
krijgt elke aanwezige een
exemplaar van de al
gemelde bloemlezing.
Inschrijven kan enkel
door het online inschrijvingsformulier in te vullen
op www.west-vlaanderen.be\cultuur.
Info: dienst Cultuur, sectie
Letteren en Taal, Koning
Leopold III-laan 41 in SintAndries (Brugge), fiorella.
truwant@west-vlaanderen.be, T 050 40 34 23

Inschrijven voor deze cursussen gebeurt persoonlijk
aan de balie van de bibliotheek, vanaf maandag
4 maart. Men moet lid zijn van de bibliotheek. De
betaalautomaat aanvaardt geen briefjes hoger
dan 20 euro.

Boekenverkoop

Van zaterdag 30 maart 2013 tot en met zaterdag 13
april 2013 organiseert de bibliotheek van Koksijde
weer een boekenverkoop. Kom zeker eens snuisteren
tussen de boeken.

Herman Leenders

Jeugdboekenweek
De Jeugdboekenweek vindt plaats van 2
tot 17 maart. De bieb nodigt alle kinderen
uit om in die week met vader of moeder, of
met (een) grootouder(s), de tentoonstelling
“Een zee van tijd” te bezoeken. Leerlingen
van de lagere graad van de Westhoekacademie Koksijde verzorgen de tentoonstelling
rond dit thema. Ze waren vrij om hun fantasie uit te werken in een tekening, schilderij of
een knutselwerk onder begeleiding van de
leraars Trui Martens, Sylvie Verdonck en Elisa
Deleersnyder.
De bieb zet ook veertien dagen lang z’n
mooiste jeugdboeken in de kijker.
Openingsuren: ma tot za van 10 tot 12 u. / ma, di, do en vrij van 16 tot 19 u. / woe en za van 14 tot 17 u.

Openbare werken: stand van zaken
Aanpassingswerken Silicowijk
en Wandelhofstraat

Wegdek Dewittelaan, Piet Verhaertstraat
en Eglantierlaan

Het dossier omvat het wegwerken van diverse verzakkingen in de betrokken straten. Tegelijk zullen na
overleg met de woonmaatschappij IJzer en Zee een
aantal rioolverstoppingen behandeld worden. Ondertussen zal de coördinatievergadering hebben plaatsgevonden zodat de uitvoering vermoedelijk nog voor
de paasvakantie kan starten.

Zodra de temperatuur geschikt is krijgen de genoemde straten een nieuwe asfaltlaag. In de Dewittelaan
zullen de bermen met natuursteenslag verstevigd
worden om vastrijden in het zand te vermijden.

Wegdek parking Ster der Zee,
Goudbloemstraat en inrit Ten Bogaerde

Zodra de bouwvergunning voor dit project toegekend
is, kan de uitvoering van het project beginnen. De
werken omvatten: verleggen van de vuilwaterriool en
aanleg nieuwe regenwaterriool, aanleg van 19 bijkomende parkeerplaatsen achter en naast de sporthal ten behoeve van de petanquezaal Bolledroom,
aanleg van de parking (25 plaatsen voor auto’s en
beugels voor een 30-tal fietsen) voor de Wave.
Om deze nieuwe infrastructuur ’s avonds te beveiligen
komt er ook nieuwe openbare verlichting.

Zodra de temperatuur geschikt is, zal de genoemde
wegenis een nieuwe bedekking krijgen. Deze werken
zullen enkel met beperkte hinder gepaard gaan.

Riolering Vanlangenhovestraat
en deel Grasplantenstraat
Half februari werd gestart met de uitbraak van de
wegenis om de vuilwaterriool te kunnen aanleggen.
Er zullen ook voorzieningen genomen worden om het
regenwater via infiltratieputten op te vangen.
Na de aanleg van de riolering (of gedeelten) volgt
telkens het aanbrengen van definitieve steenslag voor
de wegkoffer, zodat daarover tijdelijk enige toegankelijkheid kan geboden worden.

Omgevingswerken sporthal Hazebeek
en parking Wave

Afkoppelen hemelwater IJslandplein
Om het pompgemaal te ontlasten van het vuilwater
afkomstig van een gedeelte Zandzeggelaan en Zeedijk wordt, ter hoogte van het IJslandplein, de riolering
heraangelegd over de volledige breedte van het
plein langs de Albert I-laan.
De planning van deze
werken zal in overleg met
de administratie Wegen
en Verkeer en De Lijn bepaald worden. Er wordt
gestreefd naar uitvoering
nog voor de zomer, zodat
mogelijke wateroverlast
van de vele residentiegebouwen zal verminderen.

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 voldoende is de eindlaag asfalt.
Vervolgens wordt de greppel aangebracht. Dan is er
geen toegang meer mogelijk tot na het aanbrengen
van het asfalt. De wegbermen worden voorzien van
grasdallen tegen het uitspoelen en tegen het vastrijden van voertuigen.

Deel Booitshoekestraat en deel Weidestraat
Deze landbouwwegen worden heraangelegd met
een betonweg. Beton gaat veel langer mee dan asfalt en is niet onderhevig aan spoorvorming.

Potvisstraat

Zeelaan in Koksijde-Bad

Voor deze straat is het nog even wachten op de
administratieve voltooiing van enkele noodzakelijke
grondafstanden. Eens dit geregeld kan de straat
uitgerust worden met de dringende vuilwaterriool. Er
worden ook regelingen getroffen om het regenwater
te infiltreren.

De vernieuwing van het gedeelte Zeelaan (fase 2)
tussen de Koninklijke Baan en de Westendestraat
begon half oktober 2012. Na de vorst- en sneeuwperiode kon er uiteindelijk worden gestart met de aanleg
van de goot, en kortvolgend met de aanleg van de
voetpaden in blauwe hardsteen. Niettegenstaande
de lange winter maakt de aannemer zich sterk dat
de werken op tijd klaar zullen zijn. De gedetailleerde
planning kan steeds op de website via www.koksijde.
be/wegenwerken geraadpleegd worden.

Heraanleg Weldadigheidstraat met KP
Polderstraat en aanpassing verkeersplateau
Polderstraat bij de Noordzeedreef
Kort voor de werken beginnen zullen de nutsmaatschappijen de kabels en de leidingen vernieuwen.
Pas nadat deze leidingen volledig overgekoppeld zijn,
volgt de eigenlijke uitbraak van de Weldadigheidsstraat in zijn geheel met kruispunt Polderstraat inbegrepen. Na de uitbraak start in de Weldadigheidsstraat de aanleg van een nieuwe regenwaterriool die
op de RWA van de Polderstraat aangesloten wordt.
Vervolgens krijgt de straat een nieuwe bovenbouw in
asfalt, met opritten in waterdoorlatende betonklinkers.
Inmiddels zal ook het verkeersplateau ter hoogte van
de Noordzeedreef aangepakt worden. Hier wordt de
hellingsgraad aangepast om het rijcomfort te verhogen. Het geheel wordt met asfalt bedekt.

Aanleg berm Jacquetlaan
Het eerste deeltje berm (Leopold II-laan tot aan de
Hogeweg) wordt tot voetpad verhard.

Ophoging en heraanleg Gilles Scottlaan
Deze werken begonnen half februari en zullen vermoedelijk tegen de paasvakantie voltooid zijn.

Persleiding Sint-Idesbald
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. Aangezien
Aquafin bouwheer is van dit project, is de stand van
zaken en planning sterk afhankelijk van deze maatschappij. Daarom: gelieve de planning te volgen via
www.aquafin.be, klik dan rechts “werken in uw gemeente”, selecteer links de gemeente en ga naar de
detailfiche. De Strandlaan wordt voor deze werken
dus een tijdje onderbroken, en dit kort na de krokusvakantie, tot kort voor de paasvakantie.Tijdens die
periode van een vijftal weken wordt er een omleiding
voorzien. De definitieve herstelling van het kruispunt
zal pas na het bouwreces van 2013 gebeuren.

Weg- en rioleringswerken Vredestraat/G. Lejeunestraat
Er is gestart met de uitbreiding, nl. van de Gaston Lejeunestraat en het deeltje Joststraat tussen de Lejeunestraat
en de Zeedijk. De aanleg van
de vernieuwde vuilwaterriolering en de regenwaterriolering is begonnen. 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 geschikt
is, zal het geheel (Vredestraat
inbegrepen) met de laatste
laag asfalt afgewerkt worden.
Voltooiing normaliter voor de
paasvakantie.

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

In het kader van stedenband met Surinaamse dorpen Galibi en Albina

Koksijds plan voor herinrichting
van Marinbo-park in Marijkedorp

In het kader van de stedenband met Galibi en Albina in het Surinaamse district Marowijne heeft Ides Leys,
hoofd van de gemeentelijke groendienst, een plan ontworpen voor volledige herinrichting van het Marinbo-park in het naburige Marijkedorp. De bestuurders van het district hebben zijn ontwerp met enthousiasme onthaald.
Het park Marinbo is ca. 1 ha groot. De plek ligt zo’n
150 m langs de oever van de Marowijne. Het is voor
de dorpsbewoners een heilige plaats met o.m. een
monument voor de indiaanse voorouders. Maar de
zone werd door de jaren heen niet meer onderhouden.
De onmiddellijke nabijheid van de Marowijnerivier
biedt evenwel talrijke opportuniteiten voor cultuur,
toerisme en recreatie, ingebed in het natuurlijke decor van de brede stroom met zijn overweldigende
zichten.

De planfoto toont de diverse functies die Ides Leys
aan de omgeving wil toevoegen. Aan de binnenrand ontwerpt hij een grillige stapelmuur in natuursteen zoals men die ook kent in de Keltische landen
(vb. Ierland), waar zulke muren landerijen afbakenen.
De hoofdweg (of –pad, rechts van noord naar
zuid) vat hij op als een bloemen-“boulevard” met
kiezel, en aan de zijden door rotsblokken ingebed.
Dat pad loopt over een nieuw uitgestulpt strandje
(geel op het plan) en dan nog 55 m verder als pier
in de rivier Marowijne. Op de kop van de pier staat
lees verder op blz. 15 bovenaan

Het monument voor de indiaanse voorouders
(op het plan rood vierkantje rechts bovenaan),
een heilige plaats!

De toegangsweg (rechts op het plan) wordt een
bloemen-“boulevard” met kiezel, en aan de zijden
door rotsblokken ingebed.

een uitkijktoren. Deze pier, gebouwd met rotsblokken, biedt veel recreatieve mogelijkheden, o.a. om
te zwemmen, te duiken en te vissen. Het nieuwe
strandje is rechts door rotsen beschermd. Links is een
aanlegplaats voor korjalen (inheemse bootjes).
Links in de ovaal komt er een trapveldje.

Rechts ervan is de nieuwe plaats voor het podium
(en bar) voor culturele manifestaties. Er komt ook
een speelplein en her en der voorziet Ides Leys zithutjes (rode vierkantjes). Het bestuur van het district
Marowijne probeert thans fondsen vrij te maken om
het ontwerp van Ides effectief te verwezenlijken!

Karel Loppens. Gedenkboek voor
een pionier van de Westkust
Exclusief aanbod voor de Koksijdse bevolking en alle tweedeverblijvers!
Prijs: 29 i.p.v. 35 euro (korting van maar liefst 6 euro!), geldig bij voorinschrijving tot 22 maart 2013
Met deze schitterende uitgave heeft auteur Freddy Beun, ere-gemeentesecretaris van
Koksijde, de figuur van Karel Loppens “vanonder het stof” gehaald om hem de juiste plaats
toe te kennen die hij aan onze Westkust verdient. Slechts een handjevol mensen associeert
deze naam met zijn uitgebreide publicaties op het gebied van de archeologie en lokale
geschiedenis. Dat hij bovendien een belangrijk onderzoeker was op het gebied van de
hydro-biologie is nog meer de mist ingegaan!
Opmerkelijk is ook dat Loppens de opgravingen van de Duinenabdij van dichtbij volgde,
en beweerde dat hij de inplanting van de eerste abdij had gevonden.
Deze mooie uitgave, met harde kaft en ca. 150 blz., is rijk geïllustreerd met een 200-tal
zeldzame kleurenfoto’s. Een must voor elke liefhebber van lokale geschiedenis!

Bestelbon
Naam: ................................................................................................................................. T: .........................................
Straat: ................................................................................................................................. Nr.: ......................................
Woonplaats: ....................................................................................................................... Postcode: ..........................
Bestelt ……… exemplaren van het boek Karel Loppens. Gedenkboek voor een pionier van de Westkust
tegen de bijzondere voorintekenprijs van 29 euro (in plaats van 35 euro) en schrijft bij deze het correcte
bedrag over op rek. nr. BE56 0910 0022 9088 van gemeentebestuur Koksijde met vermelding
“boek Karel Loppens ……… ex.”
Vanaf 25 maart kan uw bestelling persoonlijk(*) afgehaald worden aan de balie van de dienst Toerisme,
gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde (T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be – dagelijks
open van 10 tot 12 u., en van 14 tot 17.45 u.)
Bestelbon zenden aan: dienst Toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303 in Koksijde.
(*) Omwille van praktische redenen worden er geen boeken per post opgestuurd

Abdijmuseum Ten Duinen viert tien jaar
met 2 topboeken aan een dumpingprikje!
Het abdijmuseum opende tien jaar geleden haar deuren
na een ingrijpende facelift. Vijf jaar geleden heropende het
vernieuwde en uitgebreide NAVIGO-museum haar deuren. In
de loop van 2013 zullen daarom in beide musea verschillende
leuke acties worden gelanceerd.
De eerste actie is een boekenpakket van het abdijmuseum
dat in 2013 aan een feestelijk prijsje wordt verkocht!
Zowel De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de lage
landen (2005) als Schatten van de Duinenabdij (2012) zijn
standaardwerken over de abdij van de duinheren én haar rijke
collectie.
De boeken zijn dit jaar te koop aan een gunsttarief van 35
euro voor het pakket van twee. Echt een bijzonder prijsje want
het eerste boek kostte oorspronkelijk 49,49 euro, het tweede 22
euro. Vroeger dus samen 71,49 euro, nu 35 euro!. Deze actie
geldt enkel in de shop van het abdijmuseum, zolang de voorraad strekt.

Standaardwerk

De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de lage
landen, onder redactie van directeur Dirk Vanclooster,
is hét standaardwerk over de geschiedenis van de
abdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinen. Het boek geeft
een overzicht van het onderzoek naar een aantal aspecten uit de geschiedenis van de abdij. Het eindresultaat is het verhaal van de monnikengemeenschap
zoals we het tot op vandaag kennen. De artikels zijn
een aanzet tot verder onderzoek dat altijd voortduurt
want veel vraagtekens bleven tot op heden zonder
antwoord.

Interviews met BV’s

Schatten van de Duinenabdij is de meest recente
publicatie van het museum. Het werk is gebaseerd
op zowel een ruime publieksbevraging over de collectie, als diepte-interviews met bekende en minder
bekende Vlamingen over het museum. Het biedt een,
soms controversiële, maar steeds inspirerende kijk op
het regionaal erkend museum en zijn unieke collectie.
De bevraging die in 2012 gebeurde en die in dit boek
werd gegoten, is een objectieve stand van zaken op
vandaag. Het publiek blijkt de collectie te smaken. Alvast een goeie basis voor het beleid van de toekomst.

Componist Walter Vilain concerteert in Parijs
Componist en kunstschilder Walter Vilain en verscheidene Mullewol-artiesten zijn uitgenodigd om op donderdag 14 maart om 18 u. een concert in Parijs te brengen. Cultureel ambassadeur Walter, ook voorzitter
van Kunst in de Mullewol (KIM) en
ondervoorzitter van de koninklijke
gemeentelijke harmonie, zal er aan
de vleugelpiano werken brengen
van Beethoven, Debussy, Ravel,
Fauré, en voor de grote helft ook
eigen composities gewijd aan zee
en duinen van Koksijde.
Aan het concert wordt ook meegewerkt door zijn bekende vertolkers Willy Appermont (pianist), Els
Crommen en de Japanse Nobuko
Takahashi (sopranen).
Plaats van het gebeuren is Mairie
de Paris 6ème, Place St Sulpice
Paris 6ème
Info: www.lesixaa.org
Cultureel ambassadeur Walter Vilain aan de
vleugelpiano.

Interdisciplinaire studiedag op 16 maart in NAVIGO

Zeeziekte in de koopvaardij en de
visserij: behandeling en bijgeloof!

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke organiseert op zaterdag 16 maart een interdisciplinaire studiedag over zeeziekte. Bij dat woord denken we allen dadelijk aan de groene misselijkheid waar mensen zonder zeebenen vaak last van hebben. De studiedag vertelt echter een
veel ruimer verhaal. Op het programma staan 4 lezingen over verschillende onderwerpen door
sprekers uit verschillende invalshoeken. Zelfs de psychoanalyse komt aan bod!
1. Een zee van herinneringen. Een mondelinge geschiedenis
van zeeziekte door
Ineke Steevens,
wetenschappelijk
medewerker NAVIGO
Op basis van interviews met vissers op rust uit het
zeemanshuis Godschalck in Oostende, verzamelde Ineke Steevens
verrassende feiten over hemel en hel
in het vissersleven. Haar lezing gaat
dieper in op ervaringen met ziekte
op zee en alternatieve behandelingen. Er wordt ook stil gestaan bij de
rare sprongen die ons geheugen
kan maken: een belangrijke oefening als we het hebben over mondelinge geschiedenis. Het geheugen
selecteert, interpreteert en vervormt
immers onze herinneringen.
2. Belgische zeelui in de tropen.
Hygiëne en (zee)ziekte aan boord
van de Louise Marie, 1847-1856
door Yves Segers, coördinator Centrum Agrarische Geschiedenis en
Interfacultair Centrum Agrarische
Geschiedenis KU Leuven en hoofddocent Economische Geschiedenis
HU Brussel
Belgische kooplieden bouwden
vanaf 1845 nabij de Rio-Nunezrivier
in West-Afrika een pril netwerk van
handelscontacten uit. Tussen 1847
en 1856 stuurde de Belgische overheid acht keer een oorlogsschip
naar de regio. Van elke expeditie
bleef het medisch rapport bewaard. De lezing zoomt in op de
medische problemen aan boord
-waaronder uiteraard ook zeeziekte- en hun behandeling.
3. Mortaliteit bij zeelieden in de
Zuid-Nederlandse Oost-Indië- en
walvisvaart tijdens de vroege 18de
eeuw door Jan Parmentier, wetenschappelijk medewerker Museum

aan de Stroom (MAS), Antwerpen
Vaak schetst men een beeld dat
langeafstandsreizen, zoals naar
India en China, of walvisvaart nabij
Groenland of Spitsbergen gepaard
gingen met veel ontberingen. Deze
veronderstelling valt te nuanceren,
want in de 18de eeuw lag het sterftecijfer aan boord niet of nauwelijks
hoger dan aan land. Wat waren de
voornaamste doodsoorzaken: rode
loop, scheurbuik of ongevallen?
4. Het bijgeloof psychoanalytisch
bekeken door Filip Geerardyn,
hoofddocent toegepaste psychoanalyse, vakgroep Psychoanalyse,
Universiteit Gent
Sigmund Freud, de Weense grondlegger van de psychoanalyse, had
een bijzondere aandacht voor
de randfenomenen van het psychisme. De systematische studie
van dromen, faalhandelingen en
geestigheden reveleerde voor
hem evenveel over de menselijke
drijfveren als het luisteren naar zijn
patiënten. In dit rijtje randfenome-

nen hoorde ook de studie van het
bijgeloof thuis.

Praktisch

Uiteraard wordt er ook ruim tijd
voorzien voor vragen van het publiek. De studiedag begint om 13.30
u., de lezingen gaan van start om
14 u. Omstreeks 17.15 u. wordt de
studiedag met een drink afgerond.
Deze studiedag is tegelijk een stuk
promotie en een inspiratiebron voor
de derde grote zomerexpo in het
NAVIGO-museum, nl. van 7 juni tot
17 november 2013. Niet voor niets
is de titel van deze tentoonstelling
Zeeziek. Hoe kolkt de waanzinnige
zee in lichaam en geest? Deelnemen aan de studiedag, koffie en
afsluitende drink inbegrepen, kost
10 euro. Gidsen, vrienden van het
Nationaal Visserijmuseum, inwoners van de gemeente Koksijde en
studenten betalen slechts 5 euro.
Aanmelden is verplicht en kan tot 9
maart via info@navigomuseum.be.
Het inschrijvingsgeld wordt de dag
zelf contant betaald.

Een foto uit het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie: stoere
Nederlandse zeelieden.., stierven ze aan rode loop, scheurbuik of ongevallen?

Voor een expo diepgevroren land en zee…

Hebt u winterfoto’s 1962-1963?
Naar een voorstel van dr. Yvo Peeters, lid van de permanente commissie Natuur- en Milieueducatie
(Minaraad) organiseren het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art en het Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ) in april een tentoonstelling over de genadeloze winter van 1962-1963.
Om deze expo te stofferen roept de organisatie op foto’s te bezorgen!
Die memorabele winter ’62-‘63 was de strengste ooit
in België sinds het begin van de meteorologische
waarnemingen in 1815. Zelfs het strandwater bevroor
en er ontstonden hoge vreemde ijsconstructies met
grillige holen en spelonken… De kinderen konden er
waarachtig verstoppertje in spelen! Uiteraard vroren
ook rivieren en kanalen dicht met ijsdikten van 20
In de winter ’62-’63 vroor het zo hard dat op het strand zelfs
ijselijke holen en spelonken ontstonden waarin men verstoppertje
kon spelen. (copyright WESTHOEK verbeeldt: privécollectie)

cm en meer. Deze winter
duurde bovendien extra
lang, tot een flink eind in
maart ’63 toen op het kanaal
Nieuwpoort-Veurne zelfs een ijsbreker werd ingezet
om de scheepvaart weer op gang te krijgen.
Heel deze toestand leverde natuurlijk uitzonderlijke
beelden en taferelen op.
Vijftig jaar later wil een tentoonstelling in het Vlaams
Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal
in De Panne deze strenge winter voor jong en oud
terug tot leven wekken.
Daarom richt de organisatie een oproep naar alle
lezers van Tij-dingen om vòòr 15 maart foto’s te bezorgen over de IJzermonding, het bevroren strand of de
Noordzee zelf. Er worden digitale kopieën van genomen en u krijgt uw foto’s terug. Het beeldmateriaal
van de Westkust kan ook opgenomen worden op de
beeldbank WESTHOEK verbeeldt.
Contact: gemeentearchief Koksijde
(philippe.boey@koksijde.be / T 058 53 37 62),
of 5-art (info@5-art.be / T 058 53 37 60).

Lezing abstracte kunst
en daguitstap naar Gent
De Westhoekacademie Koksijde (WAK) organiseert op donderdag 14 maart een daguitstap in Gent. Jan
Florizoone, docent kunstgeschiedenis, leidt de deelnemers rond in het Museum voor Schone Kunsten en in het
SMAK. Vooraf, op 7 maart, verzorgt hij de lezing Wat is abstracte kunst?
Zowat honderd jaar geleden lanceerden sommige
schilders iets opmerkelijks. Ze schilderden niet langer
een vrouw of een boom maar een bol of een streep.
Ze namen afscheid van de zichtbare werkelijkheid en
bewogen in de richting van vlekken, trillingen, ritmes.
Op het ene schilderij zie je een zwart vierkant op een
witte achtergrond, een ander werk toont een regenboog in volle vlucht. Hoe en waarom gebeurde dit?
Jan Florizoone geeft antwoord op die vragen in zijn
gratis lezing op donderdag 7 maart om 20 u. in de
WAK. Na de lezing wordt een glaasje aangeboden.

Daguitstap

Op donderdag 14 maart toetst Jan Florizoone de
theorie aan de praktijk in Gent. Op het programma
o.m. wandelvoordracht in het Museum voor Schone
Kunsten, met aandacht voor werken anno 1900, een
blik op de restauratie van het Lam Gods van Jan Van
Eyck, geleid bezoek aan de tentoonstelling Belgisch
Modernisme, vrij bezoek aan de expo Emblematic in
het SMAK.

Afspraak om 8.45 u. aan het station Koksijde, trein om
9 u. Over de middag mogelijkheid tot lunch in het
SMAK-café. Terug in Koksijde om 18 u.
Kostprijs: treinticket en de toegang tot de musea,
gidsbeurten gratis.
Info en inschrijvingen: Westhoek Academie Koksijde,
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be, www.westhoekacademie.be
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Sociaal Huis Koksijde
“Samen Sterk”
zoekt vrijwilligers
Wil je graag anderen helpen? Dat kan!
Het Sociaal Huis Koksijde zoekt gemotiveerde
vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen in
onze gemeente die het wat moeilijker hebben.

Vrijwilligerswerk is:
✔ sociale contacten leggen
✔ meebouwen aan een menswaardig bestaan
voor iedereen
✔ een verrijking voor jezelf
✔ een noodzakelijke aanvulling op de professionele hulp
Ben je sociaalvoelend? Heb je wat vrije tijd?
Contacteer dan het Sociaal Huis
Ter Duinenlaan 34 te Koksijde - T 058 53 43 10 - info@sociaalhuiskoksijde.be - www.sociaalhuiskoksijde.be
Onze huidige vrijwilligers met OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie
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SAMEN STERK
Vereenzaming is een groeiend probleem in onze maatschappij, wat in onze gemeente nog versterkt wordt
door de vergrijzing. Het project Samen Sterk wil actief de vereenzaming opsporen en er wat aan doen.
Door middel van korte bezoekjes, een telefoontje, een leuke babbel, een gezelschapsspelletje, een wandeling…
informeert de vrijwilliger de hulpvrager, doorbreekt z’n sociaal isolement en worden mogelijke noden en behoeften gedetecteerd. Vrijwilligers krijgen hierbij de nodige ondersteuning van de medewerkers van het Sociaal Huis.
Info: Anne-Sophie De Deckker, T 058 53 43 30, annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be
Voor dringende hulp buiten de kantooruren: T 0472 20 42 80, op weekdagen van 16-19u,
weekends en feestdagen 9-14 u.

Viviane Hubrecht

Hugo Van Eecke, is gepensioneerd en wil vooral zijn
vrijgekomen tijd nuttig besteden.
“Ik doe ook nog vrijwilligerswerk bij het Bakkerijmuseum in Veurne en ben bestuurslid bij een muziekvereniging waarvan ik ook spelend lid ben. Mijn visie is:
liever zelf iemand helpen dan zelf geholpen moeten
worden... Ik werd in januari enkele malen opgeroepen
om sneeuw te ruimen. Iedereen was heel tevreden en
enorm dankbaar!”

Viviane Hubrecht, gehuwd met Marc, werkt deeltijds
als huishoudhulp:
“Ik ben heel sociaalvoelend en ben al meer dan een
jaar actief vrijwilliger voor het project Samen Sterk.
Het geeft me heel veel voldoening om me te kunnen inzetten voor mensen die het moeilijk hebben en
die nood hebben aan een bezoekje. In januari heb ik
actief meehelpen sneeuwruimen. Het was zwaar werk
maar de dankbaarheid achteraf maakte het allemaal
meer dan waard. Ik kan het iedereen aanraden!”

Hugo Van Eecke

In januari ruimden tientallen vrijwilligers sneeuw bij
Koksijdse inwoners en hielpen hen zo uit de nood.
Waar nodig werden ook dringende boodschappen
gedaan, tegen een geringe bijdrage.

Sprekende cijfers:

Van juni 2012 tot eind december hebben 20
vrijwilligers van Samen Sterk zich ingezet voor 159
hulpvragers. Zeven medewerkers van het Sociaal
Huis boden ondersteuning waar nodig.

80+ en alleenstaanden
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In de nabije toekomst wil het Sociaal Huis alle alleenstaande 80-plussers uit Koksijde een bezoekje brengen en
peilen naar hun eventuele noden. Op die manier kunnen we sociaal isolement opsporen en voorkomen.
We willen ook langsgaan bij personen die recent hun partner verloren en nagaan of een vrijwilliger
of professionele hulpverlener hier
ondersteuning kan bieden. De vrijwilligers die zich hiertoe geroepen
voelen, zullen vooraf een opleiding
krijgen en kunnen ook rekenen op
continue ondersteuning van het
Sociaal Huis.
Dit grootschalig project kan enkel
gerealiseerd worden in samenwerking met een team van gemotiveerde vrijwilligers.
Voelt u zich geroepen om aan dit
project deel te nemen? Aarzel dan
niet en neem vrijblijvend contact op!
Info: seniorenconsulent Katleen
Calcoen, T 058 53 43 42, katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Hannelore De Keyser, studente maatschappelijk werk bij IPSOC-Bijscholing in Kortrijk
“Sedert september bezoek ik een tiental mensen per week binnen het
project Samen sterk. De samenwerking met Anne-Sophie valt supergoed
mee. Ze zorgt ervoor dat de vrijwilliger en de hulpvrager bij mekaar passen, zo bouw je al snel een contact op. Soms speel ik een spelletje scrabble of we bekijken fotoboeken van reizen of we maken een wandeling
of het blijft bij een gezellige koffieklets. De verhalen die mensen je vertellen zijn soms wondermooi, soms triest, maar altijd gemeend. De lessen in
levenswijsheid die ik al gekregen heb zijn onbetaalbaar. Het uitwisselen
van ervaringen met collega-vrijwilligers is ook altijd gezellig en interessant.
Maar wat het meest deugd doet, is de vaststelling dat iemand helemaal
opfleurt door zo’n bezoekje. Ik kan dit vrijwilligerswerk aan iedereen warm
aanbevelen. Al is het maar één of twee uurtjes per week, het is zo waardevol!”

Budgetkoken
Roos Vande Walle

De workshops budgetkoken willen cliënten van het Sociaal Huis tips
meegeven over hoe ze met weinig middelen toch een gezonde maaltijd
kunnen bereiden. Elke deelnemer krijgt een kookboekje met handige
weetjes en gezonde, budgettaire menu’s.
Deze workshops worden begeleid door telkens twee vrijwilligers. Alles
wordt in goede banen geleid door een medewerker van het Sociaal Huis.

Roos Vande Walle, gehuwd en de
trotse oma van zes kleinkinderen. Ze
is ook leesoma in het 1ste leerjaar.
“Ik benut graag mijn sociale capaciteiten en ben nog steeds een
bezige bij: ik hou van lekker koken,
breien en naaien en heb onlangs
een cursus fotografie gevolgd. Ik
heb al een fijne band weten op te
bouwen met de mensen die ik bezoek. Hierbij een hele mooie tekst
die mijn gevoelens over vrijwilligerswerk perfect verwoordt: “Vrijwilliger
zijn... is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Is verbonden maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar maar niet te koop. Info:
- Lies Huyghebaert, T 058 53 43 10, lies.huyghebaert@sociaalhuiskoksijde.be
Is positief denken, is positief doen.
Met als enige doel voor jezelf en de - Anne-Sophie De Deckker, T 058 53 43 30,
annesophiededeckker@sociaalhuiskoksijde.be
ander: een goed gevoel!”
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Mindermobielencentrale (MMC)
Vrijwilligers van de MMC vervoeren mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De MMC-chauffeurs doorbreken het isolement van hun passagiers.
Ook hier worden er langdurige contacten opgebouwd.
Mensen kunnen een beroep doen op een chauffeur voor o.a. volgende zaken: consultatie bij de arts, bezoek
aan de kapper, activiteiten zoals kaarten. Elke chauffeur krijgt een onkostenvergoeding en een verzekering.
Info: Anne-Sophie De Deckker, T 058 53 43 30, annesophiededeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Roger Vanhoutte, gehuwd en de trotse opa van twee
kleinkinderen.
“Ik rij al vijftien jaar voor de Minder Mobielen Centrale
en het geeft me nog steeds veel voldoening. Wekelijks
rij ik verschillende ritjes. Met een aantal mensen die
ik vervoer, heb ik gedurende de jaren een speciale
band opgebouwd. Vrijwilligerswerk is voor mij de ideale uitlaatklep. Het zorgt ervoor dat ik me nuttig voel.
Ook mijn zus Nicole heb ik weten te overtuigen om
chauffeur te worden. Ook zij doet het al jaren met hart
en ziel!”

Sprekende cijfers:

In 2012 vervoerden 32 chauffeurs 218 hulpvragers. Ze deden in totaal 1.825 ritten, goed voor 38.878 km.

Middagmaal in Dunecluze
Gezamenlijk een maaltijd nuttigen is een ideale manier om nieuwe contacten uit te bouwen en het sociaal
isolement te doorbreken. 65-plussers uit Koksijde kunnen dagelijks voor 8 euro een middagmaal nuttigen in
woonzorgcentrum Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 te Koksijde.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht, een dessert en een drankje. Wie een maaltijd wenst, dient dit
te melden in het Sociaal Huis ten laatste op donderdag voor de daaropvolgende week.
Info:
onthaal Sociaal Huis: info@sociaalhuiskoksijde.be - T 058 53 43 10
onthaal Dunecluze: info@dunecluze.be - T 058 53 39 00

SENIORENLOKET
Koksijde kent de hoogste gemiddelde leeftijd van alle Belgische gemeenten, senioren vormen dan ook een
steeds grotere groep binnen onze leefgemeenschap en verdienen dus onze bijzondere aandacht.
Elke senior is met al zijn vragen welkom in het Seniorenloket. Het Seniorenloket is elke voormiddag toegankelijk van 9 tot 12 u. De seniorenconsulent Katleen
Calcoen helpt u graag verder.
Binnenkort is er de facebookpagina voor Koksijdse
senioren waar alle nuttige info kan gedeeld worden
(lezingen, dansnamiddagen, seniorenfeest,…) en waar
senioren met elkaar in contact kunnen komen. Dus mis
het niet en volg ons op Facebook…
Waar: Sociaal Huis Koksijde,
Ter Duinenlaan 34 in Koksijde
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. of
na afspraak (eventueel huisbezoek)
Contact: seniorenconsulent Katleen Calcoen,
T 058 53 43 42, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Seniorenconsulent Katleen Calcoen en Geert Beyens
(sociale zaken).

Strandopkuisactie vanuit surfclubs
De surfclubs aan de Vlaamse kust nemen op zondag 24 maart vanaf 14 u. deel aan de wereldwijde
strandopruimactie van de internationale Surf Rider Foundation. Op meer dan 1.000 locaties over heel de
wereld worden tijdens dat eerste weekend van de lente stranden schoongemaakt.
De surfers luiden de
alarmbel, want de
enorme berg plastic die
in zee belandt, blijft er
voor altijd.
Iedereen die het strand,
de zee en de natuur
een warm hart toedraagt, is erg welkom
om te helpen het strand
ecologisch op te ruimen! Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd, maar
vooral hoe meer effect.
Vorig jaar namen in
totaal 1.120 vrijwilligers
deel die 7.645 kg afval
van het strand haalden
langs twee derde van
de Vlaamse kustlijn.
Surfclub Windekind uit Oostduinkerke bracht met 376 deelnemers veruit het meeste volk op de been en
won de Swell Beach Clean Cup.
Iedereen is welkom op 24 maart om 14 u. in één van de surfclubs. Afvalzakken en handschoenen zijn voorhanden.

Let’s do it in de vuilbak - ook in uw buurt
Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Met de opruimcampagne Let’s do it in de vuilbak - in je buurt worden alle West-Vlamingen warm gemaakt om de handen uit de mouwen te steken.
Wilt u zich als inwoner engageren? Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik door naar ‘let’s do it in je
buurt’. Daar kunt u zich registreren als vrijwilliger en een stuk grond in uw buurt “opeisen” dat u zelf mee
proper wilt houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, een stuk strand,
enz. Door dat stuk officieel te claimen, engageert u zich openlijk om uw eigen omgeving net te houden en
roept u ook anderen op om dit stuk op te ruimen. U kan ook buren, vrienden of leden van een vereniging
aansporen om de klus samen te klaren en zich als team aanmelden op de website. Op die manier kunnen
bewoners eigenhandig opruimacties organiseren en zones afbakenen die ze voor langere tijd netjes willen
houden. Deelnemers kunnen een opruimpakket aanvragen via de website www.letsdoitindevuilbak.

Wat met injectienaalden
en insulinespuiten?
Vanaf maart moet u gebruikte insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten op het containerpark aanleveren in kleine naaldcontainers. Een eerste exemplaar is daar gratis te krijgen. Is de naaldcontainer vol,
dan kunt u de volle container gratis tegen een nieuwe inwisselen.
Het wegstoppen van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil- of PMD-zakken is een oud zeer (én vol risico’s
voor uzelf, de ophalers en afvalverwerkers). Ze horen enkel thuis in de KGA-kluis op het containerpark. Het
ter beschikking stellen van de nieuwe kleine naaldcontainers wil aan dat probleem verhelpen. Let wel,
dokters en verpleegkundigen moeten een eigen naaldcontainer gebruiken en mogen hun gebruikte injectienaalden niet bij u achterlaten.
Tip: plaats uw gebruikte spuiten, pennaalden en lancetten onmiddellijk in de naaldcontainer om het risico
op prikongevallen te vermijden.
Info: Infolijn Vlaamse Diabetes Vereniging, 0800 96 333 of milieu@koksijde.be.

Driedaagse Expeditie@natuur

Winnaar actie
boodschappentas
Ben je dertien of veertien jaar en heb je even genoeg van al dat chillen?
Schrijf je (én je vrienden/vriendinnen) in voor de driedaagse
Expeditie@natuur van woensdag 10 tot vrijdag 12 april, elke dag van 9 tot
17 u. Tijdens deze driedaagse trek je met nog enkele gasten en een toffe begeleider op ontdekkingstocht door de natuur aan de Westkust. Samen met je
team voer je zeer uiteenlopende opdrachten uit die je telkens een tip opleveren om het streekraadsel te ontsluieren. Je uitvalsbasis wordt het Duinenhuis
Koksijde. Dit project is een organisatie van het Duinenhuis Koksijde, uitwerking in
samenwerking met vzw De Boot.
Info en inschrijven: tot 1 april bij vzw De Boot via info@deboot.be, T 0486 49 45 73
(kostprijs: 40 euro of 35 euro vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin – informeer
bij je ziekenfonds voor een eventuele gedeeltelijke terugbetaling).

De winnaar van de actie Afvalarm Winkelen is
de h. Rochus Vandooren. Hij werd met de
milieuvriendelijke boodschappentas van de
Milieudienst gespot in
de Henri Christiaenlaan
in Sint-Idesbald, wat
hem een reeks waardebonnen bij lokale
handelaars oplevert!

Drink kraantjeswater!

Doe mee aan Earth Hour

Op vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag en
kiezen duizenden scholen voor drinkwater, uit de
kraan! Hier én elders, want de klimaatverandering
bedreigt de watervoorziening van miljoenen mensen. Een duidelijk signaal.
Waarom kopen wij flessenwater, als drinkwater
gewoon uit de kraan loopt? Waarom lopen miljoenen kinderen dagelijks gemiddeld 6 kilometer om
water te halen? Waarom …?
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Duinenhuis Koksijde, dienst Internationale Samenwerking
en de IWVA ondersteunen alle Koksijdse scholen die
meedingen naar de felbegeerde titel van “Kranigste school”. Daarbij ontwerpen leerlingen samen
met een selectie enthousiaste kunstenaars een
kunstwerk rond het thema “Kunst uit de kraan”.
Vergeet niet: kraantjeswater is gezond en verkleint
de afvalberg. Door het niet heen/terug rijden met
glazen flessen of het recycleren van PMD vermindert eveneens de CO2–uitstoot, wat dan weer
goed is tegen de klimaatsverandering. Ook om
thuis toe te passen…

Op zaterdag 23
maart organiseert
WWF in België
voor de 5de maal
“Earth Hour”.
Wereldwijd nemen
ruim 100 landen
deel aan dit
evenement, wat
het meteen de
grootste globale
actie tegen klimaatverandering maakt. Doe mee
en doof tussen 20.30 en 21.30 u. symbolisch uw
huishoudelijk licht. Het gemeentebestuur geeft alvast een aanzet en dooft het volledige weekend
de klemtoonverlichting van diverse gemeentelijke
gebouwen.
Maar er is meer: WWF nodigt u dit jaar uit om nog
vijf andere eenvoudige stappen te zetten om uw
impact op het milieu te verminderen (acties rond
energie, voeding, vervoer,…). Help mee om een
levende planeet door te geven aan de toekomstige generaties.

Meer info - www.jongerenkerenklimaat.be.

Info: www.wwf.be/earthhour

Oproep deskundigen voor milieuraad
Het gemeentebestuur stelt bij aanvang van de nieuwe legislatuur de
milieuraad opnieuw samen. Die milieuraad bestaat uit (minstens één
derde) vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, aangevuld met vertegenwoordigers van de andere adviesraden, de jachtverenigingen, onderwijsinstellingen en beroepsgroepen.
Daarnaast kunnen ook enkele onafhankelijke deskundigen in de milieuraad zetelen. Bent u inwoner van Koksijde en wilt u uw schouders
zetten onder het lokale milieubeleid en u engageren om het gemeentebestuur te adviseren? Bezorg dan tot uiterlijk 1 april uw kandidatuur
met motivatie aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Zeelaan
303 in Koksijde of mail op milieu@koksijde.be. Vrouwelijke kandidaten
worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
Info: milieu@koksijde.be, T 058 53 34 39

Help de bijen aan nectarbloemen!
De bijen stellen het niet zo goed. Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar in
tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Help de bijen en zaai verschillende bloemrijke planten.
Zo krijgen ze een gevarieerd voedselpakket.
Bijen zijn erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Denk maar aan de bestuiving.
Het inzaaien van bloemen heeft trouwens geen enkele invloed op de hoeveelheid wespen in je tuin.
Gratis zaadmengsels - Vanaf 1 maart (zolang de voorraad strekt) kan men een pakketje zaden, goed voor ca.
7 tot 10 m² bloemenweide en -akker, bestellen via www.
west-vlaanderen.be/bijen, ofwel via het provinciaal informatiecentrum Tolhuis op het gratis nummer 0800 20 021.
Workshop Insectenhotel - maak zelf een insectenhotel
voor solitaire bijen of bouw mee aan het insectenhotel
van het Duinenhuis Koksijde op 16 maart van 9.30 tot
12.30 u.
Inschrijven: nathalie.haentjens@koksijde.be.

Oxfam Trailwalker
Rijp voor een stevige wandeluitdaging? Met de Oxfam Trailwalker verlegt u uw grenzen. In teams van vier
leggen wandelaars 100 km af in minder dan 30 uur. Voor de start engageert ieder team zich om minstens
1.500 euro in te zamelen voor de projecten van Oxfam-Solidariteit. Het evenement vindt plaats in de Hoge
Venen op 24 en 25 augustus, maar het avontuur begint al op 10 maart met een startwandeling in Brussel.
Meer info - www.oxfamtrailwalker.be; inschrijven - leen@oxfamtrailwalker.be.

Openbare markt
Zeedijk Oostduinkerke
In 2012 verhuisde de wekelijkse dinsdagmarkt
van Groenendijk naar de Zeedijk van Oostduinkerke. In 2013 blijft deze openbare markt op de
Zeedijk behouden. Maar in tegenstelling tot vorig
jaar kunt u er voor uw aankopen wel al elke
dinsdagvoormiddag vanaf 2 april terecht. Deze
markt vindt elke dinsdagvoormiddag plaats tot
eind september.

Gemeentesubsidie van 250 euro
voor buurt-, straat- of wijkfeesten
Vanaf maart geldt een nieuw gemeentelijk reglement ter subsidiëring van elk initiatief dat het gemeenschapsgevoel kan stimuleren. Op die wijze wil het gemeentebestuur buurt-, straat- of wijkfeesten aanmoedigen om de goede sfeer, de verstandhouding en de onderlinge verbondenheid onder inwoners van
dezelfde omgeving te bevorderen! De subsidie bedraagt max. 250 euro.
Samen de schouders zetten onder een of ander initiatief (vb. nieuwjaarsreceptie, zomerbarbecue enz.) verbetert de sfeer in de buurt, straat of wijk. Een omgeving waar iedereen elkaar kent loopt veel minder kans
om te verzuren. Wie samen heeft gezeten, gebabbeld, gelachen en gefeest, zal elkaar ook gemakkelijker
aanspreken als er problemen of vragen zijn. In zo’n verdraagzame buurt kan je immers dingen uitpraten.
Aan het verkrijgen van de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden. Het buurt-, straat- of wijkfeest moet
zich richten tot alle inwoners van minstens één volledige straat of een aaneengesloten straatgedeelte
van tien geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers van de gemeente. De gemeente
verwacht ook de activiteit in de buurt ruim bekendgemaakt wordt en dat elke bewoner een uitnodiging
ontvangt. Daarnaast komt op alle promotiemateriaal de vermelding dat de activiteit door de gemeente
gesteund wordt.
De subsidie dient uiterlijk acht
weken vòòr de activiteit aangevraagd te worden. Het gemeentebestuur kent de subsidie van 50%
van de gemaakte kosten met een
maximum van 250 euro toe zolang
er in dat werkjaar nog budget is.
De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
Elke buurt kan slechts één keer
per kalenderjaar een aanvraag
indienen.
Volledig reglement en aanvraagformulier op www.koksijde.be/veiligheidenpreventie.
Info: dienst Veiligheid en Preventie,
T 058 53 38 96

Dansnamiddag voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert op vrijdag 15 maart de 3de dansnamiddag voor senioren. Aanvang
om 14.30 u. c.c. C.C.Casino, achter het gemeentehuis. Alle senioren uit heel Koksijde zijn uitgenodigd om
hun beste beentje voor te zetten onder muzikale begeleiding van Johnny Clarysse live. Een dansfestijn met
allerlei dans- en muziekstijlen, voor elk wat wils.
Deelname 5 euro pp in voorverkoop, 7 euro. Kaarten te bekomen in het toerismekantoor (gemeentehuis,
Zeelaan 303) en in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34).
Info: Seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be

Retro-actie in Kringloopwinkel West
De Kringloopwinkel West (Veurne, Diksmuide, Poperinge en Ieper) organiseert vanaf zaterdag 16 maart een
Retro-actie, die tegelijk in alle Vlaamse kringloopcentra plaatsvindt.
Ga met Kringloopwinkel West terug in de tijd. De winkels in Veurne, Diksmuide, Poperinge en Ieper wentelen
zich in bruinoranje interieurs met vintage stoelen, bolle lampen, grafische motieven en kleurrijke decoratie.
Originele en felbegeerde spullen uit de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80 zijn te koop. Liefhebbers van retro kunnen
op de startdag van deze actie hun dorst lessen in een typische bar uit de tijd van toen!
Info – Kringloopwinkel West, Koksijdestraat 10 in Veurne, gratis ophaling herbruikbare goederen
(T 078 15 50 05, www.kringloopwinkelwest.be)

Twee groepen Koksijdse dames in actie
voor Think-Pink tegen borstkanker
Twaalf Koksijdse dames zullen eind juni/begin juli elk vier dagen 100 km
fietsen langs de Vlaamse kust ten voordele van Think-Pink, een organisatie die de strijd
tegen borstkanker aangaat. Daarnaast organiseren ze apart, in een groep van vier
en een groep van acht, ook activiteiten om fondsen te werven voor het goede doel.
van
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Think Pin

Think-Pink is de nationale bewustmakingscampagne in het kader van de strijd
tegen borstkanker. Hoe sneller de kanker wordt opgespoord, hoe groter de kans
op genezing. Eén op negen vrouwen wordt in haar leven met borstkanker geconfronteerd. Jaarlijks krijgen meer dan 9.700 vrouwen in ons land te horen dat
ze borstkanker hebben. Per dag sterven er in België zeven aan de ziekte. Daarom
informeert en sensibiliseert vzw Think Pink zoveel mogelijk vrouwen.

Fietstocht Ladies Only 2013

Beide groepen dames nemen eind juni deel aan de Ladies Only vierdaagse fietstocht.
Ze maken deel uit van de honderd vrouwen die gedurende vier dagen in duo 320 of 480 km
fietsen door Vlaanderen en Zeeland ten voordele van Think Pink. Om in deze Ladies Only fietstocht te mogen
starten vraagt de organisatie Think-Pink 500 euro sponsorgeld per deelnemer.

Groep 1: disco night

Groep 1 bestaat uit de volgende acht dames: Sabine
Cappoen, Pascale Kolenburg, Benedikte Mortier, Francoise Peene, Roos Van de Walle, Sabine Van Ranst,
Dominique Vermast en Fabienne Vermote.
Zij organiseren op zaterdag 23 maart in c.c. CasinoKoksijde de jaarlijkse disco-night in het teken van
Think Pink. goes Disco”. De dames wisten dé nieuwste
discosensatie uit Nederland te strikken: muziekgroep
Disco. steengoeie muziek, een glinsterende dansvloer
en vooral heel veel ambiance. Voor en na het liveconcert lijmt discodeejay ZeV de vetste seventies-hits
naadloos aan elkaar. Zorg voor een kleurrijke outfit en
de allerbeste dancingshoes!
Tickets 18 euro in vvk, 20 euro add, studenten 10 euro
vvk en 12 euro add.
Info: www.westkustmagazine.be<http://www.westkustmagazine.be> en www.thinkpink.be
Links van achter naar voor Fabienne Vermote, Dominique Vermast,
Francoise Peene en Sabine Van Ranst; rechts van achter naar voor
Roos Van De Walle, Pascale Kolenburg, Benedicte Mortier; vooraan
Sabine Cappoen.

Groep 2: wijnverkoop en spaghetti-avond

De grond is al wit en de shirts zijn al rood. Straks ook de spaghetti,
resp. de saus dankzij vlnr Niek Verhaeghe, Mariska Deleye, Hilde
Werbrouck en Ingrid Deturck…

Groep 1 is het quartet Mariska Delheye, Ingrid Deturck, Hilde Werbrouck en Niek Verhaeghe. Ze verkopen wijn tot mei, en organiseren op zaterdag 13
april vanaf 18.30 u. een spaghettifeest in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Deelnemen kost 14 euro
voor volwassenen, 7 euro voor kinderen (apero,
spaghetti, gebak, muziek en schminkstand). Kaarten
te bekomen bij Ingrid Deturck (R. Vandammestraat
64 in Koksijde, 0479 68 63 62, info@wellness-diva.be),
Mariska Delheye (Leopold II-laan 48 in Oostduinkerke,
0475 64 37 27, mariska.delheye@telenet.be), Niek
Verhaeghe (Helvetiastraat 74 in Koksijde, 0477 57 33
05, niek.verhaeghe@telenet.be) en Hilde Werbrouck
(Oudstrijdersstraat 31 in Koksijde, 0478 38 60 28, dutootje@gmail.com).

Speelpleinwerking in de
paasvakantie!
Ouders die voor hun kinderen
opvang zoeken tijdens de paasvakantie hoeven zich geen zorgen
te maken. Het gemeentebestuur,
meer bepaald de jeugddienst, organiseert voor het eerst ook speelpleinwerking in de paasvakantie!
De Speelplekke en de Speelveugel slaan inderdaad de handen in
elkaar om uw kind een onvergetelijke paasvakantie te bezorgen.
Daarbij richt de Speelplekke zich
vooral op de kleuters, terwijl de
Speelveugel zich specialiseert in de
kinderen van het 1ste tot het 6de
leerjaar.
Opgelet: de werking van de
Speelveugel vindt niet plaats
op het domein Noordduinen in
Koksijde-Dorp, maar wel in de
lokalen van de Speeldune,
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.

Inschrijven

Reserveren is verplicht want er
kunnen niet zoveel kinderen opgevangen worden als in de zomer. Er
wordt met voorrangsregels gewerkt.
a) inwoners van Koksijde: vanaf
maandag 11 maart
b) kinderen die school lopen in
Koksijde of waarvan de ouders
werken in Koksijde: vanaf maandag 18 maart.
c) kinderen van niet-inwoners:
vanaf maandag 25 maart

Er is voor de eerste keer ook speelpleinwerking tijdens de paasvakantie!

Openingsdagen en –uren,
prijs

Eerste week paasvakantie: woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5
april
Tweede week paasvakantie: dinsdag 9, woensdag 10, donderdag
11 en vrijdag 12 april
De vermelde dagen open van 9
tot 17 u.
Vooropvang is mogelijk vanaf 8 u.
en naopvang tot 17.30 u.
Wie langer voor- of naopvang
wenst, kan terecht in de

Speelplekke. Er is een busrit voorzien tussen de Speelplekke en de
Speeldune voor kinderen die extra
opvang nodig hebben.
De betaling gebeurt bij de reservatie. De prijs bedraagt 6 euro per
dag, warme maaltijd en vieruurtje
inbegrepen.
Info: 058 53 34 4 of
jocdepit@koksijde.be / jeugddienst
open van ma tot do van 9 tot 12 u.
en van 13.30 tot 16 u., vr van 9 tot
12 u. en van 13.30 tot 19 u.

Veilig op internet en facebook
Nu en dan hoor je rare verhalen over contacten op het internet. Meisjes die chatten
met jongens maar achteraf blijken die oude mannen te zijn, webcamgebruik dat uit de
hand loopt, gewelddadige beelden… Het is niet altijd een-ver-van-mijn-bed-show. Je
komt er vlugger mee in aanraking dan je zou denken.
Let op met wat je op je facebook plaatst! Het kan je jaren later nog problemen bezorgen.
Wees alert als ouder. Sta je kinderen bij wanneer ze online gaan.
Iets meer dan de helft van de kinderen van 9 jaar vindt dat er schokkende beelden op het internet staan.
En dan hebben ze het vooral over gewelddadige filmpjes op Youtube of dierenmishandeling.
Er zijn sites die je kan raadplegen om veilig te internetten. Die geven je de nodige tips. Surf eens naar
www.clicksafe.be of www.sensoa.be/shop
Sensoa bracht in 2009 een boekje uit Veilig op het internet met de juiste click, over plezier maken op het
internet. Daarin staan leuke weetjes, tips, spelletjes en opdrachten.

Taxicheques voor 80 jongeren
Vanaf vrijdag 1 maart kunnen Koksijdse jongeren tussen 16 jaar (°1997) en 21 jaar (°1992) weer een pakket
taxicheques afhalen bij de jeugddienst. Elk pakket is 30 euro waard. Daarmee kunnen de jongeren in het
weekend en op feestdagen gebruik maken van Koksijdse taxi’s. In 2013 zullen 80 jongeren een pakket kunnen
afhalen.
Er wordt wel een bijdrage van 5 euro gevraagd, om
te vermijden dat de cheques ongebruikt in de kast
blijven liggen. Elke jongere krijgt dus 6 cheques van 5
euro.
Breng je identiteitskaart
mee en een
officieel document waarop
je adres staat
vermeld.
De taxicheques
kunnen elke
werkdag afgehaald worden
tussen 9 en 12 u.
en tussen 13.30

en 16 u. bij de jeugddienst. ’s Vrijdags is de jeugddienst open tot 19 u. (niet tijdens schoolvakanties).
De bedoeling van het project is jongeren na een
avondje uitgaan op een
veilige manier naar huis
te laten terugkeren. De
deelnemende taxibedrijven staan op elke cheque
vermeld.
Het project is een samenwerking tussen de
Koksijdse taxibedrijven,
het gemeentebestuur en
vzw JOC de PIT.
Info: jeugddienst, Thierry
Boonefaes, 058 53 34 44
of jocdepit@koksijde.be

In concert: Metal night op 2 maart
Op zaterdag 2 maart komen de metal-liefhebbers opnieuw aan hun
trekken. Het harde werk komt eraan met gitaarriffs, dubbele basdrums en
rauwe zanglijnen van Sickening Entertainment en Wikser.
Sickening Entertainment zakt af uit Nederland. Ze spelen een mengelmoes
van death metal en grind core. Een voorproefje op facebook: facebook.
com/sickeningentertainment.
Wikser zoekt het ook in een samensmelting van grind core en metal.
Wikser neemt zichzelf niet al te serieus. Daardoor zullen de lachspieren ook
worden beroerd.
Aanvang om 20.30 u., toegang 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden.
Info: www.depit.be

In concert: The Mill op 30 maart
De Mill-evenementen zijn ondertussen een vaste waarde in Koksijde. De vorige editie vond plaats in cc
CasinoKoksijde, maar nu is The Mill op zaterdag 30 maart terug in de PIT. De mannen van Low Frequency
zorgden voor drie heerlijke optredens.
I:gor is een Poolse producer van breakcore, experimentele hardcore en
speedcore. Hij maakt al sinds 1994 muziek, en heeft releases op heel wat
labels: Suburban Trash, Low Res, Hangars Liquides… Een voorproefje op
soundcloud.com/I:gor
Nukov en Yelmet waren al te gast op The Mill XXL en nu mogen ze ook de
PIT in vuur en vlam zetten. Feesten is hun ding en dat zal je merken. Luister
maar naar soundcloud.com/nukovyelmet
Benji en de mannen van Low Frequency maken ten slotte de avond helemaal onvergetelijk.
Start om 21, toegang 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden.
Meer info: www.depit.be

Sportelprogramma
1. AEROBIC

Aerobic is een dynamische trainingsvorm op ritmische muziek waarbij zowel de uithouding als de kracht verbetert. Op woensdagen 13, 20 en 27 maart van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Kostprijs 4,50 euro voor de volledige reeks.

2. SPORT OVERDAG

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

Jeugdsportacademie atletiek

In het kader van het project Jeugdsportacademie is er een reeks atletiek op
woensdag 13, 20 en 27 maart in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. De
reeks richt zich tot leerlingen van het 1ste tot 3de leerjaar (volzet) van 14 u tot
15.15 u., en van het 4de tot 6de leerjaar van 15.15 u tot 16.30 u. Deelnemen kost
4,50 euro voor de hele reeks (sportmateriaal en verzekering inbegrepen), inschrijven kan op de sportdienst of via www.sport.koksijde.be.
Foto

Paassportkamp

Van dinsdag 2 tot vrijdag 5 april organiseert
de sportdienst i.s.m. de
sportraad het jaarlijkse
paassportkamp voor jongens en meisjes van het
3de tot het 6de leerjaar. Het kamp vindt plaats in de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, elke dag van
9 u tot 16 u. Volgende sporten staan o.m. op het
programma: kajak, golf in Golf ter Hille, rafttocht, oriëntatieloop op de Basis Koksijde, schermen, mountainbiketocht,…
Deelnemen kost 44 euro (sportmateriaal, verzekering, verplaatsingen, een uniek T-shirt en dagelijks een
drankje inbegrepen). Inschrijven enkel bij de sportdienst of via www.sport.koksijde.be en is pas definitief na
betaling. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt.
Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 m is een vereiste om te kunnen deelnemen.

Driedaagse De Panne – Koksijde
Op 26, 27 en 28 maart is er weer de Internationale
rittenwedstrijd VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde
voor eliterenners. Op woensdag 27 maart rijden
de renners van Zottegem naar Koksijde met aankomst in Koksijde. Op donderdag 28 maart krijgen
de renners in de voormiddag nog een rit voorgeschoteld en ’s namiddags is er de individuele tijdrit
waarvan een belangrijk deel op het grondgebied
van Koksijde.
1. Dinsdag 26 maart: rit 1 Middelkerke–Zottegem
2. Woensdag 27 maart: rit 2 Oudenaarde-Koksijde
3. Donderdag 28 maart:
- rit 3a De Panne-De Panne
- rit 3b individuele tijdrit De Panne-Koksijde-De
Panne
Info: http://www.veloclub-depanne.be

Oproep kandidaten beheerraad sportraad
De verkiezing van de beheerraad van de sportraad is gepland op dinsdag 16 april. De sportverenigingen
aangesloten bij de sportraad worden binnenkort aangeschreven met de bedoeling hun kandidaat voor
het voorzitterschap, ondervoorzitterschap of lidmaatschap van de beheerraad in hun domein (competitiesport, recreatiesport, parasport en alle onderwijsnetten) voor te stellen. Deze kandidaturen moeten vóór 2
april neergelegd worden bij de sportdienst.
Voor alle info: diensthoofd Sport Willy Degraeuwe, T 058 53 20 01.

Wie fietst mee
naar Konz?
Het jumelagecomité Koksijde en de vrienden van Konz (D) organiseren van woensdag 19 tot zaterdag 22 juni het vierdaags
fietsavontuur K-K, nl. Koksijde-Konz over
een afstand van ca. 450 km.
De deelnemers uit Konz komen op woensdag 19 juni om 10 u. in Koksijde aan. Na
ontvangst volgt dan tussen 12 en 13 u. de
start van de fietstocht met een eerste rit
naar Zottegem. Tweede rit is ZottegemWanze, derde rit Wanze-Redange en vierde rit Redange-Konz met aankomst om
19.30 u. op de Konzer-kermis! Op zaterdag
23 juni terugreis naar Koksijde.

Info: jumelagesecretaris
Greta Cambier,
gcambier@telenet.be.

Gezinsbond zoekt oppassers (m/v)
De Gezinsbond Koksijde zoekt jeugdige enthousiaste medewerkers voor de oppasdienst, m.a.w. zogeheten babysitters! Er wordt uitgekeken naar jongeren van 15 tot 99 jaar die graag met kinderen omgaan, die
creatief zijn (spelletjes, knutselen …), enz.
Ouders die geen lid zijn betalen 6 euro/u. voor een oppas, ouders die wel lid zijn betalen 4 euro/u. De oppas mag geen huishoudelijke taken verrichten. Hij/zij is verzekerd tegen ongevallen.
Info: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10 in Koksijde, T 058 51 86 55,
vandenberghe.marianne@skynet.be.

Diensten in de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden volgende vieringen plaats in
de kerken:
Palmzondag 24 maart (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in Sint-Pieter (Koksijde-Dorp)
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in OLV-ter-Duinen (KoksijdeBad)
- zaterdag 16.30 u. en zondag 11.30 u. in Sint-Idesbald
- zaterdag 18 u. en zondag 11.30 u. in de Mariakapel (Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
- zondag 10 u. in Sint-Niklaas (Oostduinkerke)
Biechtviering maandag 25 maart: voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 28 maart: om 18 u. in Sint-Idesbald en OLV-ter-Duinen en om 19 u. in Sint-Niklaas
Goede Vrijdag 29 maart: om 15 u. in Sint-Willibrord, Sint-Idesbald en OLV-ter-Duinen
Passiespel op Goede Vrijdag 29 maart: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 30 maart: om 20 u. in OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Paaszondag 31 maart: om 9.30 u. in Sint-Willibrord, om 10 u. in Sint-Niklaas en OLV-ter-Duinen, om 11 u. in
Sint-Pieter, om 11.30 u. in de Mariakapel en Sint-Idesbald

Proficiat aan onze jubilarissen!
Een eeuweling: mevrouw Raymonde Charlier!

Honderd jaar geleden, op 23 januari 1913, zag mevr. Raymonde Charlier in Elsene het levenslicht, in een
gezin met drie dochters. Ze liep school in Elsene, volgde secundair onderwijs en werkte vele jaren als secretaresse in een advocatenkantoor in Elsene. Raymonde huwde in april 1945 met René Angenot die in
een drukkerij werkte. Raymonde en haar man werden ouders van twee kinderen: dochter Renée en zoon
Michel. Raymonde ging met pensioen in 1975, bleef met haar man in Brussel wonen. In 1983 werd ze weduwe, waarna ze enkele jaren later naar Sint-Idesbald verhuisde waar haar ouders al in 1932 een huis hadden gebouwd. Raymonde kan rekenen op de hulp van zorgverleners, familie, en vrienden, maar fysiek en
mentaal is ze nog steeds een sterke vrouw, geïnteresseerd in alles wat in de wereld en rondom haar gebeurt.
Op zaterdag 2 februari werd Raymonde door het college van burgemeester en schepenen dan ook een
hartelijke ontvangst in het gemeentehuis aangeboden.

Mevrouw Maria Nollet is honderd en een!

Honderd en een jaar geleden, op 10 februari 1912, zag Maria Nollet in Wulpen het levenslicht in het gezin
van Jules Nollet en Augusta Depotter. Na een verblijf in Frankrijk tijdens WO I vestigde het gezin zich op Hof
ter Hille in Oostduinkerke, waar nu het golfterrein aangelegd wordt. In 1923 ging Maria op pensionaat in
Heist, waar ze boekhouden, dactylo en steno leerde, én piano spelen! In 1937 huwde ze met Jerome Florizoone junior, handelaar in de Dorpsstraat. Ze kregen vier kinderen: Eliane, Chantal, Suzanne en Raymond. Nu
zijn er acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Het geheim van Maria’s lang leven: “Alles met mate..”

Echtpaar Gogaert-Van Peteghem
Zaterdag 9 februari was een gezellige feestdag voor het echtpaar Etienne Gogaert (°Zele) en Lisette Van
Peteghem (°Temse) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Hamme, 22 december
1962). Etienne had een leidinggevende functie in diverse bedrijven, Lisette was onderwijzeres. Ze hebben
drie kinderen en vijf kleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld
In c.c. CasinoKoksijde vond op
maandag 14 januari de jaarlijkse
VVV-receptie voor de vrijwilligers plaats. Burgemeester Marc
Vanden Bussche, VVV-voorzitter
Charlotte Castelein en lid directiecomité Ivan Vancayseele brachten er hulde aan de uittredende
voorzitters van de diverse feestcomités, nl. Noël Deprez van Koksijde-Dorp, John De Ridder van
Oostduinkerke-Bad, Luc Callebert
van Sint-Idesbald, Jan Van den
Broucke van Oostduinkerke-Dorp,
Kris Thybaut van Koksijde-Bad (vertegenwoordigd door haar man Guy Verfaillie), Wilfried Vanhoucke van
Wulpen en voorzitter Carlos Vanden Bussche van het overlegcomité. Ze kregen allen een geschenk
aangeboden voor hun zes jaar inzet tijdens de vorige bestuursperiode.
De Petanque Club van Koksijde
speelde zich in het eerste jaar van
zijn bestaan meteen al naar de
top en werd in het speeljaar 20122013 kampioen van West-Vlaanderen in de reeks 50+ 3de afdeling
B. Op de foto de kampioenen,
nl. staande vlnr Ward Staes, Louis
Voeten, Frank Van Coillie, Valeer Mortagne, Christiane Duym,
Donat Soete, Mady Mistiaen en
Lucien Geldof; onderaan Jan Van
Haeren, Gerard Pauwels en Irma
Pasteels. Uiteraard is deze titel
een prachtige publiciteit voor de
Bolledroom, de unieke Koksijdse
petanquehal die wijd en zijd zijn
gelijke niet kent!

De technische dienst werd op
donderdag 17 januari in het bezit
gesteld van een nieuwe straatweegmachine. De opdracht
werd gegund aan ITM Sales and
Services uit Peer voor de prijs van
230.834 euro (BTW in). Het betreft
een moderne en volledig uitgerust veegmachine met een zeer
comfortabele en ergonomische
cabine. Het voertuig beschikt
over een borstel links en rechts en
een veegrol voor het midden van
de weg. De oude machine had
enkel een veegrol rechts waardoor men moeilijk kon schoonmaken bij middenbermen. Er is onderaan de wagen ook een hogedrukinstallatie voorhanden voor het reinigen
van de weg en een pistool om bv. straatmeubilair schoon te maken. Ten slotte maakt de machine veel minder lawaai dan de vorige. Op de foto een afgevaardigde van de leverancier, burgemeester Marc Vanden
Bussche en medewerkers van de technische dienst, team Openbare Netheid.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Yelena De Couck

Jette, 18 december
dochter van Steve en van Sieglinde
De Ville uit Oostduinkerke

Ferdaws Hamidi - Veurne, 8 januari

zoon van Mohammad en van Shaima
Majrouh uit Koksijde

Liv Wittevrongel - Brugge, 8 januari

Kevin Vollon en Tine
Wuestenbergs, beiden uit Koksijde 2 februari

Joseph Bos en Maria Joosse,
beiden uit Koksijde - 5 februari

Bram Calcoen en Nikie Vanleke,

OVERLIJDENS

Adolphe Raes - 82 jaar

Amadou Diarisso

Marguerite Tonneaux - 66 jaar

Veurne, 14 januari
zoon van Jos en van Els Beuselinck uit
Wulpen

Omar Ben Hassen

Veurne, 18 januari
zoon van Youssef en van Naila Salah
uit Koksijde

Abubakar Kartoev

Veurne, 19 januari
zoon van Umalat en van Asja Kitiyeva
uit Koksijde

Pep Marvellie - Veurne, 25 januari

zoon van Rudi en van Charlotte
Lowagie uit Koksijde

Maxime Van de Vyver

Kortrijk, 1 februari
zoon van Arle en van Ine Servayge uit
Koksijde

HUWELIJKEN
Stijn Van Hevele en Laurence
Leroy, beiden uit Koksijde -19 januari
Dimitri Callewaert en
Melissa Lescroart, beiden uit

Koksijde - 26 januari

André De Molder - 90 jaar
echtgenoot van Suzanne Dobbelaere
Mariette Willaert - 72 jaar

Marcel Vanwalleghem - 85 jaar

Jean-Baptiste Depotter

Maria Gybels - 93 jaar
weduwe van René Thues

beiden uit Koksijde - 8 februari

dochter van Johan en Karen
Vantomme uit Koksijde

Oostende, 10 januari
zoon van Mohamed en van M’Mawa
Camara uit Koksijde

Raymond Euchamps - 63 jaar

echtgenoot van Ginette Demeulenaere

echtgenote van Michel Sottiaux

Marcel Mahieu - 69 jaar

echtgenoot van Cecile Velghe

Ferdinand Guylinck - 82 jaar

weduwnaar van Solange Lombaert

Freddy Delaunois - 65 jaar

echtgenoot van Jeannine Kaczmarek

Rudolf Vandenbroeck - 68 jaar
Jean-Claude Dubois - 60 jaar

Roland Vanneste - 82 jaar
echtgenoot van Fernande Leroy
Judith Vanhove - 74 jaar

echtgenote van Robert Vannobel

Walter Dieryck - 79 jaar

echtgenoot van Alice Desmadryl

Irma Godenne - 90 jaar

weduwe van Leon Paquot

Roger Maes - 84 jaar

Willy Vanden Broucke - 80 jaar

echtgenoot van Odette Pladys

weduwe van Henri Lemaire

echtgenoot van Pauline Peters

Paula Warmoes - 89 jaar
Nicole Mollet - 85 jaar
echtgenote van Joseph Vermeersch
Rosa Markey - 70 jaar
echtgenote van Jozef Callewaert
Guy Camerlynck - 85 jaar
echtgenoot van Marie-Josepha Maselis
Freddy Steyls - 68 jaar

echtgenoot van Marie Laporte

Geert Chaerel - 53 jaar
echtgenoot van Magda Barzeele
Patrick Henin - 67 jaar
echtgenoot van Maria
Vandenwijngaert

Frans Vandecasteele - 65 jaar

echtgenoot van Magda Bacqué

Madeleine Loones - 87 jaar
weduwe van Roger Steen
Linda Jacob - 65 jaar
Jacques De Vos - 80 jaar

echtgenoot van Edith Helms

Denise Bosman - 85 jaar

Julienne Anno - 88 jaar
echtgenote van Odile Vanhauteghem

Michelle Vanardois - 77 jaar

echtgenote van Claude Storme

Rita Janssens - 65 jaar
echtgenote van Bruno Meulenaere

Thierry Deleu - 72 jaar
echtgenoot van Ginette Vandenbussche

André Beauprez - 76 jaar
echtgenoot van Annie Van Belle

weduwe van Georges Jude

Garnalen in het museum op 30 maart!
Het NAVIGO-museum maakt er een jaarlijkse gewoonte van: de feestelijke opening van het
garnaalseizoen! Bijkomend focust het museum zich dit jaar op de aprilvis.
Op zaterdag 30 maart om 11 u. komen de paardenvissers aan op het binnenplein van het museum. Daar
worden de garnalen gekookt en proevertjes uitgedeeld.
Om 14 u. vliegen de aprilvissen ons rond de oren tijdens de stand up comedy-voorstelling met een mystery
guest. Een rondleiding die de mensen meer leert over de schalkse ruiter de Rosten Durang gaat van start
om 15 u. De kinderen kunnen de hele dag door het museum op speurtocht. Er staan hen enkele grappige
verrassingen te wachten! Het museum is open van 10 tot 18 u.

Groot kinderfeest Koksijde Kids
Op zaterdag 6 en zondag 7 april, telkens van 10.30 tot 18 u., worden de Zeelaan, het Theaterplein en het Casinoplein in Koksijde-Bad weer één grandioos
speeldorp t.g.v. het grote kinderfeest Koksijde Kids! Dat is het gratis kinderevenement waar niemand zich verveelt dankzij de vele megacoole attracties
voor alle leeftijden, van kleuter tot scholier.
Het Casinoplein
wordt omgetoverd
tot een kleuterdorp
met springkastelen,
ballenbad, klauterparcours, draaimolen, en gratis
grimestanden.
In de Zeelaan
zorgen de vele
opblaasbare attracties voor uren
speelplezier. Men
kan er naar hartelust springen op de
springkastelen, er is een speelbed voor de kleuters,
een echte circustrein van maar liefst 19 meter lang,
een jungle run, een opblaasbare klimtoren, de krokodilslide, een hindernissenbaan en een rodeo surfboard. Beleef dolle pret op de verschillende gekke
fietsen!
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen: er is de

4-in-1 acro-benji en er is
een blindloopparcours.
Maak een reis door de
ruimte op de space-swinger. Al deze attracties zijn
bovendien gratis toegankelijk.
Wie zich wil wagen
aan een superspannend lasergame, kan
terecht in de verduisterde feestzaal van het
c.c.CasinoKoksijde, waar
je in een spannend decor je tegenspelers kan uitschakelen met een laser-gun. De lasershooting gebeurt
in groepjes van 10 spelers, vooraf inschrijven is niet
noodzakelijk. Men dient zich hiervoor ter plaatse aan
te melden. Voor de lasergame betaal je slechts 1 euro
per persoon.
Info: dienst Toerisme Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be

Lentewandelzoektocht
De 6de lentezoektocht van het feestcomité Koksijde-Dorp (in samenwerking met de VVV’s Koksijde en Veurne) wandelt doorheen de paasvakantie van donderdag 21 maart tot en met zondag 14 april. De zoektocht is relatief gemakkelijk en iedere deelnemer die het antwoordblad indient heeft recht op een prijs.
Het traject is 6 km lang van zee naar dorp en terug, o.m. op het wandelpad in het natuurgebied De Doornpanne. Zoals vorige jaren moeten foto’s van bepaalde onderwerpen langs het traject, gezocht en gerangschikt worden. De hersenbrekers, schiftings- en bijkomende vragen moeten opgelost worden in een van de
aangeduide stopplaatsen naar keuze, waar ook de waardebon (in de map) verbruikt kan worden.
Deelnameformulieren (5 euro) in de toeristische infokantoren van Sint-Idesbald (Zeedijk 26a), Koksijde-Bad
(Zeelaan 303), Oostduinkerke-Bad (Astridplein) en Veurne (Grote Markt 29). Er zijn mooi prijzen te winnen.
Prijsuitreiking op donderdag 18 april om 20 u. in de
theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.

Bloemenjaarmarkt

De jaarlijkse bloemenjaarmarkt van het comité
Koksijde in de Bloemen vindt plaats op paaszaterdag 30 maart van 10 tot 18 u. Talrijke ambulante
handelaars in snijbloemen, vaste planten, geurige
kruiden, tuinmeubilair enz. slaan dan hun kleurrijke
stand op in de Zeelaan tussen de rotonde De Poort
en de verkeerslichten. Zo wordt de Zeelaan herschapen in een bloemenzee waar tuinliefhebbers hun
jaarlijkse portie inspiratie vinden.

Internationale Ruilbeurs

Op zondag 31 maart is er van 10 tot 18 u. weer Internationale Ruilbeurs in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels vinden er zeker hun gading. Vanaf 6 u. ’s
morgens is er ook de traditionele rommelmarkt op de parking bij de zaal.

Aanstekelijke enthousiaste folk
Op dinsdag 5 maart ontvangt c.c. CasinoKoksijde de Canadese April Verch. Deze violiste, singer-songwriter en
stepdanseres maakt prachtig traditioneel werk op de grens van folk en bluegrass. Ze speelt virtuoos viool en
is gezegend met een hemelse stem die perfect bij haar muziek past. Verch is één van de meest gevraagde
artiesten in de “roots music scene” van vandaag.
De April Verch Band bestaat uit muzikanten van
wereldklasse: Clay Ross op gitaar, Cody Walters op
elektrische bas en banjo en natuurlijk April Verch zelf
op de fiddle. Samen hebben ze al ontelbare keren
getourd in Canada, de VS, UK, Europa en Australië.
Ze zijn gepassioneerde performers die het publiek
moeiteloos op hun hand krijgen, niet alleen met hun
virtuositeit, maar ook met hun instrumenten, charme,
humor en ongebreidelde energie.
Verch (Ottawa Valley in Canada) werd in de wieg
gelegd voor traditionele muziek. Op vierjarige leeftijd
was zij de lokale ster in “step dancing”. Zij werd de
eerste Canadese die de meest prestigieuze Fiddle
Championships “The Grand Masters” en “Canadian
Open” won. In 2010 speelde ze de openingsceremonie van de Winter Olympics in haar land.
April Verch nodigde voor deze tournee special guest
Nic Gareiss uit. Hij is een performer, danser, docent en
onderzoeker van het menselijk lichaam als muziekinstrument.
“Verch is een meester in het mengen van verschillende muziekstijlen zoals funk, jazz en Oost-Europese

Violiste April Verch en haar begeleiders Clay Ross en Cody Walters.

motieven in haar fijn bluegrass- en fiddlespel, maar
ook liefhebbers van traditionele muziek zullen haar
bewonderen om haar mix van folk en originele tunes.”
(Journal Register News, Sean Hickey, 4 okt. 2011)
April Verch Band met Canadese rootsmuziek
en stepdance op dinsdag 5 maart.
Tickets kosten 14 / 12,50 / 11 euro. Bestellen
op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Muzikaal cabaret van de bovenste plank
“We verontschuldigen ons oprecht omdat we op dit klassieke recital geen correct pak dragen, maar geen
nood. We beginnen alvast, en lossen dat wel op.” Met die boodschap kruipen de Berlijners Dominik Wagner
en Benedikt Zeitner van het duo Ass-Dur achter de piano en beginnen een quatre-mains. Terwijl ze geen noot
missen van hun klassieke medley, kleden ze zich van kop tot teen om. Met alle acrobatische standjes van
dien. Donderdag 21 maart in het c.c. CasinoKoksijde.

Dit Duits komisch en muzikaal duo speelt piano, zingt
en mixt klassieke muziek en pop, en combineert dat
met hilarische dialogen in het Engels met een stevig
Duits accent. Kompanen Dominik Wagner en Benedikt
Zeitner leerden elkaar kennen op de muziekhogeschool in Berlijn. Ze zijn het niet echt eens over wat ze
precies brengen. Volgens Benedikt is het “hoogintellectueel cabaret”, Dominik daarentegen houdt hij bij
“weinig intellectueel cabaret”. Oordeel dus vooral
zelf!
“Menig ernstig muziekliefhebber vindt zoveel luchtigheid vast een aanfluiting van jewelste, maar veel
anderen appreciëren het net dat Ass-Dur de draak
steekt met de salonfähigheid van het wereldje. Hun
muziekcabaret is nu voor het eerst te zien buiten het
Duitse taalgebied.” (De Standaard over het festival
Odegand, 06/09/2011).
Deze voorstelling wordt gespeeld in het Engels, maar
een basiskennis volstaat.

De Berlijners Dominik Wagner en Benedikt Zeitner van het duo Ass-Dur.

Knotsgek muzikaal cabaret in c.c. CasinoKoksijde op
donderdag 21 maart. Tickets kosten 14 / 12,50 / 11
euro. Bestellen kan op www.casinokoksijde.be of T 058
53 29 99.

Agenda MAART
Markt - Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan. Info: dienst Toerisme
Vliegsport: luchtdopen of initiatievluchten - Elk weekend
Wac, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15.
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
michelc@westaviationclub.be , www.westaviationclub.be

Start to Run - Sessies gaan van start op maandag 4 maart. Info:
Geudens Geert, voorzitter Atletiekclub Koksijde, ackvzw@skynet.be
21/03-14/04, Koksijde
6de toeristische Lentewandelzoektocht (6 km) - deelname: € 5
Inschrijvingsformulieren te bekomen in de toerismekantoren

18-23/03: Bibliotheek Koksijde GESLOTEN. Maandag 18 maart: Bibdate 14 uur, vooraf inschrijven. Zondag 24 maart: literair aperitief met
Herman Leenders en Luuk Gruwez van 11-12 u., vooraf inschrijven via www.west-vlaanderen.be/cultuur. 30/03-13/04: boekenverkoop in
de Bibliotheek
Theater OTO speelt : Un air de famille. Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a. Info en tickets: dienst Toerisme, Het Bedrijf,
T 058 51 18 37, reservatie@hetbedrijf.be
15/03 om 20.30 u.; 16/03 om 20.30 u.; 23/03 om 20.30 u.; 24/03 om
17 u.; 29/03 om 20.30 u.; 30/03 om 20.30 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
Toneelvereniging van Wulpen ‘In ’t Bloote’ voert het toneelstuk
‘Tom, Dick en Harry’ , van Ray Cooney op vrij 5 en zat. 6 april om
20 u, zon 7 april 19 u, vrij 12 en zat 13 april om 20 u en zon 14 april
om 15 uur. Info: Bautil Willy, t 0495 57 52 00

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 Vrijdag

5de Modeshow. Tevens optreden
van de deelnemers van het
tv programma ‘The Voice’ 20 u.

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Soroptimisten, T 058 51 78 04

02 Zaterdag

Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderkleding, speelgoed,
kinderwagens… 9.30-15 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128.
Gratis toegang, iedereen welkom. Info: Patrick
Descan, T 058 52 18 90, Gezinsbond Koksijde,
T 058 52 18 90, desmedtronald@gmail.com

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18 u.

Muziek, April Verch Band with special
guest Nic Gareiss (Can) 20 u.

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

06 Woensdag

Causerie: ‘geschiedenis op je bord
door Prof. De Marlteleire 14.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128. Toegang: € 2 voor leden, € 4 voor niet
leden. Org.: vl@s-Vlaamse Actieve
Senioren-Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23

Film Jagten (The Hunt) 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

07 Donderdag

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
en Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Info: Navigo-Nationaal Visserijmuseum

Bezoek aan de rugkliniek 19.30 u.
Veurne, Sint-Augustinuskliniek,
Iepersesteenweg 100. Info: T 058 51 51 37,
jacques.proot@skynet.be

Geleide Landschapswandeling
‘Ontdek het landschap van uit een
andere invalshoek 14 u.

08 Vrijdag

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: Bezoekerscentrum

Café Foyer met optreden van Man
Meets Monkey om 21 uur 19.30 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Info: Het Bedrijf, www.hetbedrijf.be

Kids on stage

09 Zaterdag

03 Zondag

Oostduinkerke-Dorp, Visserswelzijn,
Leopold II-Laan. Info: Chris Van leeuwen

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (Ned) 14.30 u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gids inbegrepen in toegangsticket
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

05 Dinsdag

Praatcafé dementie Pandora 14 u.
Koksijde, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat 20a
Jongdementie is dementie die voor het
65ste levensjaar ontstaat en wordt vaak
gekenmerkt door gedragsveranderingen en
problemen. Info en organisatie: Thuiszorgcentrum Oostende, Maren De Bruycker,
maren.debruycker@cm.be

Wielerwedstrijd voor dames
eliterenners 15 u.

10 Zondag

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (Ned) 14.30 u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(Gids inbegrepen in toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

11 Maandag

Filosoferen met kinderen en
jongeren- Kinderen
Woordkunstenaars 14 u.

Oostduinkerke, Ter Helme, Kinderlaan 49-51
Workshop met filosoof Willy Poppelmonde
Inschr.: vóór 8 maart bij sandrina.coopman@
markantvzw.be. € 10 voor markantleden en
partner; € 15 voor niet-leden.
Workshop, koffie met versnaperingen
Info: Magda Borms, fb187801@skynet.be

13 Woensdag

Film Il Grande Sogno 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

14 Donderdag

Infoavond Kringloop tuinieren

19.30-21.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Mijn tuin, natuurlijk: Infoavond Kringlooptuinieren. Geef inheemse planten de juiste
plaats in je tuin.
Organisatie: Dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling i.s.m. intercommunale IVVO
en Vlaco. Inschrijven - is gratis, voor 7 maart,
nathalie.haentjens@koksijde.be,
T 058 53 30 97.

15 Vrijdag

Grote Natuurquiz 19 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Vorm een groep van drie personen en
neem deel aan de eerste ‘Grote natuurquiz’ van het Duinenhuis Koksijde. Organisatie: Duinenhuis Koksijde en Natuurpunt Westkust. Inschrijven vóór 15 maart, deelname: €
7,5 per team
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
Jacques Vermeire-‘5 voor 12’ UITVERKOCHT 20u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

16 Zaterdag

Workshop insectenhotel: solitaire
bijen steken niet 9.30-12.30 u.

Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Maak je eigen solitair insectenhotel (€ 5,00)
of help mee bouwen aan het insectenhotel
van het Duinenhuis Koksijde (gratis).
Organisatie: Dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling i.s.m. Natuurpunt
Educatie en Gezinsbond.
Inschrijven: voor 8
maart, nathalie.
haentjens@
koksijde.be
T 058 53 30 97.
Individueel hotel:
€ 5,00 ter plaatse
te betalen.
SIJDE.BE/
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International colloquium en
studiedag 13.30 u.

20 Woensdag

Gratis geleide wandeling ‘Knoppen
en sprieten: leer struiken en bomen
herkennen aan hun knoppen’ 14 u.

Koksijde-Bad, O.l.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Inschrijven vóór 5 maart bij Janine
Jacquemyn T 058 51 62 23 + overschrijven
van € 10 (gids + toegangsticket + poppyarmband) op rekening: BE05 474818674175
van vl@s-Koksijde, Zeelaan 276/402 met vermelding ‘Ieper’. Org. vl@s-Vlaamse Actieve
Senioren-Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23

Zie Tij-dingen blz 17
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Een interdisciplinaire kijk op
zeeziekte.

Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestaat 2
Info: dienst Toerisme

Jan Martens/Frascati ProductionsA small guide on how to treat your
lifetime companion + Benjamin
Vandewalle/Passerelle-Point of
View 20 u.

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

17 Zondag

22ste Paardenvisserstocht 6-12-1821-24-32 km 7-15 u.

Oostduinkerke, Witte Burg
Org.: WSV De Stormvogels vzw Oostende,
info@stormvogels.be, T 059 32 56 14

De ijdelheid van Kanunnik-Brugge
clerici als opdrachtgever Vlaamse
Primitieven’ Lezing door Hendrik
Callewier 10.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
filmzaal. Inkom: leden: € 5, niet-leden: € 6
Org. Familiares de Dunis.
Info: Daniël Degryse, T 058 52 18 14
Daniel2.degryse@skynet.be

Trio Khaldei-Russische Romantiek

11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12. Info: dienst Toerisme

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (Ned) 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(Gids inbegrepen in toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

18 Maandag

Causerie ‘IJsland en het vulkanisme’ door Danny De Keyzer 14.30 u.

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Org.: Neos Koksijde, info: Judith Ranson,
T 058 51 40 60 of Jeanine Nowé, T 058 51 33 01

19 Dinsdag

Nacht van de Geschiedenis:
‘Visser, net een ‘stiel’ apart’, horen,
zien, proeven, beleven 19 u.

Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Deelname: € 7, inschrijvingen:
T 058 51 49 20 of depondt.paul@gmail.com
Org.: Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen en
Davidsfonds Koksijde in samenwerking met
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

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

Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan
109. Hoe gaan we om met de berichtgeving
in de pers? Gratis deelname.
Info en inschrijvingen: Marc Van Muylem
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

Samenkomst voor bezoek aan Flanders Field museum te Ieper 13.15 u.

Diamontage: Vietnam en Cambodja door Frans Calcoen 14 u.

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

Causerie: Vrolijk gezond door Hilde
Demurie. Aansluitend 4-gangen diner met aangepaste wijnen. 18.15 u.

Koksijde-Dorp, Hotelschool ter Duinen, Houtsaegerlaan. Prijs leden Markant Koksijde: € 56;
andere Markantleden: € 60, niet-leden: € 66.
Info: 058 51 51 37, jacques-proot@skynet.be

Film ‘l’hiver dernier’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

21 Donderdag

Darwin: combinatie evolutieleercreationisme. Lezing door Dr.
Stefaan Blancke professor aan de
Vrije Universiteit Brussel 14.30 u.

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

Infoavond Creatief met snoeihout
Mijn tuin, natuurlijk: Infoavond
Creatief met snoeihout 19.30-21.30 u.

Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Organisatie - Dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling i.s.m. intercommunale IVVO en
Vlaco vzw. Inschrijven-gratis, voor 14 maart,
nathalie.haentjens@koksijde.be, T 058 53 30 97

Ass-Dur (DE)-FAQ of music 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

23 Zaterdag

Infosessie BBQ-groenten kweken

9.30-11.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Organisatie: Duinenhuis Koksijde. Lesgever Johan Deblaere, o.a. auteur van ‘Het ecologisch houden van kippen’. Inschrijven-gratis,
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Concert ‘Seaford College Prep
School Choir’, UK 20 u.

Koksijde-Bad, O.L.V.-ter Duinenkerk,
kerkplein. Gratis toegang. Info:
Daniel_decoster@skynet.be , T 058 41 25 55

Think Pink goes disco@the Westkust
Live on stage: ‘Disco (NL) & Deejay
ZEV 21 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Vvk 18 euro, ADD 20 euro; Student VVK 8
euro, ADD 10 euro. Info: dienst Toerisme

Theater OTO speelt: Un air de
famille 20.30 u.

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

24 Zondag

Voordracht ‘Op zondag in gesprek
met ….’ Onderwerp ‘Homeopathie’
door dr. Hubert Kerkaert 11 u.
Koksijde: zaal De Burg, Ter Duinenlaan 32
Info en org.: VOC Westhoek, Bob Rossel
Marc Van Muylem, T 058 51 90 94,
vanmuylem@skynet.be

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen
in toegangsticket) 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

27 Woensdag

Leesclub. Bespreking van het boek
‘de Engelenstem’ van Arnalduz
Indrudason 14.30 u.
Org.: Vl@s-Vlaamse Actieve Senioren-Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: mevr Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

VDK - Driedaagse van De PanneKoksijde

Aankomst omstreeks 16 uur op het Marktplein t.h.v Sociaal Huis. Info: dienst Toerisme

Infoavond De Kerkuil 19.30-21.30 u.

Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Doelsoorten Kerkuil, Steenuil, Huiszwaluw,
Boerenzwaluw, Geelgors, Bruine Kiekendief.
Organisatie: Duinenhuis Koksijde i.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil. Inschrijven-gratis,
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Film ‘Amour’ De Andere Film 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

28 Donderdag

VDK - Driedaagse van De PanneKoksijde
Tijdrit. Info: dienst Toerisme

Bloemschikken met
Els Van Ryckeghem

Org. Neos Koksijde. Info: Judith Ranson, T 058
51 40 60 of Jeanine Nowé, T 058 51 33 01

Bloemschikken 13.30 u.

Koksijde-Bad, Parochiaal centrum,
Tulpenlaan 41. Leden Gezinsbond 9 euro,
niet-leden: 12 euro. Info en inschr.: Gerda
Van de Steen, Zeelaan 47, T 058 51 17 97

Kruidenworkshop Verwennerij voor
de huid 19.30-21.30 u.

Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,
deelname: € 10. Ontdek de kruiden die de
huid en het haar extra verwennen, verzachten en onderhouden. In theorie én praktijk.
Organisatie: Duinenhuis Koksijde
Lesgever-Elise Vanderdonck, herboriste.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17 (kostprijs: 10 euro, max. 15
deelnemers).

29 Vrijdag

31 Zondag

Sander de Winne-Bram De Looze
/ Melanie de Biasio Trio (Jazzlab
Voices) 20 u.

Feestmaaltijd viering 65 jaar Davidsfonds Oostduinkerke en Wulpen 14 u.

Internationale ruilbeurs en
rommelmarkt 8 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

Zie Tij-dingen blz 35
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking,
Strandlaan 128. Info: dienst Toerisme

Lezing door Eric Defoort, prof. em.
van de KUB. Bepaalt Confederalisme de toekomst van ons land?

3de Paastornooi voor U6-7-8-9 en
17de Internationaal paastornooi U10

20 u.
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis ‘Bachten
de Kupe, Leopold II-Laan 2.
Org.: De Vlaamse Volksbeweging afdeling
Bachten de Kupe. Toegang: € 2. Info en organisatie: Vlaamse Volksbeweging Bachten
de Kupe gaby.vandromme@telenet.be

Passiespel 20 u.

Koksijde, voetbalterrein
Info: KVV Coxyde, www.kvvc.be

Rondgang Paashaas 10 u.

Koksijde-Dorp. Info: dienst Toerisme

Paaseierenraap 11 u.

Koksijde-Dorp, Hoge Blekker/Zeelaan
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Gratis toegang. Info: dienst Toerisme

Rondgang Paashaas vanaf 14 u.

Jazz@baaltje, The Julian’s New
Orleans Jazz friends 20.30 u.

Paaswandeling: ontdek het
ontluikende lentegroen in het
Hannecartbos 14.30 u.

Koksijde-Bad. Info: dienst Toerisme

Sint-Idesbald, Belle Vue. Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke-Bad, ingang Hannecartbos /
Loze Vissertjespad. Info: dienst Toerisme

Theater OTO speelt: Un air de
famille 20.30 u.

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

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (Ned) 14.30 u.

30 Zaterdag

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Zie Tij-dingen blz 35
Koksijde-Bad, Zeelaan. Info: dienst Toerisme

Showkorps El Fuerte-Como AntesKoksijde 16 u.

Garnalensoep door de orde van
de Paardevisser 11 u.

01 Maandag

Bloemenjaarmarkt 10.30-18 u.

Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein
Info: dienst Toerisme, Organisatie: Orde van
de Paardevissers

3de Paastornooi voor U6-7-8-9 en
17de voor preminiemen U10
Garnalen in het museum: opening
garnaalseizoen Vanaf 10 u.

Hopla Kindershow 14.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: concertevents.be

Willy Sommers in concert met
Golden Bis Band 20 u.

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: concertevents.be

Oostduinkerke-Bad. Info: dienst Toerisme

3de Paastornooi voor U6-7-8-9 en
17de voor preminiemen U10
Koksijde, voetbalterrein
Info: KVV Coxyde, www.kvvc.be

Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank 10.30 u.

Koksijde, voetbalterrein
Info: KVV Coxyde, www.kvvc.be

Zie Tij-dingen blz 34
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Info: NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

Restaurant Normandie
Prijs: € 50 pp all in. Inschrijvingen via depondt.paul@gmail.com of T 058 51 49 20,
reknr. BE 22 4764 3511 8147 op naam van
Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen

Oostduinkerke-Bad, strand.
Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard + koken van
de garnaaltjes op de Zeedijk 10.45 u.

Oostduinkerke-Bad, strand. Info: dienst Toerisme

Aperitiefconcert en feestviering 65
jaar Davidsfonds Oostduinkerke en
Wulpen - Les Iles Flottantes 11 u.
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Toegang: ADD: € 6, € 5 voor leden Davidsfonds, vl@s en Gezinsbond. VVK: € 5
(kaarten ook bij diensten toerisme Koksijde,
Oostduinkerke en Sint-Idesbald); Kinderen <
12 jaar: € 2. Info: Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen, Depondt.paul@gmail.com
T 058 51 49 20, www.oostduinkerke-wulpen.
davidsfonds.be

Tentoonstellingen
08/03-17/03
Sint-Idesbald, H. Christiaenlaan 40
Lutt De Lat en Anne-Marie Vloebergs:
Schilderkunst en keramiek
Info: dienst Cultuur
29/03-28/04
Sint-Idesbald, H. Christiaenlaan 40
De andere academie, diverse disciplines
Info: dienst Cultuur
Maart 2013
Sint-Idesbald, Strandlaan,
kapsalon Lievino
Tentoonstelling Duyck Rudy-Brons.,
Kachtem-Izegem
Info: kapsalon Lievino
Tot 11/03
Sint-Idesbald, YES ART Gallery,
Strandlaan 239c
Tentoonstelling Ine Lammers (schilderijen)
en Marc Janssens (sculpturen)
Info: Yes Art Gallery, T 058 51 88 10
14/03-29/04
Sint-Idesbald, YESARTGallery,
Strandlaan 239c
Tentoonstelling Paul Declercq en Xavier
Lorette–Vandekerckhove (Fr)
(schilderijen) en Agnès Urbain (Be)
(sculpturen)
Info: www.yesartgallery.com ,
T 058 51 88 10
25/03-19/04
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat
Tentoonstelling Verdachte kruiden?
Oordeel zelf. Pleidooi om meer tolerantie
aan de dag te leggen voor spontaan
groeiende planten in onze dagelijkse
leefwereld
Info: www.duinenhuis.koksijde.be,
T 058 52 48 17
14/01-16/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Schone Slapers
Info: www.iwva.be/bezoekers,
T 058 53 38 33
30/03-26/05
Oostduinkerke, Art Gallery De
Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76
Tentoonstelling Menno Jonker en Pierre
Debatty
Info: 058 51 47 57, dml@skynet.be,
www.dmlgallery.be

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
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