19e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 02
februari
2014

Ken je dit beeld?

doe mee
en win

De aflevering januari van de wedstrijd “Ken
je dit beeld?” is gewonnen door Rosette
Van Impe uit Oostduinkerke. De foto toont
een fragment uit het duobeeld Kletsende
vissersvrouwen van beeldhouwster
Margrit Van Nuffel. Er waren 27 correcte
inzendingen. Rosette gokte precies 27,
meteen goed voor de maandprijs!
De nieuwe opgave. Waar staat het beeld
waaruit bijgaand detail op de foto? (Precies
omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden
uiterlijk 11 februari via kenjeditbeeld@
koksijde.be, of via post naar Gemeentehuis,
Ken je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
Slechts één inzending per persoon.
Schiftingsvraag: hoeveel correcte
antwoorden zal de redactie ontvangen?
Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of
GSM-nr. Veel succes! Mooie prijs voor wie
wint!

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot
eind 2014”
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hoogwater

laagwater

01.25 en 13.49
02.09 en 14.34
02.54 en 15.21
03.42 en 16.12
04.33 en 17.07
05.28 en 18.05
06.28 en 19.05
07.31 en 20.11
08.44 en 21.35
10.14 en 22.51
11.17 en 23.40
12.01
00.19 en 12.36
00.51 en 13.07
01.20 en 13.35
01.46 en 14.01
02.12 en 14.29
02.41 en 15.00
03.14 en 15.35
03.50 en 16.13
04.32 en 16.57
05.20 en 17.51
06.23 en 19.09
07.48 en 20.32
09.08 en 21.48
10.20 en 22.52
11.18 en 23.42
12.05

08.27 en 20.45
09.11 en 21.29
09.55 en 22.12
10.40 en 22.57
11.26 en 23.43
12.15
00.34 en 13.09
01.34 en 14.13
02.50 en 15.33
04.29 en 17.01
05.36 en 18.00
06.25 en 18.44
07.05 en 19.19
07.38 en 19.47
08.07 en 20.11
08.33 en 20.38
09.03 en 21.10
09.36 en 21.46
10.12 en 22.23
10.50 en 23.02
11.31 en 23.46
12.21
00.44 en 13.27
02.00 en 14.39
03.17 en 15.52
04.38 en 17.11
05.50 en 18.14
06.42 en 19.01

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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 we u door met de
gewenste dienst.
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Beleid
In de laatste zitting van 2013
keurde de gemeenteraad het
meerjarenplan 2014-2019 en
het budget 2014 goed. Een
overzicht van de beleidslijnen
voor de komende jaren, van
de investeringen 2014, met
commentaar van burgemeester
Marc Vanden Bussche.

4-6
In de prijzen…
Onze gemeente viel recent drie keer
in de prijzen: een provinciale premie
Erfgoed voor het abdijmuseum Ten
Duinen, drie bloemensymbolen
en derde West-Vlaamse
Sportelgemeente..!
En verder:
Bestuur

11, 19, 26

Goedkeuring voor GRUP-Pylyserlaan 7
Onderscheidingen bij de brandweer 7
Aanwervingen jobstudenten en
vakantiepersoneel

Sterren kijken..!
Als eerste gemeente aan de
Vlaamse kust beschikt Koksijde
over een heuse sterrenwacht,
ingeplant op het dakterras van
het natuureducatief centrum
Duinenhuis. De hoogstaande
installatie werd toepasselijk
Sterrenjutter gedoopt…

8

Cultuur
6de editie van Cabin Art

12

Boek met 4.165 huwelijken

13

Westhoekacademie reist
naar Keulen

14

Welzijn
Levensloop zoekt teams
en vrijwilligers

17

Gezondheidsinfo: bij de apotheker 18

23
Alaaf, alaaf, alaaf..?
Eind februari is carnaval weer in
het land. De feestcomités en de
VVV dienen niet minder dan zes
activiteiten op voor groot en klein.
Hoogtepunt is de jubileumstoet,
60ste editie, op zondag 2 maart in
Oostduinkerke.

32

Milieu
Natuurbeleving in het Duinenhuis

20

Word natuurkenner

24

Sport
Jeugd

24-26
27

De voorbije maand in
woord en beeld

28-29

Burgerlijke stand

29

Proficiat aan onze jubilarissen

30

Evenementen en agenda

30-36

De burgemeester aan het woord
Met de nieuwjaarsmaand achter de rug is 2014 al goed op dreef. Dat geldt ook voor het gemeentebestuur
dat eind 2013 het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goedkeurde. In zijn maandelijks woordje
maar ook op de bladzijde hiernaast belicht burgemeester Marc Vanden Bussche daaruit enkele belangrijke
punten.
T-d: “Burgemeester, tevreden met de
goedkeuring van het beleidsplan voor de
komende zes jaar, 2014-2019?”
Burgemeester: “Zeker en alles conform
de nieuwe richtlijnen van de Vlaamse
overheid!. Onze uitgangspunten voor de
periode 2014–2019 zijn : geen verhoging
op de hoofdbelastingen, de aanvullende
personenbelasting blijft op 0%, de
opcentiemen onroerende voorheffing blijven
behouden op 1950, op de werkingskosten
moet 10% bespaard worden ten opzichte van
2013.”
T-d: “Dan zijn er ook de zogezegde
‘overdrachten’ of toelagen aan o.m. OCMW,
politie, enz.?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Onze uitgangspunten voor de
periode 2014–2019 zijn: geen verhoging op de hoofdbelastingen.”
Burgemeester: “Ja, het financieel
meerjarenplan bepaalt dat aan de toelage
aan het OCMW tot 2019 een jaarlijkse
T-d: “Straks een feesteditie voor carnaval?”
indexering van hoogstens 3% kan toegestaan worden, Burgemeester: “Klopt! In Oostduinkerke, onze
de toelage aan de politiezone Westkust een jaarlijkse
carnavalgemeente bij uitstek, trekt de stoet voor
indexering van hoogstens 2,5%. De toelagen aan de
de 60ste keer door de straten, dankzij de jaarlijkse
kerkfabrieken verminderen met 15%, of een besparing inzet van vele vrijwilligers! Een tip voor de jeugd
van 700.000 euro over 6 jaar.” (Nvdr: voor de concrete
ook om eens deel te nemen aan de vette dinsdagbedragen, zie bl. 6, Snippers…)
maskerade. Zelf heb ik daar in mijn jeugd altijd veel
plezier aan beleefd. (Nvdr: zie programma, bl. 32).
T-d: “En wat personeel betreft?”
Met carnaval denken we meteen ook aan de start
Het budgetvan
2014 ons
in enkele
kerncijfers seizoen. De volledig hernieuwde
Burgemeester: “Ons personeelsbestand blijft
toeristisch
zoveel mogelijk op peil. We kiezen wel voor minderDe exploitatie
vakantiebrochure
van de dienst Toerisme is een eye- uitgaven
vervanging van personeelsleden die met pensioen
catcher. We snoeiden in het gemeentelijk drukwerk
aflossingen
gaan en willen de personeelsleden zo efficiënt
enen centraliseerden veel info. Men kan de brochure
intresten:
17.630.406,00
mogelijk overal inzetten. Apart daarvan zal de
gratis afhalen in de kantoren van
de dienst Toerisme.
personeelskosten:
24.159.930,66
gemeente ook een maximaal beroep doen op de
De komende maanden willen we
ook de website van
bestaande subsidiekanalen, o.a. in de cultuursector.
de gemeente vernieuwen en nog meer inzetten op
Een algemeen beeld van het budget 2014, nl.
digitale communicatie.”
de klassieke vier grote delen werkingskosten,
schuldaflossing, personeelskosten en overdrachten,
T-d: “Nog een speciale boodschap?”
vallen af te lezen uit de taartgrafieken hierbij. Het
Burgemeester: “Ik zou onze medeburgers willen
toelagen:
volledige plan vindt de lezer ook op de gemeentelijke
uitnodigen om vanaf maart een bezoekje te brengen
10.704.236,00
website. Zeker de moeite om te lezen.”
aan de nieuwe sterrenwacht, de Sterrenjutter, op het
werkingskosten:
dakterras van het Duinenhuis. Ja,
onze gemeente
10.900.099,18
is nu ook een sterrenwacht rijk, uniek aan de
Het budget 2014 in enkele kerncijfers
kust! De lokale
De exploitatie - uitgaven
De exploitatie-ontvangsten:
Vereniging voor
ontvangsten
uit
overdrachtwerking
ontvangsten
Sterrenkunde opent
3.578.896,00
aflossingen en
2.181.894,00
intresten:
andere
17.630.406,00
de sterrenwacht
ontvangsten
personeelskosten:
403.253,00
24.159.930,66
voor iedereen elke
tweede donderdag
werkingssubsidies
van de maand
11.353.090,17
van 20 tot 23 u.
en in de zomer tot
middernacht.“
toelagen:
10.704.236,00

werkingskosten:
10.900.099,18

De exploitatie-ontvangsten:

andere

overdrachtontvangsten
2.181.894,00

ontvangsten uit
werking
3.578.896,00

belastingen
42.115.962,00

Het gemeentebeleid tot 2019
Meerderheid tegen minderheid heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december het gemeentelijk
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goedgekeurd. Zowel het meerjarenplan als het budget 2014
(vroeger “begroting”) zijn opgesteld conform de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) die vanaf 1
januari decretaal van start ging. De Vlaamse overheid legt daarbij zeer strikte budgettaire normen op die
dus ook tot een veel strikter financieel beheer en beleid zullen leiden.
Het bestuur wil in 2014-2019 vooral inzetten op volgende doelstellingen:
- een duurzaam financieel beleid
- blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen om de
toegenomen vrije tijd optimaal in eigen gemeente in te vullen en de toeristische aantrekkelijkheid van de
Koksijde te verhogen
- verder werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente
Koksijde voor de diverse doelgroepen verder te garanderen
- versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de
commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente
- zorgen voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening
Schulduitgaven
De investeringen zullen gebeuren binnen een strikt financieel kader om de totale schuld te verminderen.
In de tabel hieronder vind je de evolutie van het totaal van de schulden tussen 31 december 2013 en 31 december
In2019:
2014-2015 bedraagt de totale gemeentelijke schuld 127 miljoen euro. Het is de bedoeling dat die schuld op
31 december 2019 met een vijfde gedaald is tot 102 miljoen euro.

evolutie van de schuld op 31/12/....
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Burgemeester: “We moeten besparen. We hebben ons tot doel gesteld de schuld in deze legislatuur af te
bouwen met een duidelijke knik naar beneden in de volgende jaren zoals de grafiek aantoont.”
Daarnaast zijn er de volgende beleidsdoelstellingen die het beleid wil realiseren:


blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen



werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te
garanderen voor de diverse doelgroepen

De investeringen 2014-2015

versterken
van de lokale economie
door blijvend in te
zetten
op het euro,
verhogen
van de toeristische
- Vernieuwen
openluchtzwembad
Oostduinkerke
(4,3
miljoen
waarvan
912.750 euro toelage)
aantrekkelijkheid
- Aankoop Nonnenhof in kader van Koksijde Golf ter Hille (630.000 euro)

de gemeente
Koksijde
zorgt oor
een klantgerichte,
- Herinrichten
Hof ter
Hillestraat
(340.000
euro) efficiënte en effectieve dienstverlening
doelstellingen
worden
in het
meerjarenplan
volledig Hazebeek
uitgeschreven(165.000
en meer gedetailleerd
uitgewerkt in 48
Aankoop
- Deze
gronden
voor
uitbreiding
sportpark
euro)
Aanleg voetbalvelden op sportpark Gazebeek (100.000 euro in 2014 / 400.000 in 2015)
- actieplannen.
Kunstencentrum
Ten Bogaerde
(500.000
in 2014, waarvan 250.000 toelage / 1,050 miljoen euro in 2015 /
- Het
meerjarenplan 2014-2019
is te vinden
op http://inwoner.koksijde.be/pop/download.aspx?file=68931.pdf
830.000 in 2016)
Het budget 2014 is te vinden op http://inwoner.koksijde.be/pop/download.aspx?file=68932.pdf
- Kunstwerk Grard op rotonde Wulpenbrug (10.000 euro)
met paswoord
“golfbreker”)
Herinrichten
- (beide
Strandlaan
tussen Van Looylaan (900.000 euro)
- Diverse kleine wegenwerken (250.000 euro in 2014 / 660.000 euro in 2015)
- Aanpassen kruispunt Oostduinkerke-Dorp (291.617 euro in 2014, waarvan 206.617 toelage in 2015)
- Wegwerken wateroverlast Guldenzandstraat-Venusschelpweg (250.000 euro in 2014 / 23.608 in 2015)
- Fietspaden Veurne De Panne (700 m op Koksijde) (455.000 euro in 2014, waarvan 455.000 toelage in 2015)
- Rioleringswerken in de Leeuwerikenstraat (350.000 euro in 2014, waarvan 168.000 toelage)
- Aankoop gronden Polderstraat voor uitbreiding speelplaats GBS Odk (168.000 euro)
- Renovatie c.c. Taf Wallet voor het kunstonderwijs (472.345 euro in 2014, waarvan 204.186 toelage / 853.515
euro in 2015, waarvan 408.374 toelage / 416.410 euro in 2016 waarvan 204.186 toelage)
Info: www.koksijde.be/budget2014 en www.koksijde.be/meerjarenplan2014-2019

Snippers uit de raad van 19 december
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.

Aankoop
Ambulance – De huidige ziekenwagen is 7 jaar oud
en zal tegen de uiteindelijke vervanging 180.000 km
noteren. De wagen rijdt gemiddeld 1.200 ritten per
jaar, altijd korte afstanden aan hoge snelheid met
veel rem/acceleratie-manoeuvres. De motor is dan
ook volledig versleten. Er is ook algemene slijtage
opgetreden. Vervanging is dus absoluut nodig.
Raming voor een nieuwe ambulance: 150.000 euro.
Unaniem.

Budgetgebonden items
Begravingen – De tarieven voor begravingen
zijn sinds 2002 niet aangepast. Dat heeft de
raad nu gedaan voor de periode 2014-2019.
Ze zullen ook om de twee jaar verhogen
om ze waardevast te maken. Hetzelfde
geldt voor de levering en plaatsing van een
grafkelder, columbariumnis of urnenkelder.
De fractie !mpuls stemde tegen.

Live

op internet!
volg de zittingen
via www.tv.koksijde.be
herbekijk de vorige
zittingen op
dezelfde site!

aan de kerkfabriek SintIdesbald 42.138 euro / aan
de kerkfabriek Sint-Pieter 62.864
euro. De fractie !mpuls stemde
tegen.

Varia
Straatnaam – Omheen de sporthal Hazebeek loopt
een weg die vertrekt van de Hazebeekstraat en die
er weer op uitkomt. Deze weg wordt de naam “Nelson
Mandelastraat” toegekend om eer te betuigen aan
een van de grootste vrijheidsstrijders van de vorige
eeuw en groot staatsman. Unaniem.

Blauwe zone – Met ingang van 1 januari
2014 wordt de retributie voor wie in blauwe
zone de gratis parkeertijd (met parkeerschijf)
overschrijdt, verhoogd van 17,5 euro per
dag naar 25 euro per dag. De fractie !mpuls
stemde tegen.
Toegangswegen – Het subsidiereglement
Een zicht op de Nelson Mandelastraat aan het sportpark
uit 1988 voor verhardingswerken (in
Hazebeek in Oostduinkerke.
asfalt) van private toegangswegen tot
landbouwbedrijven is afgeschaft. De
meeste landbouwbedrijven hebben intussen een
toegangsweg aangelegd en kregen ruimschoots
Trefpunt - Het programma Trefpunt (op de regionale
de kans hiervoor een subsidie aan te vragen.
TV-zenders Focus, RMM en WTV) is sinds 2005 een
Het aantal aanvragen en toekenningen van
vaste waarde in de Koksijdse communicatiestrategie.
subsidies in de laatste jaren is zeer beperkt. Het
Er wordt een nieuw contract aangegaan voor de
reglement is achterhaald aangezien de meeste
periode 2014-2016. Het jaarlijks bedrag bedraagt
bedrijven betonverhardingen wensen in plaats
38.300 euro (BTW in), waarvoor onze gemeente 10
van minder milieuvriendelijke en minder duurzame
reportages per jaar krijgt. Unaniem.
asfaltverharding, terwijl het reglement enkel
asfaltverharding betoelaagt. De fractie !mpuls stemde
Brandweer – Stagiair-brandweerman Steve Jacques
tegen.
is ontslag verleend uit de brandweer post Koksijde
wegens verhuis naar Adinkerke. Filip Polet, die
Overdrachten – De gemeentelijke bijdrage 2014 aan
beroepsbrandweerman is in het korps van Veurne, is
de politiezone Westkust bedraagt 4.951.102 euro, of
door de raad aangesteld als vrijwillig brandweerman
een stijging van 2,50% / aan het OCMW 2.900.000
bij de brandweer post Koksijde. Hij woont nu immers
euro / aan de kerkfabriek OLV-ter-Duinen 260.111
in Koksijde en wenst zich ook daar bij de brandweer
euro / aan de kerkfabriek Sint-Niklaas 72.646 euro
in te zetten.
/ aan de kerkfabriek Sint-Willibrordus 37.909 euro /

Onderscheidingen bij brandweer
Op het feest van de brandweer op zaterdag 14 december werd een lange reeks brevetten en eretekens
uitgereikt. Hier de lijst. Brevet brandweerman: Johan Baert, Marc Mombaerts, Franky Serlez en Thomas Gryp.
Brevet hulpverlener-ambulancier: Ben Paret. Brevet korporaal: Gregory Declerck (niet op foto). Brevet
sergeant: Neal Baelen en Lieven De Backer (niet op foto). Attest oefeninstructeur: sergeant Filip De Vos (niet
op foto), sergeant Frank Dejonghe, sergeant Vincent Vanneste (niet op foto), brandweerman Filip Polet (niet
op foto). Attest instructeur Beveiligen Incidenten Openbare Weg: onderluitenant Rudy Baelen, Vincent
Vanneste. Brevet officier: Pieter-Jan Machtelinckx.
Eretekens: Ridder in de Orde van Leopold II: luitenant Rudy Blondé / Zilveren Palmen in de Kroonorde:
adjudant Rudy Couney (niet op foto) en 1ste sergeant Roger Niville / Gouden Medaille in de Kroonorde:
sergeant-majoor Eddy Derieuw, 1ste sergeant Danny Geryl, 1ste sergeant Patrick Geryl en sergeant Ronny
Ghysel / Burgerlijk Kruis 2° klasse: 1ste sergeant Roger Niville / Burgerlijke Medaille 1ste Klasse: onderluitenant
Rudy Baelen, sergeant-majoor Eddy Derieuw; 1ste sergeant Frank Geerts en 1ste sergeant Danny Durivault /
Burgerlijke Medaille 2de Klasse: brw. Marc Legein / Lid van Verdienste: brw. Luc Verbanck

Aan veertien leden van de brandweer werd een ereteken
overhandigd.

De leden van de brandweer die een brevet behaalden
met in hun midden burgemeester Marc Vanden
Bussche.

Goedgekeuring voor gemeentelijk
Ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan
De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 12 december 2013 heeft het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) Pylyserlaan en omgeving goedgekeurd. Het afgelegde traject voor dit GRUP was vrij
uitgebreid, o.a. door een afzonderlijke consultatie van de uitbaters/eigenaars van weekendverblijfparken.
Het plangebied omvat grotendeels het gebied
tussen Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp dat
op het gewestplan ingekleurd is als gebied voor
verblijfsrecreatie. Het gebied wordt gekenmerkt
door veel recreatieve bedrijven/gebieden,
zoals 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.
Tussen de sites voor verblijfsrecreatie liggen
nog heel wat zonevreemde gebouwen. 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 o.m. over het MPI, enkele woningen
enz. Met dit GRUP krijgen deze constructies
meer rechtszekerheid en mogelijkheden dan
voorheen. Voor de zonevreemde woningen is
een herbestemming voorzien naar zone voor
eengezinswoning waardoor o.m. de bestaande
woningen kunnen verbouwen en uitbreiden binnen
de voorschriften van het nieuwe GRUP.
De versnippering maakte de opmaak van de
nieuwe bepalingen van het GRUP niet eenvoudig,
maar het gemeentebestuur is zeer tevreden met de
integrale goedkeuring ervan door de deputatie.

Het gemeentebestuur werft aan…
Telkens in het voorjaar starten ons gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde voor Golf
ter Hille, de procedure voor aanwerving van een lange rij jobstudenten en contractueel seizoenpersoneel
voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2014.

A. Jobstudenten seizoen 2014
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) / EHBO-helper (niveau E) / werkman
(straatveger/papierprikker) (niveau E) / sportmonitor (niveau C) / monitor speelpleinwerking (niveau E) /
administratief bediende (niveau D) / kassier zwembad (niveau D) / schoonmaker zwembad (niveau E) /
redder zwembad (niveau E)
Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en de
leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad “kinderzorg” (en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicaptenzorg”
(oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude benaming:
“verpleegaspirant”),
- het derde jaar van de derde graad “internaatwerking”, “leefgroepenwerking”,
- de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van het volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat
orthopedagogie gevolgd hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: 11,08 euro
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren
die ingediend worden tegen zaterdag 1 maart 2014 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle
kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2014.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie,
weekends, feestdagen 2014
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) / schoonmaker zwembad (niveau E) /
redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E), zie voorwaarden beschreven
bij “jobstudenten seizoen 2014” / administratief bediende (niveau D)./ monitor speelpleinwerking (niveau E)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 14 februari 2014 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling tijdens de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven tot
het einde van de paasvakantie geldig.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te
vullen en in te dienen tegen dinsdag 4 februari 2014 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling
tot de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen zaterdag 1 maart 2014 komen in aanmerking
voor de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven
geldig tot 30 september 2014.

C. Contractueel seizoenpersoneel
Redder aan zee (niveau E) / redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
/ sportmonitor (niveau C) / werkman (niveau E) / schoonmaker (niveau E) / chauffeur openbare netheid
(niveau D) / administratief medewerker (niveau C)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen zaterdag 1 maart 2014 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2014.
Kandidatuurstelling voor A, B en C: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be
(Bestuur > Gemeentediensten > Personeel & HR). Bezorg het ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde –
dienst Personeel & HR – Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.

Kids-ID tijdig aanvragen!
Met de paasvakantie in zicht wenken 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 6,10 euro, 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 (109,80 tot 174,20 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.
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Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tijdingen dat in zijn 19de jaargang al twee nummers ver is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren
de vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het
allemaal in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en
huldigingen in het gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht
van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te
zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor
2014 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 10
euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt
toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met
de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling
en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.
Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.

Ontdek thuis online krantenarchief
Gopress via catalogus van de bib
Sinds 1 januari kunt u van thuis uit online
krantenartikels uit Gopress raadplegen. Het
Gopress krantenarchief bevat artikels uit alle
Vlaamse kranten. Gopress Krantenarchief is een
digitale persdatabank die teruggaat tot 1988.
De zoekresultaten kunnen worden afgedrukt,
gedownload op usb-stick, gedeeld via sociale
media,... Het volledig Gopress Krantenarchief kunt
u via de publiekscatalogussen in de bibliotheek
raadplegen.
Ook via uw eigen tablet, laptop of smartphone kunt
u binnen de muren van de bibliotheek Go Press
raadplegen. Hoe ga je te werk?

Cursussen in
de bibliotheek
Compacte camera - Op vrijdag 7 en
dinsdag 11 maart van 13.30 tot 16 u.
Basis Photoshop Elements – Op dinsdag 4
maart.
MS Excel 2010 - Op donderdag 20 en
vrijdag 21 maart, van 13.30 tot 16 u.
Hoe werkt een computer? - Op maandag
31 maart en dinsdag 1 april, van 13.30 tot 16
u.
Hoe orde houden op de pc? - Op vrijdag
7, dinsdag 11 en donderdag 13 maart, van
13.30 tot 16 u.
iPad – Op vrijdagen 14 en 21 maart van
13.30 tot 16 u.
Algemeen - Voor deze cursussen geldt
persoonlijk inschrijven aan de balie in
de bibliotheek vanaf vrijdag 7 februari.
Men moet lid zijn van de bib. Breng uw
identiteitskaart mee. De betaalautomaat
aanvaardt geen biljetten hoger dan 10 euro.
Voor meer info verwijzen we de lezer naar de
gemeentelijke website, meer bepaald naar
de link www.bibliotheek.koksijde.be. Dan
verschijnt de homepage van de bibsite. Klik
vervolgens op de knop “activiteiten” aan de
rechterzijde van het scherm.

1. Vraag een wifi-code aan de balie van de
bibliotheek
2. Connecteer uw apparaat met de wifi van Bib
Koksijde
3. Surf naar http://bibliotheek.koksijde.be

Sluitingsdag
De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 25
februari.

Valentijnsporen:
wandeling en vertelling
met Renata Bruggeman
De bibliotheek organiseert in samenwerking met het
woonzorgcentrum Dunecluze op donderdag 13 februari
om 14 u. de wandel- en vertelnamiddag “Valentijnsporen”
(start in de bibliotheek en eindpunt Dunecluze). Trek
goeie wandelschoenen aan. Inschrijven (verplicht) vóór 7
februari in de bibliotheek, Casinoplein 10. Bijdrage 2 euro
(incl. hapje en drankje)
Info: T 058 53 29 53 of bibliotheek@koksijde.be

De gemeente
vraagt uw mening!
Nog tot eind februari vraagt uw gemeente uw mening
over diverse onderwerpen. Surf naar www.v2020.be en
doe mee! Door deel te nemen maakt u kans op een
vliegreis naar
New York of een iPad. Bovendien redt u door mee te
doen ook 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning.
De enquête is een onderzoek van de Universiteit
Antwerpen met sponsoring van de provincie WestVlaanderen. Het invullen van de enquête) kan online
via www.v2020.be, maar ook via formulieren aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis. Daar staat ook een bus
om de ingevulde formulieren te deponeren. Wie de fiche
invult krijgt ook een gadget cadeau. Minimum-leeftijd voor
deelname is 16 jaar.

Provinciale Erfgoedprijzen:
abdijmuseum wint premie!
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 heeft een premie van 2.500 euro gewonnen in de categorie
“onderzoek” van de Erfgoedprijzen van de Provincie West-Vlaanderen. Het gemeentelijk museum verwierf
de prijs voor zijn uitstekende wetenschappelijke werking. Een bijzondere erkenning! De prijsuitreiking vond
plaats op zondag 15 december in Oostende.
De vele opgravingscampagnes
op de site van de abdij leverden
een massa aan archeologisch
materiaal op. De voorbije jaren
werd geïnvesteerd in de registratie,
het behoud, het beheer en het
onderzoek van dit materiaal. Sinds
2005 zet het museum daarvoor
een tweejaarlijks internationaal
colloquium op. Thema’s waren o.a.
de collecties tegels, bakstenen,
natuursteenfragmenten, kaartboeken
V.l.n.r. de schepenen Albert Serpieters, Lander Van Hove, Greta Delie,
en vlakglas.
Dorine Geersens, Stéphanie Anseeuw, burgemeester Marc Vanden
De bevindingen van zo’n colloquium
Bussche, directeur Dirk Vanclooster, eerste schepen Jan Loones,
worden met een zo breed mogelijk
wetenschappelijk medewerker Alexander Lehouck, schepen Dirk Dawyndt en
publiek gedeeld, zo o.m. in het
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.
jaarboek dat een vulgariserende
samenvatting brengt. Daarnaast is er
op het onderzoek naar de glascollectie i.s.m. de
telkens ook een wetenschappelijke uitgave in het
Vrije Universiteit Brussel, het Koninklijk Instituut voor
Engels. De onderzoeksresultaten komen ook voor in
Kunstpatrimonium en de Universiteit Gent. De
publicaties, lezingen en op expo’s.
glascollectie is een van de grootste in Europa. De
scherven krijgen grote waarde en betekenis bij
Verder onderzoek
nader onderzoek.
In de nabije toekomst focust het museumteam
op het onderzoek van de skeletten die midden
NAVIGO
vorige eeuw op de abdijsite opgegraven werden
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum van
en die in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Oostduinkerke was genomineerd voor zijn
Natuurwetenschappen (KBIN) bewaard worden.
publiekswerking rond de zomerexpo Zeerotica.
Men wil dit onderzoek koppelen aan funeraire
Over liefde en lust aan de kust (2011), maar viel net
rituelen uit die tijd.
buiten de prijzen. De combinatie van het bijzondere
Een ander groot project is het onderzoek naar
thema en originele uitwerking leidde tot een hele
de materiële cultuur in de abdij en de relatie van
grote belangstelling (ruim 36.000 bezoekers).
de gemeenschap met de machthebbers in de
Ondertussen werd de expo door verschillende
Bourgondische periode. Dit project bouwt verder
internationale maritieme musea opgepikt.

Kom op kraambezoek
in het NAVIGO-museum!
Op zaterdag 1 maart trakteert het NAVIGO-museum al zijn bezoekers op
doopsuiker! Het museumteam opent dan een gloednieuwe module op
de aquariumverdieping: de kraamkliniek.

Mosselen in hun eikapsel.

Velen, en niet alleen kinderen, vragen zich af hoe mama en papa vis
kleintjes krijgen. In de gloednieuwe kraamkliniek leer je alle antwoorden
op deze prangende vraag. Bovendien kom je ook meer te weten over
de opeenvolgende ontwikkelstadia die een babyvisje doorzwemt, van
eikapsel tot kleutervis. En als de babyvisjes groot genoeg zijn, mogen ze
gaan spelen met hun familie en vrienden in de grote aquaria of in het
voelaquarium…
Op 1 maart is de toegang gratis voor alle bezoekers, van 14 tot 18 u.

Doe mee aan Cabin Art 2014
Cabin Art –al de 6de editie in 2014- is een openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de
Handelaarsbond van Sint-Idesbald (K-Baaltje), in samenwerking met de dienst Cultuur van de gemeente
en Yes Art Gallery. Het evenement start op 31 mei en loopt tot half september op de Zeedijk van SintIdesbald.
Thema - Na een jaar “carte blanche” is er weer een
thema voor het kunstwerk op de achterzijde van de
cabine (zicht op de dijk dus). Dat thema is “Vrede
(remember ’14–’18)”.
Deelnemen - Iedereen kan deelnemen, van jong tot
oud, van amateur tot beroepskunstenaar. Inschrijven
is echter verreist daar een jury 30 artiesten zal
selecteren (zie verder).
Doel - De geselecteerde kunstenaars zullen hun
werk rechtstreeks op de achterwand van de cabine
kunnen maken op 31 mei (indien belet, omstreeks
die datum) of vooraf op houten multiplexplaten
(breedte max. 1,50 m en hoogte max. 1,22 m) en
die uiterlijk op 25 mei aan de organisatie bezorgen.
Voor de kunstenaars die het werk ter plaatse
maken, zal verf en dergelijke beschikbaar zijn. Wie
rechtstreeks op een cabine schildert, doet natuurlijk Vorig jaar was Herr Seele de peter van het artistiek evenement.
afstand van zijn kunstwerk.
Inschrijven -Mail een korte voorstelling van uzelf naar info@sint-idesbald.com of stuur het geheel vòòr
13 april op naar Handelaarsbond t.a.v. Oh Restaurant, Koninklijke baan 289 in 8670 St-Idesbald. Verwijs
eventueel naar uw website of andere mooie referenties. Bezorg een schets van het werk dat u wenst te
maken. Een vakkundige jury zal de 30 deelnemers selecteren. De organisatie brengt u dan snel op de
hoogte van het jurybesluit dat rond 15 april zal vallen.
Return - Er zijn geen prijzen voorzien, maar de geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van
meer dan drie maand erkenning van de vele bezoekers op de Zeedijk. Een expo op Cabin Art heeft al
meermaals geleid naar latere expo’s. De gemeente Koksijde en de diverse organisaties in Sint-Idesbald
promoten dit evenement steeds meer en willen de kwaliteit ervan steeds maar upgraden. Kunstenaars die
hun werk op houten platen maken, kunnen hun werk achteraf recupereren.

Nieuwe vakantiebrochure
De VVV/dienst Toerisme heeft zijn nieuwe Vakantiebrochure 2014 klaar. Met deze viertalige brochure wil
onze gemeente bezoekers inspireren voor een vakantie in onze boeiende badplaats.
De fascinerende facetten van KoksijdeOostduinkerke worden in vier thema’s
toegelicht: natuur & strand, cultuur & erfgoed,
wandelen & fietsen, gastronomie & shopping.
De bijzondere troeven, de garnaalvisserij
te paard en Koksijde Golf ter Hille komen
uiteraard ook aan bod.
Verder bevat de brochure alle info over
evenementen, logies, restaurants en
bezienswaardigheden. Een onmisbaar
instrument om een bezoek aan KoksijdeOostduinkerke voor te bereiden.
Gratis in alle kantoren van de dienst Toerisme.
Wie liever alle informatie op zijn smartphone
leest, kan de app Fascinerend KoksijdeOostduinkerke gratis downloaden in de App
Store of via Google Play.
Schepen van Toerisme Dorine Geersens, VVVvoorzitter Charlotte Castelein, leden van de raad van
bestuur van de VVV Fréderic Devos, Paul Casselman,
Ivan Vancayseele, André Cavyn, Carlos Vanden
Bussche en diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière.

KOKSIJDE verbeeldt zoekt medewerkers
KOKSIJDE verbeeldt zoekt medewerkers die willen helpen met het opsporen, digitaliseren en/of beschrijven
van oud beeldmateriaal.
KOKSIJDE verbeeldt is een online databank onder de koepel van WESTHOEK verbeeldt, in samenwerking met
5-art. Vrijwilligers digitaliseren bedreigd particulier beeldmateriaal zoals oude foto’s, postkaarten, affiches,
dia’s, (spot)prenten enz. van zowel evenementen als dagelijkse gebeurtenissen in Koksijde, Oostduinkerke,
Wulpen, Sint-Idesbald.
U hoeft geen computervirtuoos te zijn, enthousiasme
en interesse volstaan. Doet u dit graag thuis? Geen
probleem. Of in gezelschap met andere vrijwilligers?
Computer, scanner en koffie staan voor u klaar! Kijk
eens op www.koksijdeverbeeldt.be. Indien interesse,
contacteer de gemeentelijke dienst Archief T 058
53 34 30 of mail archief@koksijde.be. De dienst
Archief zorgt voor een handleiding, begeleiding,
contactmomenten en een vrijwilligersverzekering.
Hebt u foto’s van minstens 25 jaar oud? Dan is
KOKSIJDE verbeeldt zeker geïnteresseerd. Kunt u
er mooie herinneringen aan of anekdotes aan
vastknopen, des te beter. Zo niet probeert de dienst
Archief het verhaal te achterhalen. Zo blijven deze
schatten bewaard. De dienst Archief kan uw foto’s ook
ophalen, inscannen en de originelen terugbezorgen.
Uw privé gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Jules Deltombe en zijn echtgenote Gabrielle (Gaby)
Info: Archiefdienst Koksijde, Zeelaan 303 in
Vandecasteele voor hun (tweede) winkel, Zeelaan 28. Ze
Koksijde, T 058 53 34 30, archief@koksijde.be, www.
verkopen er sigaren en sigaretten, maar ook “ijskreem”.
westhoekverbeeldt.be,
Bij mooi weer worden enkele rieten stoelen buiten gezet,
facebook.com/westhoekverbeeldt, twitter.com/
en kan men al dat lekkers ter plaatse nuttigen. (Foto
WHverbeeldt
WESTHOEK verbeeldt: privé collectie)

Boek met 4.165 huwelijken
De 4.165 huwelijken die in Veurne gesloten werden tussen 1795 en 1913 zijn te boek gesteld. Het boek
(bijna 600 bl.) zal begin februari voorgesteld worden en voor 32 euro te koop zijn. Er is jaren gewerkt om
elke huwelijksakte uit te pluizen en alle familiale en genealogische info en andere weetjes te noteren en
te verzamelen.
Van elk huwelijk wordt vermeld: de namen van de trouwers, van hun ouders, soms van de acht grootouders
/ datum huwelijk / geboortedatum en –plaats, woonplaats en beroep van de trouwers / leeftijd, beroep en
woonplaats van de ouders / ev. datum en plaats overlijden (groot)ouders / ev. datum, plaats en notaris van
het huwelijkscontract / getuigen met beroep, leeftijd, woonplaats en verwantschap / ev. geboorteplaats en
-datum van door het huwelijk erkende en gewettigde voorkind(eren) / bijzonderheden.
De huwelijken van de jongste 100
jaar (1913-2013) zijn in het boek niet
vermeld omdat ze door de wet op
de privacy beschermd zijn. Maar die
gegevens zijn recent en dus meestal
gekend. Met de gegevens van de
4.165 huwelijken is het voor Veurnse
families mogelijk een stamboom op te
bouwen die tot ver voorbij de Franse
Revolutie reikt.
Het boek wordt uitgegeven door de
vzw Familiekunde Vlaanderen regio
Westkust. De opzoekingen en het
verwerken van de 4.160 huwelijksakten
gebeurden door Willy Moons (Wulpen).
Een dubbelhuwelijk op 23 juni 1908, zittend van 4de persoon links tot
Joeri Stekelorum zorgde voor de
3de persoon rechts: Camille Bonte en Marguerite Brackman en zijn zus
opmaak. De drukker is Ateljee in Veurne.
Celina Bonte en Arthur Ryckewaert. (Foto collectie Caroline Beele)

Culturele reis met de WAK naar Keulen
De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert elk jaar een meerdaagse culturele studiereis. Vorig jaar
kwamen onze noorderburen aan de beurt, in 2014 trekt de WAK naar Keulen op vrijdag 25, zaterdag 26 en
zondag 27 april.
Vertrek op vrijdagmorgen met de bus aan de
school in de Veurnelaan. Op weg naar Keulen is er
een tussenstop in Düsseldorf. Na de lunch keuze uit
drie musea telkens begeleid door een leerkracht
van de WAK. Vervolgens naar het Hotel Lyskirchen in
Het Ludwigmuseum in Keulen (Foto Lee M.)

de oude binnenstad van Keulen. Ook op zaterdag
zijn er diverse programma’s. Iedereen met een
hart voor kunst en cultuur kan voor deze studiereis
inschrijven.
De leerkrachten die een programma verzorgen zijn
Damien Deceuninck (kunstexploratie), Matthieu
Lobelle (atelier monumentale kunst) en Peter
Depelchin (atelier tekenkunst).
Terug thuis op zondag 27 april omstreeks 19 u.
Kostprijs 190 euro op basis van een dubbele
kamer met twee single bedden. Inbegrepen: twee
overnachtingen met ontbijt, busvervoer, shuttle en
de keuzeprogramma’s. Verzekering en toegang tot
de musea zijn niet inbegrepen. Een annulatie- en
bijstandsverzekering kost 14,40 euro.
Het aantal plaatsen is beperkt. De plaats is
verzekerd na betaling van het volledige bedrag.
Info: secretariaat, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be, www.
westhoekacademie.be.

Opendeurdagen “Kunst boven water”
Het opendeurweekend van de Westhoekacademie
vindt plaats op vrijdag 21 februari van 19 tot 21 u., en op
zaterdag- 22 en zondagnamiddag 23 februari van 14 tot 17
u. Zoals gewoonlijk vallen de opendeurdagen samen met
de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Thema dit jaar is
“Kunst boven water”.
De formule blijft ongewijzigd: een fotozoektocht (in twee
niveaus), diverse doe-activiteiten voor kinderen, de ateliers
in werking, tentoonstellingen op enkele plaatsen in en rond
het gebouw en een gezellige bar.

Dansnamiddag voor senioren
Op donderdag 13 maart kunnen senioren weer genieten van de dansnamiddag
georganiseerd door de seniorenadviesraad. Er wordt gedanst en
gefeest op deuntjes van vroeger en nu. Glenn Degeselle, jong
muzikaal talent uit Oostduinkerke, zal instaan voor live muziek en
animatie van 14.30 u tot 17.30 u. Deuren open om 14 u. Elke
60-plusser die houdt van een gezellig samenzijn en sfeervolle
ontspanning, krijgt de kans om nieuwe mensen te ontmoeten
in een gezellige ambiance.
Nieuw vanaf 2014 - Elk jaar krijgt een dansvereniging uit
Koksijde de mogelijkheid om een kleine dansdemonstratie te
verzorgen. Dit jaar zal dansvereniging De Golfbrekers de spits
afbijten.
Toegang: 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Kaarten
in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) en in de dienst Toerisme
(gemeentehuis).
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
T 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be

Breinamiddag is mensen
helpen en ontmoeten
In december hebben een 30-tal lustige
breisters onder begeleiding van vrijwilligers
kindermutsen, sjaals en truitjes gebreid voor
cliënten van het Sociaal Huis. Het kleurrijke
resultaat is op de foto te bewonderen. Zo
hebben de lustige breisters enkele gezinnen
wat hulp kunnen bieden in de winter.
Voel je je ook geroepen om je creatief uit te
leven, dan ben je heel welkom elke laatste
donderdagnamiddag van de maand (van
14 tot 16.30 u.) in zaal De Brug van het
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34. Er wordt 2 euro
toegang gevraagd maar gebruik materiaal,
koffie en cake zijn in die prijs inbegrepen.
Met de opbrengst wordt nieuw materiaal
aangekocht. Ook wie niet van breien houdt, is
zeer welkom: het kan de ideale gelegenheid
zijn om sociale contacten uit te bouwen.
Inschrijven bij: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 43,
www.sociaalhuiskoksijde.be

De lustige breisters van het Sociaal Huis.

Opleiding reanimatie met AED-toestel
Na het succes van vorig jaar organiseert de Rode Kruisafdeling Koksijde samen
met het gemeentebestuur in 2014 opnieuw opleidingen voor het leren gebruiken
van een AED-toestel. AED betekent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie
zonder AED is de overlevingskans 8% .Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de
overlevingskansen tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties 6 AED-toestellen.
U leert reanimeren en het AED-toestel bedienen op één avond. De opleidingen
in 2014 vinden plaats op vrijdag 21 februari, vrijdag 11 april, maandag 16 juni,
maandag 15 september, vrijdag 24 oktober en vrijdag 21 november van 19 tot 22
u. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp. U kiest maar uit. Veel aandacht gaat naar
de juiste kennis van het reanimeren want zonder een goede reanimatie heeft de
bediening van het AED–toestel geen enkel nut.
Alle inwoners van onze gemeente kunnen een sessie (gratis) volgen. Documentatie kan aangekocht
worden. Inschrijven met naam, adres, geboortedatum, T- en GSM-nummer bij Ann Desaeger (vorming@
koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 12 11) en bij secretaris Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

Drie bloedinzamelingen
De Rode Kruis-afdeling Koksijde heeft in 2013 meer dan 900 zakjes bloed ingezameld. In 2014 wil de
afdeling dat hoge aantal nog overtreffen. Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Bent u tussen 18 en 70
jaar, aarzel niet om bloed te geven, u redt er mensenlevens mee.
Zelf hebt u 70% kans in uw leven ooit een bloedproduct nodig te hebben. Maar slechts 3% van de bevolking
geeft zelf bloed. Dat zijn ontnuchterende cijfers die meteen duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om
u als bloeddonor te melden. Breng uw identiteitskaart mee.
- Donderdag 27 februari van 17 tot 20 u. in ‘t Oud schooltje, Kerkstraat 20a in Koksijde-Dorp
- Woensdag 5 maart van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
- Woensdag 12 maart van 17 tot 19.30 u. in ‘t Oud schooltje, Kerkstraat 20a in Koksijde-Dorp. (De
bloedinzameling Sint-Idesbald gaat niet door in de Kerkepannezaal wegens de wegeniswerken.)
Info: pr@koksijde.rodekruis.be, T 0473 87 70 11, www.bloedgevendoetleven.be, www.koksijde.rodekruis.be

Onze gemeentelijke adviesraden
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Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat
is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In
dit nummer: Willy Plaetevoet van de andersvalidenadviesraad Koksijde (AAK).

“Samen hindernissen
voor integratie
wegwerken!”
Willy Plaetevoet is een echte Koksijdenaar. Beroepshalve
was hij vroeger aannemer van bouwwerken. Hij is gehuwd,
heeft een dochter en twee kleinzonen. Willy is al 12 jaar
lid van de AAK, waarvan 7 jaar als voorzitter. Als zwakkere
groep in de samenleving wenst hij de andersvaliden
te verdedigen omdat ze dikwijls minder kansen krijgen
dan andere mensen. ”En dat kan niet”, zegt Willy die
ook ondervoorzitter is van de seniorenraad, lid van de
verkeerscommissie en van de cultuurraad.
T-d: “Willy, waarom is een andersvalidenadviesraad
(AAK) in Koksijde nodig?”
Willy Plaetevoet: “Het is een goede zaak dat
andersvaliden meer en meer deelnemen aan het
maatschappelijk leven en dat hun zelfredzaamheid
of zelfstandigheid benadrukt wordt. Maar ze botsen
vaak op hindernissen van praktische aard die de
integratie in de samenleving in de weg staan. De
AAK bundelt die verzuchtingen, geeft ze te kennen
aan het gemeentebestuur opdat er indien mogelijk
gevolg zou aan gegeven worden.”
T-d: “Wat is de opdracht van de AAK?”
Willy: “We moeten ernaar streven dat andersvaliden
zich goed voelen in het gewone leven zodat zij
zich kunnen gedragen als “normaal” ondanks
hun beperkingen, en zodat ze zich maximaal
kunnen ontplooien naar hun eigen mogelijkheden.
Dat proberen wij te doen door organisatie van
tentoonstellingen, van infosessies, van de wedstrijd
Drempelprijs voor betere toegankelijkheid van publiek
toegankelijke gebouwen, enz.”
T-d: “Hoe is de AAK samengesteld?”
Willy: “Er zijn afgevaardigden van diverse
organisaties uit de non-profit sector die personen
met een handicap als doelgroep hebben. Verder
“leveren” de cultuurraad, sportraad, jeugd- en
seniorenraad elk een afgevaardigde. Dan zijn er
nog al de geïnteresseerden in de problematiek
van andersvaliden: zij mogen bij het college van
burgemeester en schepenen schriftelijk om opname
in de raad vragen. Nu telt de AAK 14 effectieve leden.”

Willy Plaetevoet, voorzitter van de
andersvalidenadviesraad.

T-d: “Wat zijn de specifieke problemen waarmee
andersvaliden in Koksijde worstelen?”
Willy: “Er zijn momenteel weinig publieke activiteiten
waar verstandelijk mindervaliden aan kunnen
deelnemen. Daar kan dus nog aan gewerkt
worden. Voor het gemeentebestuur is de zorg voor
de andersvaliden constant aanwezig. Ik denk
aan toegankelijkheid van openbare gebouwen,
tussenkomst bij De Lijn voor toegankelijke haltes,
toegankelijke trottoirs, goede info voor andersvaliden
op de website en de jaarlijkse organisatie van de
Drempelprijs. Meteen een oproep aan bouwheren
van publiek toegankelijke gebouwen om mee te
doen aan de editie 2014. De inschrijvingen lopen tot
30 april.”
T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje
bijdragen in meer welzijn voor de andersvaliden?”
Willy: “Wel, belangrijk is dat ze bij bouwwerken
rekening houden met toegankelijkheid voor
andersvaliden, ook voor blinden, doven en
verstandelijk mindervaliden. Aan verenigingen en
organisaties vragen wij om hun werking open te
stellen voor andersvaliden, zorg ervoor dat zij er zich
thuis voelen. Voor alle inwoners: hebt u iets gezien dat
een belemmering vormt, voor verbetering vatbaar is
of een gevaar inhoudt, laat het de AAK dan weten.
Als besluit wil ik de schepen van de AAK, Stephanie
Anseeuw, secretaris Marleen Verslype en alle leden
danken voor hun inzet.”

Twee nieuwe initiatieven namiddagslapen
De dienst Onthaalouders van de gemeente beschikt voortaan over twee nieuwe locaties voor
namidddagslapen voor peuters en kleuters: de Sterrenhoek in de gemeentelijke basisschool Koksijde en de
Droomkajuit in een lokaal van de vrije basisschool De Ark in Koksijde-Dorp. Op Driekoningendag 6 januari
werden de eerste kindjes er door de onthaalouders Jenny, Anja en Alice ontvangen.
De onthaalouders halen om 12.30 u. de ingeschreven kindjes op uit de eetzaal en brengen hen naar
het namiddagslapen. Om 15.30 u. (op vrijdag om 14.45 u.) worden de kindjes opnieuw naar de klas
gebracht waar ze de dag met de kleuterleerkracht kunnen afronden. Elke aanvraag gebeurt via de dienst
Onthaalouders en wordt in volgorde van aanmelding ingeschreven. Er wordt een dossier aangemaakt en
de prijs wordt berekend.
Info: dienst Onthaalouders, Leopold II Laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74, onthaalouders@koksijde.be

Burgemeester en schepenen assisteerden de dienst Onthaalouders bij de start van de Sterrenhoek (links) en
Droomkajuit, nieuwe locaties voor een namiddagslaapje.

Levensloop Koksijde-Oostduinkerke
zoekt teams en vrijwilligers
Op 31 mei en 1 juni vindt in onze gemeente, voor het eerst in West-Vlaanderen,
“Levensloop Koksijde-Oostduinkerke” plaats, een initiatief van de Stichting tegen
Kanker, gedragen door vrijwilligers en gesteund door het gemeentebestuur.
Levensloop is een 24 uur durende wandel- of loopestafette waarin de deelnemers
samen met vrienden, collega’s, sportclub of bedrijf de strijd tegen kanker aangaan.
De organisatie is op zoek naar teams, gezinnen, vrienden die aan Levensloop
willen deelnemen. Eigenlijk gaat het niet om een loopwedstrijd, wel een manifestatie om samen in team
afwisselend in beweging te blijven. Vorm een team, schrijf in via de website, organiseer leuke activiteiten of
laat u sponsoren om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.
Volgende teams zijn al ingeschreven: De Blekketrotters, Hulpinhuis Veurne, KBC Cluster Oostende, ’t Lopend
Vuurtje, De Schaapjes, Ingenieurs samen tegen kanker, Kei revalidatie aan zee, Pieko Bello, Redders
Westhoek. Er wordt ook een oproep gericht naar vrijwilligers om Levensloop in goede banen te leiden.
Levensloopgeld
Op het parcours kan men enkel met “levensloopgeld” betalen! Daarom ook een oproep aan creatieve
geesten uit Koksijde om het levensloopgeld te ontwerpen met een tekening, foto, enz. Dat geld zal tijdens
het levensloopweekend het enige betaalmiddel zijn. Ontwerpen kunnen afgegeven worden in de cafetaria
van het zwembad bij Christel of sturen naar Levensloop Koksijde-Oostduinkerke, Koninginnelaan 137 in Sint
Idesbald, levensloopkoksijde@hotmail.com
Info: www.levensloop.be/relays/Koksijde-Oostduinkerke, facebook Levensloop Koksijde – Oostduinkerke,
Levensloopkoksijde@hotmail.com. Contact: voorzitter Siska Christiaens (0477 99 32 00), ondervoorzitter
Christel Vervenne (0476 24 82 13) en Jean-Marc Mullie van de Stichting tegen Kanker (0490 56 00 05)

“Gezond” ouder worden:
weetjes van de apotheker
Het Sociaal Huis en de seniorenadviesraad organiseren op
donderdag 20 februari om 15 u. in c.c. CasinoKoksijde een
bijzondere interessante infonamiddag Weetjes van de apotheker.
Gratis toegang.
Ouderen gebruiken driemaal zo veel geneesmiddelen als de gemiddelde Belg. Bij medicijngebruik op oudere
leeftijd kunnen dan ook verschillende problemen ontstaan, zeker wanneer u voor een langere periode
geneesmiddelen moet gebruiken. Roept dat veel vragen bij u op: Wat zijn de bijwerkingen op lange termijn?
Zijn er ook andere geneesmiddelen (nieuwer, beter, veiliger)? Ik heb bepaalde klachten, zouden die van de
geneesmiddelen kunnen komen?
Anderzijds heeft iedereen wel eens last van
kwaaltjes en kleine ongemakken waarmee
men niet dadelijk naar de huisarts loopt maar
waar men wel liefst zo snel mogelijk vanaf wil.
Maar… welk geneesmiddel heb ik nodig? Hoe
vaak moet ik het gebruiken? Hoe lang mag ik
het nemen?
De gemiddelde 65-plusser gebruikt dagelijks
drie verschillende geneesmiddelen omdat
hij of zij mét die geneesmiddelen beter
functioneert dan zonder. Maar er zijn ook
veel ouderen die wel tien verschillende
medicijnen op een dag nodig hebben. Zij zijn
dan ook kwetsbaarder voor problemen met
geneesmiddelen.
Daarbij rijzen ook vragen zoals: “Wanneer
moet ik welk geneesmiddel innemen? Heb ik
mijn medicatie al genomen of niet? Waarvoor
dienen die geneesmiddelen nu eigenlijk?”
Uw apotheker kan u hierbij helpen met
info over: “de apotheker, uw raadgever”,
geneesmiddelenschema, identiteitskaart bij
de apotheker, generische geneesmiddelen,
voortgezette farmaceutische zorg, geowacht,
geneesmiddelen op maat (IMV), bijwerkingen
en interacties met geneesmiddelen e.a.
In samenwerking met en met sponsoring van
de West-Vlaamse Apothekersvereniging.

Inschrijven tot 18 februari bij Katleen Calcoen,
T 058 53 43 42, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Weer drie bloemensymbolen!
Net zoals in de voorbije jaren heeft de gemeentelijke groendienst in 2013 opnieuw drie bloemensymbolen
behaald in de wedstrijd Groene Lente van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Met
deze bekroning bevestigt het team van diensthoofd Ides Leys een nationale waardering die in Koksijde al
jaren een traditie is.
Koksijde blijft dus behoren tot de Vlaamse top op het vlak van groen- en bloemprojecten op het openbaar
domein. De proclamatie vond op 12 december in Sint-Niklaas plaats.
De VVOG organiseert al meer dan 30 jaar animatieprojecten voor de gemeentelijke groenvoorziening.
Gemeenten die lovenswaardige inspanningen doen om openbare bebloemingsinitiatieven of nieuwe
groenprojecten te realiseren, en
pesticidenvrij te werken, komen in
aanmerking om aan de wedstrijd
Groene Lente mee te doen.
Dankzij de steun van VLAM en
VMM krijgen de genomineerde
gemeenten prijzen in natura.
Dertien Vlaamse gemeenten,
waaronder Koksijde, werden op
de prijsuitreiking 2013 (34ste
editie) gehonoreerd met drie
bloemensymbolen. Opvallend is
dat 8 van die 13 gemeenten WestVlaams zijn. Nog merkwaardiger
is ook dat onze regio uitmuntend
vertegenwoordigd is in die top13. Immers, niet alleen Koksijde,
maar ook Veurne en De Panne
Vier op een rij of vier keer drie bloemensymbolen in de Groene Lente-wedstrijden
kregen net zoals in 2010, 2011
2010, 2011, 2012 en 2013. Reden genoeg voor de groendienst om trots te zijn.
en 2012 drie bloemensymbolen
Op de foto schepen van Groen Dorine Geersens en de grote ploeg van de
toebedeeld! Proficiat aan onze
gemeentelijke groendienst.
gemeentelijke groendienst!

Veilig de weg trotseren en
oversteken als wandelaar!
Moet ik nu links of rechts op de weg stappen als wandelaar? Hoe en waar steek ik
over? Veel mensen kennen deze regels niet. Daarom gaan de politie Westkust en de
gemeente Koksijde hier nog eens op in.
Individuele wandelaars
Als er een voetpad is, moet u altijd op
het voetpad wandelen. Zo niet, wandel dan op de
begaanbare berm. Pas als dat ook niet kan, mag je
de andere delen van de openbare weg gebruiken
zoals parkeerstroken of het fietspad. Let wel, op
een fietspad hebben de fietsers en bromfietsers
voorrang. Op de parkeerstroken hebben de
bestuurders voorrang.
Indien ook het fietspad geen optie is, gebruik dan
de rijweg. Stap op de rijweg zo dicht mogelijk bij de
linkerrand (in je staprichting). Autosnelwegen en
autowegen zijn verboden terrein voor voetgangers.
Groepen wandelaars
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen
groepen met en zonder begeleider. Groepen
zonder begeleider (zoals de meeste wandeltochten)
volgen dezelfde regels die gelden voor de
individuele wandelaars.

Enkel voor een groep (ten minste 5 personen)
met belegeider geldt een uitzondering. Zij mogen
zowel rechts als links op de rijweg stappen. Indien
zij links lopen, moeten ze achter elkaar stappen.
De leider moet weten wat de rechten en plichten
van een groep zijn en hij/zij dient over de nodige
veiligheidsuitrusting te beschikken (bv. verlichting
en een bordje om aanwijzingen te geven).
Hoe en waar steekt u over?
Als er op minder dan 30 meter afstand een
oversteekplaats voor voetgangers is, dan moet u
die gebruiken. Als overstekende voetganger hebt
u voorrang, maar u moet rekening houden met
naderende voertuigen. Steek de rijweg ook altijd
loodrecht over, nooit schuin.
De voetganger mag bovendien niet slenteren
of onnodig blijven staan op een zebrapad. Als
het voetgangerslicht op rood springt tijdens het
oversteken, dan mag u verder lopen.

Natuurbeleving in Duinenhuis
Hieronder volgt het nieuwe vormingsaanbod van het Duinenhuis: sterren kijken, duurzaam bouwen, (h)eerlijk
koken…, er is voor elk wat wils. Natuurbeleving en duurzaamheid staan centraal.

Voordracht botsende sterrenstelsels, vrijdag 7 februari, 19.30 u.

Botsingen tussen sterrenstelsels in de leegte van het uitdijende heelal zijn niet zeldzaam. Professor Claude
Doom (Hogeschool Universiteit Brussel) vertelt er meer over. Gratis toegang. Inschrijven: duinenhuis@koksijde.
be, T 058 52 48 17.

Basiscursus Natuurfotografie

Met eindeloos geduld en wachten natuurfotografen op het geschikte ogenblik om natuurbeelden te schieten.
Lesgevers Tom Linster en Koen De Buck laten u proeven hoe ook u het kan aanpakken. Op woensdagen 12, 19
en 26 februari van 19 tot 22 u. en op zaterdag 1 maart van 8.30 u. tot 12 u.
Geen voorkennis vereist, max. 16 deelnemers. Kostprijs 100 euro incl. syllabus.
Inschrijven: ann.dheedene@c-v-n.be, T 050 82 57 26. Org. Centrum voor Natuur- en milieueducatie (CVN) i.s.m.
Duinenhuis en gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen.

Voordracht over de oceanen

Op donderdag 13 februari presenteert het Duinenhuis i.s.m. Navigo-Nationaal Visserijmuseum om 19 u.
(in het Duinenhuis) een pakkende voordracht Love for the ocean door Dos Winkel. De spreker is natuur- en
onderwaterfotograaf, en stichter en vicevoorzitter van de Sea First Foundation. Hij wordt ook de Jacques
Cousteau van de Lage Landen genoemd.
Dos Winkel heeft talrijke publicaties, prijzen, boeken, films en exposities op zijn naam staan. Als
onderwaterfotograaf stelde hij vast dat de kwaliteit en kwantiteit van het leven in zee achteruit gaat. Hij
ging op zoek naar oorzaken. De jongste jaren engageert hij zich fulltime als ambassadeur van de zee.
Hij vertelt over het wel en wee van de oceanen en zet zijn ongezouten mening kracht bij met bijzondere
onderwaterfoto’s.
Toegang 7 euro, 5 euro inwoners Koksijde, studenten en gidsen Duinenhuis en Navigo, aan de deur 10 euro.
Verkoop in Navigo en dienst Toerisme gemeentehuis.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren,
donderdag 27 februari, 19.30 u.
Het Vogelopvangcentrum Oostende werd in 1984 geopend voor
de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er
nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende
wilde dieren. Bezieler Claude Velter kijkt achter de schermen
en doorspekt zijn relaas met boeiende anekdotes. Hij heeft
veel ervaring in het coördineren van olierampen wereldwijd
en expertise in het rehabiliteren van olievogels. Gratis toegang.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17. Org.:
Natuurwerkgroep De Kerkuil i.s.m. Duinenhuis.

Grote Natuurquiz 2.0, vrijdag 14 maart om 19 u.
Daag jezelf en je vrienden uit op de grote natuurquiz. Vorm een
groep van drie personen en geniet van een ouderwetse avond
vol spanning. Bijdrage 7,5 euro per team. Inschrijven vóór 10
maart duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17. Org. Duinenhuis
i.s.m. Natuurpunt Westkust.

Kunstige Natuur, dinsdag 11, 18 en 25 maart
van 14 tot 16.30 u.

Bestudeer de natuur met potlood, houtskool en aquarel en
evolueer van kijken naar zien, onder begeleiding van docent
Pieter Denuwelaere van de WAK. Tekenen, schetsen en schilderen naar waarneming (duinflora, landschap en
marine). Geen voorkennis nodig. Bijdrage 25 euro, incl. materialen en technieken
Inschrijven bij lode.demey@koksijde.be, T 058 53 27 00. Org.:Westhoekacademie (WAK) i.s.m. Duinenhuis.

Workshop Creatief met snoeihout, zaterdag 15 maart
van 13.30 tot 16.30 u.
Leer van Peter Swyngedouw stap voor stap hoe u een mooie vlecht– of
takkenwal in uw tuin bouwt. Bijdrage 5 euro, max 16 deelnemers. Inschrijven
vóór 12 maart bij nathalie.haentjens@koksijde.be, T 058 53 30 97.

Fotowedstrijd Natuur in Beeld van 1 februari tot 31 mei
Deelnemen kan in vijf categorieën: Mens en natuur, Macro, Natuurlijk
Koksijde, Wild van dieren, Wereldwijd. Per categorie een categorieprijs, verder
een prijs voor de algemene winnaar (+ 16 jaar) en voor aanstormend
talent (- 16 jaar). Foto‘s bezorgen via duinenhuis@koksijde.be (of via www.
wetransfer.be). Org. Duinenhuis i.s.m. de Westhoekacademie; de jeugddienst
en Natuurpunt Westkust.
Info: www.duinenhuis.koksijde.be.

(Ver)bouw met kennis van zaken, zaterdag 22 en
9 maart, van 9 tot 17 u.

In deze tweedaagse opleiding geven deskundigen van Dialoog
neutrale informatie over duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. In het
InfraxBouwTeam ontdek je de geheimen van doorgedreven isolatie, ventilatie,
efficiënte verwarming, voor- en nadelen van diverse bouwmaterialen en
installaties. Geen voorkennis vereist. Kostprijs 40 euro, incl. cursuspakket en 2x
broodjeslunch. De gemeente betaalt de helft van het inschrijvingsgeld terug
aan deelnemers uit Koksijde. Inschrijven bij duinenhuis@koksijde.be, vóór 15
maart via www.bouwteams.be, T 016 23 26 49.

Groepsaankoop groene stroom:
nog inschrijven tot 6 februari!
Nog tot 5 februari kan je je gratis en vrijblijvend inschrijven via www.samengaanwegroener.be om als één
grote klant een interessante prijs te bedingen bij de energieleveranciers van groene stroom.
Vorig jaar deelgenomen? Schrijf je opnieuw in want je bent niet automatisch ingeschreven.
Geen internet? Neem je laatste jaarafrekening elektriciteit en/of aardgas mee naar:

9–12 u.
13.30–16 u.
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Belangrijke data
6 februari 2014 – de leverancier met de
scherpste tarieven is de winnaar van de
veiling.
26 februari 2014 – vanaf dan mag je je
persoonlijk voorstel verwachten berekend op
jouw verbruik.
23 april 2014 – vòòr die datum dien je al of
niet te accepteren. Deze beslissing is blijvend.
1 mei tot 1 september 2014 - tussen die data
stap je over naar de energieleverancier van
de groepsaankoop.
Vragen? Gratis infolijn: 0800 76 101,
samengaanwegroener@westvlaanderen.be, heidi.vollon@koksijde.be 058/53 34 64,
of linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, 058/53 43 28.

Prachtige natuurfilm

De Nieuwe Wildernis
In een van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich
een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de
Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang
volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de
grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is de film De
nieuwe wildernis, een natuurspektakel voor het hele gezin. De kringloop
van het leven wordt schitterend in beeld gebracht. Soms aangrijpend
maar ook humoristisch en vertederend.
De film wordt getoond op woensdag 19 februari om 20 u. in
CinemaCasino, Theatherzaal c.c. CasinoKoksijde. Toegang 5 euro of met
filmpas van CinemaCasino.
Org. CinemaCasino i.s.m. dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en
vzw Natuurpunt Westkust.

Haal de afvalapp Recycle! in huis
De afvalapp Recycle! is te downloaden via www.ophaalkalender.be. Kijk voortaan op
de agenda van uw smartphone of tablet. Recycle! is een gratis app voor iPhone en
Android. U kan de afvalkalender ook raadplegen op straatniveau via de website www.
ivvo.be en downloaden in uw digitale agenda op uw computer.
- Surf naar www.ivvo.be.
- Klik op de homepagina op “download de kalender op adres” in het blok
Ophaalkalender of kies bovenaan voor het menu “Ophaling afvalstoffen” en kies daar voor
“Ophaalkalender op adres”.
- Vul uw adres in en klik op “kalender tonen”, dan ziet u wanneer er ophalingen zijn op uw adres.
- Klik op “Download deze kalender in ICal formaat om te bekijken op uw computer”.
- Volg de stappen die uw browser aangeeft en kies waar de kalender moet gedownload worden.
Onduidelijk of niet correct? Meld uw opmerkingen via communicatie@ivvo.be of T 057 23 08 83.

Breng kapotte gloeilampen
naar het containerpark

Almaar meer mensen gebruiken spaarlampen in plaats van de klassieke gloeilamp. Die verdwijnen
stilaan uit de handel. Vanaf 2017 is er in principe zelfs geen enkele lamp meer te koop met een te hoog
energieverbruik. Een huishouden dat overstapt op energiezuinige verlichting doet zijn energieverbruik dalen
en steekt daarmee 25 tot 50 euro per jaar op zak. Als het licht van de gloeilamp definitief uit zal zijn, schat
men dat alle Belgische huishoudens samen jaarlijks zo’n 800.000 ton CO2 zullen besparen.
Tot voor kort mochten kapotte gloeilampen meegegeven worden met het huishoudelijk restafval.
Recupel zamelt nu naast spaar-, LED- en TL-lampen ook de klassieke gloeilampen in via het gemeentelijk
containerpark. Glas en metaal worden gerecupereerd.

Dikketruiendag op 14 februari
Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag
in de verf te zetten, is uitgegroeid tot een vaste waarde in
veel scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige
maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze
aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het
verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen…
Dit jaar gaat de actie een stap verder met het thema “Word CO2 speurder!”. Naast de CO2-uitstoot van
verwarming, verlichting en transport, wordt immers ook de CO2-uitstoot bij de productie van spulletjes
onder de loepe genomen. Vandaar dat het (truffel)varken op de affiche op zoek is naar voorwerpen in een
jeugdkamer die een grote CO2-uitstoot veroorzaakten bij de vervaardiging. Dikketruiendag hoopt uiteraard
via de leerlingen het hele gezin mee aan het denken te zetten…

Sterrenwacht de Sterrenjutter!
Onze gemeente beschikt voortaan over een heuse sterrenwacht,
geïnstalleerd op het dakterras van het educatief natuurcentrum
Duinenhuis in de Schipgatduinen in Koksijde-Bad. Op maandag
13 januari werd de Sterrenjutter, zo luidt de naam van de
astronomische accommodatie, officieel geopend.
De Sterrenjutter is de eerste sterrenwacht aan de kust. Onder
de koepel is er plaats voor tien personen om door een nieuwe
telescoop, de Celestron C11, de ruimte te bespieden. De
gemeente investeerde 15.000 euro in het project. Met deze
telescoop kan men planeten, maan, nevels en sterrenhopen
observeren.
Marc Dhaenens en Johan Vandenberghe
De bedenker van het project is Emmanuel Fabel uit Wulpen (ook
die de naam “Sterrenjutter” bedachten.
bezieler van Bubbelkens Poppentheater). Emmanuel is al ruim 40
jaar aangesloten bij de Vereniging voor Sterrenkunde. “Deze plaats, op een hoog terras in de duinen bij de
zee, is natuurlijk perfect om naar de ruimte te kijken”, glundert hij.
De accommodatie zal later nog met een zonnekijker uitgebreid worden waarmee men overdag naar
uitbarstingen van de zon zal kunnen kijken.
De naam “Sterrenjutter” werd bedacht door Marc Dhaenens uit Sint-Idesbald en Johan Vandenberghe uit
Koksijde na een oproep in Tij-dingen die liefst 94 voorstellen van 72 inzenders opleverde. Marc en Johan
kregen naast eeuwige roem als beloning ook een boek over sterrenkunde.
Vanaf maart is de sterrenwacht elke tweede donderdag van de maand gratis toegankelijk van 20 tot 23 u.
Vrije toegang.
De sterrenwacht is ook open tijdens de nationale sterrenkijkdagen op 7 en 8 maart.
Info: T 058 52 48 17, charlotte.magherman@koksijde.be,
www.duinenhuis.koksijde.be
De prominenten bij
de opening van de
Sterrenjutter. V.l.n.r. schepen
Stephanie Anseeuw,
raadslid Adelheid Hancke,
schepen Dirk Dawyndt,
sterrenkundige Emmanuel
Fabel, schepen Albert
Serpieters, diensthoofd
Milieu & DO Jan
Vandromme, diensthoofd
Technieken Neal Baelen,
raadslid Ivan Vancayseele,
ir. Siska Stockelynck,
vormingscoördinator
Charlotte Magherman, en
werklieden Patrick Damman
en Luc Brutsaert die de
plaatsing realiseerden.

Dansles voor jong, volwassen en ouder
Guy en Martine Jottay uit Merksem (met een tweede verblijf in Oostduinkerke) zijn gediplomeerde
dansleraars met meer dan 20 jaar ervaring in het lesgeven aan kinderen, jeugd en volwassenen.
Vanaf 1 februari zal het koppel (bekend uit o.a. Sterren op de Dansvloer) op wekelijkse basis kwalitatieve
danscursussen in de Westhoek geven. Er wordt begonnen met een pakket van 12 lessen op zaterdagen 1, 8,
15 en 22 februari / 1, 15, 22 en 29 maart / 5 en 26 april / 3 en 24 mei. Locatie: Sunparks (bij de watertoren in
Oostduinkerke). Elke inschrijver geniet een gratis proefles.
Uurrooster: van 14 tot 15 u. kids pre-dance (5-6 j.) / van 15.15 tot 16.15 u. kids streetdance (7-9 j.) / van 16.30
tot 17.30 u. hiphop beginners / van 17.45-tot 18.45 u. hiphop gevorderden / van 19 tot 20 u. koppeldansen
(beginners zonder ervaring).
Info: info@dancepoint.be, T 0473 28 29 65, www.dancepoint.be

Word animator of natuurkenner
Vorming animator doe-stations Duinenhuis
In drie voormiddagen verkent u in het Duinenhuis
(Bettystraat 7 in Koksijde) alle doe-stations voor
de tweede en derde graad basisonderwijs en de
eerste graad secundair onderwijs: strandbeesten
maken, wind vangen, proeven met zeezout…
Na de cursus kunt u als vrijwillig animator van
school– en zeeklassen in het Duinenhuis aan de
slag.
Data: zaterdag 8, 15 en 22 februari, van 8.30 tot
12.30 u. Bijdrage 10 euro. Inschrijven: duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17. Org.: Duinenhuis i.s.m.
Horizon Educatief
Cursus Zeeanimator
Kinderen uit het basisonderwijs kunnen de zee
ontdekken met verschillende veldwerkpakketten.
U leert drie van deze pakketten begeleiden én u
krijgt tips hoe u kinderen zee, strand en duin laat
beleven, waarnemen en exploreren via veldwerk.
Na de cursus kunt u als vrijwilliger ingezet worden
door het Duinenhuis of een andere kustgemeente
of organisatie.
Data: 11, 18 en 25 maart (van 9.30 tot
16.30 u) in het provinciedomein Raversyde,
Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende.
Inschrijven: mail vòòr 1 maart uw naam, adres
en geboortedatum naar weekvandezee@westvlaanderen.be en stort 20 euro op rek. nr. BE21 0910
1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen (8200
Brugge) met vermelding “Zeeanimator 2014” en
uw naam. Inbegrepen in de prijs: map, educatieve
publicaties en koffie of thee.
Natuur-In-Zicht
Deze cursus (van 23 april tot 25 juni) richt zich tot
mensen die echte natuurbeleving zoeken en hun

basiskennis over natuur willen vergroten. In de
natuur in uw eigen buurt is meer te beleven dan
u vermoedt. Een fraai handboek, enthousiaste en
deskundige lokale vrijwilligers omkaderen de lessen
en excursies. Een greep uit het programma: les
over dieren, planten, landschappen en biotopen,
ecologie en biodiversiteit. Verder uitstappen over
dieren, planten in de Schipgatduinen, fietstocht
langs landschappen, ecologie in Hannecartbos,
biodiversiteit in de Doornpanne.
De theorielessen vinden plaats op woensdag
van 19 tot 22 u. in het Duinenhuis, Bettystraat 7 in
Koksijde.
Prijs 60 euro incl. digitaal handboek en powerpoints.
Geen voorkennis vereist, max 25 deelnemers.
Inschrijven bij ann.dheedene@c-v-n.be, T 050 82 57
26. Org. Centrum voor Natuur- en milieueducatie
(CVN) i.s.m. Duinenhuis en gesubsidieerd door de
provincie.
Info: www.c-v-n.be

Start to Run en Keep Running
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de twaalfde maal de joginitiatie Start to run en Keep running. Bij de
aanvang van een nieuw jaar willen velen aan hun gezondheid en fysieke conditie werken. Beide initiaties
zijn een jogtraining in groep gespreid over tien weken.
Voor mensen zonder voorafgaandelijke training is er Start to Run (0 tot
5 km). Wat meer getrainde joggers kunnen deelnemen aan de Keep
Running van (5 tot 10 km). Atleten die frequent lopen, kunnen inschrijven
voor de Keep Running (0 tot 15 km).
De trainingen vinden plaats op de atletiekpiste in het sportpark Hazebeek
in Oostduinkerke, met start op maandag 3 maart. Testen op maandag 12
en woensdag 14 mei, gevolgd door uitreiking van de brevetten en tombola
op vrijdag 16 mei.
Ter plaatse inschrijven op maandag 3 maart vanaf 18.30 u of vooraf via
http://koksijde.macw.be/. Ook op 10 maart kan men nog inschrijven.
Gratis voor leden van ACK, maar wel inschrijven. Niet-leden betalen
25 euro (rek. nr. BE47 0682 4679 2780). De inschrijving is definitief zodra
het inschrijfformulier bij de club ingediend en de betaling aan de club
gebeurd is.
Trainingen op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 19 u. Goede
loopschoenen zijn een absolute must.
Info: http://koksijde.macw.be, e-mail: ackvzw@skynet.be, T 058 51 75 61

Jeugdsportacademie:
badminton en atletiek
Op woensdagnamiddag 12, 19 en 26 februari wordt er badminton
gespeeld. De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal
inbegrepen) bedraagt 4,50 euro voor de reeks van drie lessen. De
activiteit vindt plaats van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar,
en van 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In maart staat
een lessenreeks atletiek op het programma op woensdag 12, 19
en 26 maart. Inschrijven op de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke, T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be

20ste mountainbiketoertocht
Op zondag 23 februari organiseren de sportdienst en de sportraad de 20ste mountainbiketoertocht met
omlopen van 35 en 47 km. Voor handbikers is er een aangepast parcours van 36 km.
Inschrijven enkel de dag zelf, en starten van 8.30 tot 13.30 u. in
de sporthal in Koksijde-Dorp (5 euro, verzekering inbegrepen).
Er is een bevoorrading en elke deelnemer krijgt één lot voor de
tombola met een prijzenpot van 7.500 euro. Kleedkamers en
douches zijn beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te
reinigen aan de bikewash. Wie geen mountainbike heeft kan er
een huren bij de plaatselijke fietsenhandelaars.
Info: gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke, T 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be of op
www.sport.koksijde.be

Paassportkamp
Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 april organiseert de sportdienst het jaarlijkse
paassportkamp voor jongens en meisjes van het 3de tot het 6de leerjaar. Aanbod:
kajak, golf op Golf ter Hille, rafttocht, oriëntatieloop op de Basis Koksijde, schermen,
mountainbiketocht… Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 m is een
vereiste.
Het kamp vindt plaats in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, elke dag van 9 tot
16 u. (gratis opvang van 8 tot 16.30 u.). Deelnemen kost 55 euro. Sportmateriaal,
verzekering, verplaatsingen, een T-shirt en dagelijks een drankje zijn inbegrepen.
Inschrijven kan enkel op de sportdienst of via www.sport.koksijde.be en is pas
definitief na betaling. Het aantal plaatsen is beperkt.

Sport Overdag
De sportdienst en sportraad organiseerden van oktober 2013 tot de kerstvakantie Sport Overdag voor
volwassenen. Niet minder dan 717 dames en heren spanden zich wekelijks in om fit en gezond te blijven. De
conditiegymnastiek bracht 466 deelnames bijeen, tennis telde 55 deelnames, badminton 104 en tafeltennis 92.
Ook in 2014 gaat de sportdienst uiteraard verder met Sport Overdag, tot 23 mei elke vrijdag (behalve tijdens
de schoolvakanties) in de sporthal van Koksijde-Dorp. De sportactiviteiten
staan onder begeleiding van een gediplomeerde lesgeefster.
Elke vrijdag ziet het aanbod van sport overdag er als volgt uit. In de
voormiddag conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u. Het gaat om
oefeningen die de fysieke uithouding verbeteren en tegelijk arm-, been-,
rug- en buikspieren versterken. In de namiddag: tennis en tafeltennis van
13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis 14.45 tot 15.45 u.
Bijdrage (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) 1,50 euro per voor- of
namiddag.
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
sportdienst@koksijde.be of op www.sport.koksijde.be.

Gemeentelijke sportdienst derde
West-Vlaamse Sportelgemeente!

V.l.n.r. sportfunctionaris Lynn Delanghe, schepen van Sport
Dirk Dawyndt, directeur BLOSO-sportpromotie Jan Mahy,
sportpromotor Nele Vanoverschelde, diensthoofd Sport Willy
Degraeuwe en sportraadvoorzitter Johan Provost.

Op donderdag 12 december ontving de
gemeentelijke sportdienst de titel Sportelgemeente
2013 uit handen van Ann De Bruycker, inspecteur
van de BLOSO-promotiedienst West-Vlaanderen.
Met het Sportelproject van BLOSO helpt Koksijde
mee om sporten voor 50-plussers aantrekkelijker
te maken door activiteiten aan te bieden waar
plezier, sociaal contact en fysieke inspanning
hand in hand gaan. Al vorig jaar wist Koksijde
de titel van Sportelgemeente binnen te rijven
maar in 2013 deed de sportdienst nog beter: van
de 48 deelnemende West-Vlaamse gemeenten
eindigde Koksijde op een mooie derde plaats.
De sportdienst werd daarvoor beloond met een
mooi sportprijzenpakket. Schepen van Sport Dirk
Dawyndt mocht op de uitreiking in De Mast in
Torhout samen met een afvaardiging van de
sportdienst en de sportraad de prijzen in ontvangst
nemen.

SPORT voor 50-plussers
CURLING – Op woensdag 5 februari van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Curling is een precisiesport met een
vergelijkbaar spelidee als petanque, maar wordt gespeeld met
curlingschijven op een 10 meter lang tapijt. Twee teams nemen het
tegen elkaar op om de schijven zo dicht mogelijk bij de middencirkel
te mikken. Bijdrage (materiaal en verzekering inbegrepen): 1,50 euro,
maximum 20 deelnemers. Inschrijven op de sportdienst.
BBB – Op woensdagen 12, 19 en 26 februari van 9.30 tot 10.30
u. in sporthal Hazebeek. Met gerichte oefeningen en in gezellig
groepsverband training van spiergroepen van borst, billen en buik,
verbetering van de houding en bevordering van de conditie.
Bijdrage (verzekering inbegrepen): 4,50 euro voor drie lessen.
Inschrijven op de sportdienst.
NETBAL - Op woensdagen 12, 19 en 26 maart van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek. Netbal wordt
gespeeld op een volleybalveld met 2 teams van 5 spelers. Doel van het spel is om door samenspel om de
bal aan de andere kant van het net, bij de tegenspelers, op de grond te krijgen. Het verschil met volleybal is
dat bij netbal de bal niet getoetst maar gevangen mag worden.
Bijdrage (verzekering inbegrepen): 4,50 euro voor drie lessen. Vooraf inschrijven op de sportdienst.

DynamiCrew
zoekt danstalent
DynamiCrew is de eerste danscrew uit Koksijde én bestaat
uit een groep van energieke dansers (geboren vòòr
1999) die allemaal dezelfde passie delen. Op 8 februari
organiseert DynamiCrew in de Abdijstraat 101 van 9 tot 16
u. een auditie voor dansers die in DynamiCrew actief willen
zijn. Er worden twee dansroutines in groep aangeleerd.
Daarnaast moet iedere deelnemer een solostuk brengen
van tussen de 45 en 60 seconden.
Schrijf in via danscrew_koksijde@outlook.com
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Nieuwe speeltoestellen
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De nieuwe veerwip op het speelplein achte
in Wulpen.

In concert: Reggae
Op vrijdag 21 februari warmt de PIT op tot
tropische temperaturen. Enkele reggae-dj’s
brengen de bezoekers naar het zonnige
Bob
Jamaica met zijn beroemde artiesten zoals
is
Grat
u.
Uhur
k
Blac
Marley, Burning Spear en
op
toegang, aanvang om 21 u. Info over de dj’s
www.depit.be.

De Jamaïcaanse mythe Bob Marley.

Gezocht: waardevol
herbruikbaar materiaal
jeugddienst volgende
Voor het organiseren van workshops zoekt de
j - of safaridieren),
materialen: kleine plastieken dieren (boerderi
potloden, restjes van
haakpennen, breinaalden, breiwol, parels, kleur
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Hebt u dit liggen en hebt u het zelf niet mee
nst is elke dag open van
naar JOC de PIT, Kursaallaan 28. De jeugddie
van 13.30 tot 16 u. en op
9 tot 12 u. Op maandag en woensdag ook
vrijdag van 13.30 tot 19 u.

De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 11 januari ging in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke een tweede, opnieuw
volzette reeks (35 personen) van de cursus “De Grooten Oorlog achter de IJzer” van start. De cursus is een
organisatie van VormingPlus, in samenwerking met 5-art, het gemeentebestuur, inzonderheid de dienst
Archief. De tiendelige lessenreeks verbindt de beschikbare kennis over de regionale oorlogsgeschiedenis
met de sporen in het landschap en het nog zichtbare oorlogserfgoed. Via de cursisten willen de
organisatoren de kennis over het oorlogserfgoed in al zijn betekenissen verspreiden. Bedoeling is dat de
cursisten op hun beurt de cultuurtoeristen en de bezoekers aan de Westhoek gedegen te woord kunnen
staan. Eerste schepen Jan Loones en gemeentelijk archivaris Caroline Beele woonden de startles bij.

Het forum van Vlaamse Vrouwen (FVV) Vrouwenstemmen Koksijde-Oostduinkerke overhandigde op zaterdag
11 januari een cheque aan vzw La Palabre en aan vzw Marowijne ten bedrage van samen 2.000 euro. Het
betrof de opbrengst van de kaas en wijnavond enerzijds en van de uitbating van de bar tijdens de lezing van
de globetrappers Nicole en Ingrid anderzijds. La Palabre, een humanitair project van de Koksijdse Els Leye in
Senegal, zet zich in voor opleiding en onderwijs voor vrouwen en kinderen in het dorp Dhakar M’Baye. De vzw
Marowijne ondersteunt de stedenband tussen Koksijde en Galibi in Suriname, meer bepaald de afwerking van
een onderwijswoning in het Carib-indianendorp Galibi.
Op de foto onderaan v.l.n.r. Marc Vanthienen, Rita Gantois, Hilde De Graeve, Els Leye, Greet Verhaeghe en
Sabelle Diatta. Midden: Loes Vanthienen, Adelheid Hancke, Greta Leye, Gudrun Christiaen, Annemie Beghein
en Monique Verplancke. Bovenaan: schepenen Jan Loones en Albert Serpieters, Cyriel Caudron.

Op zaterdag 21 december organiseerde het gemeentebestuur een steunactie voor de geteisterde gebieden
en bevolking in de Filipijnen na de verwoestende doortocht van de typhoon Hayam op 8 november. In
c.c. CasinoKoksijde vond een verkoop plaats van kledij, speelgoed, boeken, allerlei producten, zelfs van
schilderijen uit de Koksijdse kunstcollectie. Medewerking werd verleend door volgende verenigingen, scholen,
particulieren: dienst Internationale Samenwerking, adviesraad Kokos & Wulloks, gemeenteschool Koksijde,
vrije basisschool De Ark, Huize Rozenwingerd, De Stienestekers, FVV vrouwen, Jenny Pluym, diverse vrijwilligers
gemeentepersoneel. Het batig saldo van het steunbedrag bedroeg 4.400 euro dat overgemaakt wordt aan
de Filippijnse stad Cebu City, via de stad Kortrijk die met Cebu City een stedenband heeft.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Laila Di Mezzo

Charleroi, 2 december
dochter van Lelio en van Bianca
Van Oosterwijck uit Oostduinkerke

Athibodee Satpradit

Koksijde (11 december)

Mike Sobry en Frauke
Dehennin, beiden uit Koksijde
(17 december)

Jean-Marie Ghislain uit Koksijde
en Josée Gévas uit Beloeil (27

Veurne, 5 december
zoon van Traichak en van Kitsana
Satpradit uit Oostduinkerke

december)

Aurélien Van Zegbroeck

Philip Van Bruystegem en
Delphine Veys, beiden uit Koksijde

Veurne, 12 december
zoon van Jarcich en van Virginie
Hoorelbeke uit Oostduinkerke

Olivia Minang

Serge Saubain en Tine Huyghe,
beiden uit Koksijde (4 januari)

(11 januari)

OVERLIJDENS

Oostende, 13 december
dochter van Kingsley en van Tanja
Van Cauwenbergh uit Koksijde

weduwnaar van Jynette Tampere

Mathis Schlirf

Irène Vandaele - 75 jaar

Veurne, 24 december
zoon van Amaury en van Isabelle
Debled uit Oostduinkerke

Linh Deman

Veurne, 26 december
dochter van Dirk en van Vu Thi Vinh
uit Koksijde

Dzemil Krlic

Veurne, 2 januari
zoon van Irfan en van Dzeneta
Crnisanin uit Oostduinkerke

Esmée Mertens

Oostende, 4 januari
dochter van Kenneth en van Shana
Schoukens uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Stefaan Rabaey en Nathalie
Haentjens, beiden uit Koksijde

(7 december)

Marc Van den Avond en
Victorine Geens, beiden uit

Frederik Laplasse - 88 jaar
weduwe van Eric Ghekiere

Suzanne Pyliser - 82 jaar

weduwe van Andre Vandenberghe

Simonne Brusselle - 82 jaar

weduwe van Roger Damman

Yvonne Devriendt - 91 jaar
weduwe van Roger Vanheule
Caroline Blondeel - 47 jaar
Maria Wieërs - 82 jaar

echtgenote van Hendrik Franssens

Claude Wattiaux - 79 jaar
weduwe van Lélia Alsteen

Nelly Trappeniers - 87 jaar
weduwe van Henri Casier
Albert Maquestiau - 94 jaar
weduwnaar van Esther De Vos
Carlos Vandenbroucke - 77 jaar
echtgenote Regina Declercq

Jan Priem - 81 jaar

weduwnaar van Christiana
Grandsard

Geert Vlaemynck - 67 jaar

echtgenote van Thérèse Odaer

Alphonse Rembry - 84 jaar

weduwnaar van Maria De Kerck

Eugène Rooselaer - 84 jaar

Marie Fargeot - 93 jaar

Bertha Louwagie - 88 jaar
weduwe van Joseph Hauspie

Denise Tournoy - 71 jaar
echtgenote van Albert Legein

Jacqueline Baert - 84 jaar
weduwe van Hubert Legein

ongehuwd

echtgenoot van Suzanna Spingael

Eric Florizoone - 93 jaar

weduwnaar van Maria Surmont

Johan Vieren - 49 jaar

ongehuwd

Urbain Vanhollebeke - 83 jaar
Roger Pauwels - 84 jaar

weduwe van Stanislas Turkowski

Laura Vanneuville - 88 jaar
Anna Wemaere - 80 jaar

weduwe van Gerard Florizoone

Jean Bouvin - 69 jaar

echtgenoot van Jeanine Pardon

Danny Gaudens - 61 jaar

echtgenoot van Maria Van
Slembrouck

Erna Van den Brink - 60 jaar
echtgenote van Karel Daamen

Anna Stienen - 80 jaar

Maria Balcaen - 99 jaar oud,
weduwe van André Decoene

echtgenote van Willy Vanvinckenroye

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Derveeuw-Browaeys
Julien Derveeuw (°Eine) en Yvonna Browaeys (°Ename) beleefden op zaterdag 21 december het geluk
de 65ste huwelijksverjaardag (Ename, 18 december 1948) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen
vieren! Julien was industrieel ingenieur textiel en directeur van een zevental bedrijven van jeansgigant
Levis. Yvonna stond hem bij maar bekommerde zich vooral om het huishouden en de twee kinderen. De
briljanten echtelingen hebben ook vier klein- en vijf achterkleinkinderen.

4de romantische knuffelduik
Op zaterdag 15 februari vindt op het strand in Oostduinkerke ter hoogte van het Astridplein voor de
vierde maal de romantische knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit om
zo’n duik te nemen in het frisse zeewater (10°C). Of misschien ontdekt u wel een nieuwe soul mate tijdens
de knuffelduik..?
De opbrengst gaat naar de vzw Kiekafobee. Dit is
een organisatie die in Koksijde en Oostduinkerke
appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes
met hun familie een onbezorgde vakantie aan te
bieden.
Programma:
- 10 u.: opening kraampjes. Discobar Sarah
- 10.45 u.: rondgang Flemish Caledonian pipes &
drums (doedelzakband)
- 11 u.: officiële opening door de
kinderburgemeester en Johan Verstreken
- 11 u., accordeonist met beren in de straten en
handelszaken
- 11.15 u.: doedelzakband tot 11.30 u., daarna
rondgang in Odk-Bad

- 11.30 u.: Oostduinkerke zingt liefdesliedjes
- 14.30 u.: opwarming voor de knuffelduik op het
strand
- 15 u.: startschot Knuffelduik
- 15.10 u.: ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor
- 15.50 u.: oplaten ballonnen en prijsuitreiking
- 16.20 u.: ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor
- 17 u.: optreden Michael Lanzo, winnaar van
Belgium’s got talent
- 18.30 u.: vuurwerk
Doorlopend springkasteel
Trek uw partner, zus/broer, kennis, buur uit de zetel
en schrijf in voor de knuffelduik via www.koksijde.be
of via danny.vanparys@hotmail.com. Of schrijf ter
plaatse in op zaterdag 15 februari in het toeristisch
infokantoor op het Astridplein
vanaf 10 u. De deelnameprijs
bedraagt slechts 3 euro p.p.,
en gaat integraal naar het
goede doel. Bovendien krijgt
u bij inschrijving ook een leuk
verrassingspakket en maakt u
kans op een mooie prijs!
Org. : VVV/dienst Toerisme,
handelaarsbond
Oostduinkerke-Bad, met
medewerking van IKWV,
Rode Kruis, vrijwilligers en
verenigingen.

Krokuskriebels? Ontdek de
gemeentemusea op kindermaat!
Rep je met je rakkers tussen 4 en 12 jaar naar de
gemeentelijke musea! Tijdens de krokusvakantie
zijn kinderen baas in het Abdijmuseum Ten Duinen
en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Ook dit jaar
doen de gemeentelijke musea mee met de actie
Krokuskriebels, een project van de Gezinsbond.
Krokuskriebels betekent een onthaal op
kindermaat, verrassingen en vooral een mooi
aanbod aan boeiende gezinsactiviteiten in beide
musea! Het is bovendien de ideale gelegenheid
om in het NAVIGO-museum de gloednieuwe
kraamafdeling op de aquariumverdieping te
ontdekken…
NAVIGO: walviskriebels en babybezoek
Een week vol primeurs in het NAVIGO-museum! De
gloednieuwe kraamafdeling opent zijn deuren en
Meneer Minuscuul en de walvis, de Nederlandse
vertaling van het populaire Poolse kinderboek,
wordt in première voorgesteld.
* Meneer Minuscuul en de walvis is niet alleen
een boek, maar ook een gratis vertelsessie en
creatieve tekenworkshop op vrijdag 7, zaterdag 8
en zondag 9 maart, telkens 14.30 tot 16.30 u. voor
kleuters en kinderen van de lagere school. Leef
mee met de avonturen van Meneer Minuscuul
en de walvis, laat je fantasie de vrije loop in de
creatieve tekenworkshop en breng als afsluiter
een bezoekje aan de nieuwe kraamafdeling van
het NAVIGO-museum! Bovendien kan iedereen er
gratis S.O.S. Zeemonsters, het museumspel voor
de hele familie komen beleven.
* Dagelijks & doorlopend: speel met het hele gezin
het museumspel S.O.S. Zeemonsters.
Abdijmuseum: de monniken leven!
Geen saaie stoffige bedoening in het
abdijmuseum. De monniken komen tot leven in de
rondleidingen op kindermaat en tijdens het creatief
atelier Lopen op geschiedenis. Kom je liever als het
je past? Leen dan gratis een gezinskoffer!
* Rondleidingen op kindermaat (woensdag 5

maart om 15 u.) – Met Pluis in het museum
ontdekken de jongste kinderen (4-6 j.) hoe de
monniken vroeger leefden. In Zandlopers (6-12
j.) maken de kinderen kennis met het werk van
een archeoloog en graven ze ook voorwerpen
op. Toegang: 1 euro per kind ouder dan 6 j., gratis
voor leden Gezinsbond.
* Themarondleiding en creatief atelier (woensdag
5 maart om 15 u.) – Lopen op geschiedenis.
Focussen op de ruime tegelcollectie van het
Abdijmuseum: decors, motieven, thema’s en
technieken van vier eeuwen vloerversiering in een
grote cisterciënzerabdij. Daarna in het creatief
atelier fantasiedieren kneden in plasticine, een
tegel reconstrueren en een hedendaagse
tegel ontwerpen. Voor kinderen van 10 tot 12 j.,
toegang 2 euro, gratis voor leden Gezinsbond
* Dagelijks en doorlopend: ontleen gratis de
gezinskoffers Pluis in het museum en Zandlopers.

Orgelmatinee
Op zondag 16 februari organiseert de Orgelkring van Koksijde opnieuw
een orgelmatinee om 11 u. in de OLV-ter-Duinenkerk. De bedoeling
is om orgelliefhebbers ook in de donkere dagen van de winter van
het orgel te laten genieten. Organist Jan Vermeire brengt werken van
Engelse componisten zoals Händel, Stanley, Stanford en Edward Elgar
onder de noemer “Let’s go Britain” Gratis toegang.
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Oostduinkerke en Koksijde
zetten de feestneus op!
Van zaterdag 22 februari tot en met woensdag 5 maart zijn er in onze gemeente weer carnavalsfeesten. De
VVV en de feestcomités van Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad dienen niet minder dan vijf manifestaties
op voor groot en klein!

Oostduinkerke

ZATERDAG 22 FEBRUARI
- 14 u., zaal Witte Burg, KINDERCARNAVALFEEST met verkiezing
van het jeugdprinsenpaar 2014, optreden van de Fantastische
Kinderdisco, deuren open om 13.30 u., gratis toegang, mooie
prijzen voor de best verklede kinderen, org. feestcomité
Oostduinkerke-Dorp
- 19.30 u., sportcafé Hazebeek bij Kevin en Vicky, officiële
aanstelling van keizer Jordi en zijn hofmaarschalken
VRIJDAG 28 FEBRUARI: 14 u., zaal Witte Burg,
SENIORENCARNAVALFEEST met aanstelling seniorenkeizerpaar,
optreden van het dans- en showorkest Mayke Vanes & Friends,
gratis toegang, org. feestcomité Oostduinkerke-dorp
ZONDAG 2 MAART: 14.30 u., 60ste GROTE CARNAVALSTOET van
Oostduinkerke-Bad naar dorp (aankomst voorzien rond 16.30 uur)
met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute.
Na de stoet rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen
voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om 18.30 u. in
café/bar Moustache
Het hoogtepunt van carnaval te Oostduinkerke is uiteraard de
stoet op zondag 2 maart.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken,
werd er opnieuw een extra financiële inspanning geleverd.
Per wagen (van verenigingen uit eigen gemeente) is een
startgeld van 350 euro en de nodige logistieke steun voor de
opbouw van de wagen voorzien. Verenigingen die geen wagen
hebben, kunnen deelnemen met een gekostumeerde groep. De
organisatie zoekt vooral voetgroepen. De VVV betaalt de factuur
voor het huren van de kostuums terug met een maximum van
250 euro. Onder de deelnemende lokale verenigingen wordt bovendien een prijzenpot van liefst 5.000 euro
verdeeld!
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058 51 29 10. Org. VVV
i.s.m. feestcomité Oostduinkerke-Dorp
DINSDAG 4 MAART: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-Dorp met een
prijzenpot van 875 euro voor de 40 beste maskers. Jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro
met gratis basisconsumptie, start aan cafetaria sporthal Hazebeek. Om 01.30 u. prijsuitreiking in café Leopold.
(Voor verdere inlichtingen: voorzitter feestcomité Oostduinkerke-dorp Jan Van Den Broucke, Molenwal 16 te
Oostduinkerke, tel. 0477 67 47 72)

Koksijde

MAANDAG 3 MAART: 20 u., ZOTTE MAANDAG, c.c. CasinoKoksijde, live concert met John Dennis, DJ Fabrice,
happy hour van 20.30 tot 21.30 u., toegang 15 euro in vvk, 20 euro add / VIP-arrangementen voor 6 personen
à 150 euro / tickets: clubhuis KVVC, clubhuis TCK, bakkerij Dirk & Pascale, Westkustmedia, Hairstyling V’ro
(org. KVVC)
WOENSDAG 5 MAART: 14 u., KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het Kerkplein in Koksijde-Bad. Omloop van
de stoet: Kerkplein, J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, Zeedijk, Zouavenplein, Koninklijke Baan, Zeelaan, c.c.
CasinoKoksijde, alwaar om 15 u. gratis kinderanimatie in de feestzaal. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!
Org. feestcomité Koksijde-Bad i.s.m. de VVV.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

De broosheid van een lichaam

Ontroerende Parkin’Son raakt diep
Stefano is 63, therapeut en heeft Parkinson. Zijn zoon Giulio is 32,
choreograaf en danser. Het ene lijf belichaamt de toekomst, het
ander het verleden. Parkin’Son is het universele en persoonlijke
verhaal over de onbetwistbare kracht van een door het noodlot
getekende vader-zoonrelatie. Deze voorstelling ontroert tot in
het diepste van de ziel. Een must-see op zaterdag 15 februari in
c.c. CasinoKoksijde.
Giulio d’Anna is een Italiaanse choreograaf. Een voorstelling
maken met je vader die Parkinson heeft, is moedig en
confronterend. Nergens wordt iets weggestopt. Als Stefano
opkomt zie je zijn aftakelende lijf zoals het is. Hij toont z’n
bevende handen. De eerste tekenen van wat komt. Giulio heeft
het lichaam van een danser, het is flexibel en doet exact wat hij
wil dat het doet.
Wij kijken toe hoe ze elkaars lichaam onderzoeken. Plagerig soms, net als kinderen. Met de broek op de
knieën proberen ze elkaar nog te volgen. En zo gaan ze verder. Tasten, voelen, ruiken… Ze omarmen,
voorzichtig. Ze slaan, knijpen, stampen. Tot aan de grens. Het toppunt van intimiteit en vertrouwen.
De Morgen: “Zo eerlijk dat zij met zichzelf zijn, dat mept zich een weg naar binnen. Ze kijken naar de ziekte,
en naar hun angsten, en naar wat komen gaat. Hoe het lijf van de vader zal verworden tot een verkrampt,
hulpeloos kind. Vroeger droeg de vader de zoon, nu draaien de rollen om. Hoe ze dat op scène vertalen, is
ongelooflijk aangrijpend. Wat een cadeau aan elkaar, en aan het publiek, deze voorstelling. Ga Parkin’son
bekijken. Af en toe, niet vaak, is er zo’n productie die geen mens ontzegd mag worden.”
‘Parkin’Son’ van Giulio d’Anna op zaterdag 15 februari om 20 u. Tickets kosten 14 / 12,5 / 11 euro. Bestellen
kan op www.casinokoksijde.be of T op 058 53 29 99.

Dé coming man van de Belgische jazz

Ragini Trio verzoent jazz
en Indische muziek
Lander Ghyselink, nog maar 25 en dus piepjong,
wordt algemeen gezien als een van de toekomstige
grootheden in de Belgische (en internationale)
jazzscène. Hij is niet alleen een begenadigd drummer
maar ook een sterk componist, van elektronische tot de
meer traditionele jazz. Ghyselink was in november 2013
al in c.c. CasinoKoksijde te gast aan de zijde van Josse
De Pauw en Kris Defoort. Op 28 februari komt hij naar
Koksijde met z’n nieuwste Band, Ragini Trio.
Een “ragini” is een vrouwelijke toonladder uit de Indische klassieke muziek. Het betekent letterlijk kleur/tint
en figuurlijk schoonheid/melodie. Voor wie denkt dat jazz en Indische klassieke muziek weinig met elkaar
te maken hebben, is er Ragini Trio om het tegendeel te bewijzen. Jazz en Indische muziek hebben net wél
raakvlakken omdat ze geënt zijn op hetzelfde muzikale moederconcept, nl. improvisatie. De verleidelijke
melodieën krijgen een pittige jazzy invulling door bad boy Lander Gyselinck en wereldreiziger Nathan
Daems. In Marco Bardoscia, bassist van o.a. Pedro Fresu en Enrico Rava, vonden ze een sparring partner van
een onwaarschijnlijk niveau.
Als toemaatje krijgt u na het concert van Ragini Trio nog een uniek project van Lander te zien. Samen
met soulmate Jens Bouttery (uit Oostduinkerke!) brengt hij het drumduet Sandy. Geen drum battle dus,
maar een drumduet. Jens en Lander voelen elkaar perfect aan en creëren op die manier een unieke
performance. Twee klasbakken van drummers samen op het podium. Dat belooft vuurwerk.
Ragini Trio én Sandy op vrijdag 28 februari om 20 u. Tickets kosten 12 / 9 (-26 j.) euro. bestellen kan op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Agenda februari
Luchtdoop of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15,
Van 9 uur tot zonsondergang:
T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Carnavalprogramma
Zie-Tij-Dingen blz 32

Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan,
8-13u.: Markt
Elke vrijdag, Oostduinkerke-Dorp, parking
Erfgoedhuis ‘Bachten de kupe’, 13.30-17 u.:
kleinschalige boerenmarkt

Zat 1 februari
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne
Gratis geleide wandeling
‘landschapswandeling’
Info: bezoekerscentrum T 058 53 38 38,
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be

Yoga
Elke maandag 20-21 u.
Sportpark Hazebeek, de Bolledroom,
Hazebeekstraat
Yoga docent, Sigrid Rondelez.
Deelname: €7
Info: sigridrondelez@telenet.be,
T 0477 47 11 22

20 u.
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis, Leopold
II-Laan 2
Lezing door en debat met Dr Eris Stoffelen,
directeur Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
‘Splitsing van de Belgische Zekerheid’
Inkom: €3 voor leden; €5 voor niet-leden
Org. Vlaamse Volksgeweging (VVB)
Bachten de Kupe
Info:
vlaamsevolksbewegingbachtendekupe@
icloud.com, T 0476 98 29 77

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film ‚Night train to Lisbon‘
Info & tickets: info Koksijde

Zat 8 februari

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer met Daithi Rua
Welkom in de foyer vanaf 19.30 u
Info: T 058 53 29 99

Vanaf 14 u
Oostduinkerke, Sunparks
Dansen in de Westhoek
Koppels, kids, hip hop.
Info: Guy & Martine Jottay,
info@dancepoint.be, T 0473 28 29 65

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater.‘Kleine dagen‘, Ntgent & Hetpaleis
Info & tickets: info Koksijde

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Theater. Bob De Moor – Guernica
Ontroerend portret over een vader en een
zoon (Bob De Moor)
Info & tickets: dienst Toerisme of via
reservatie@hetbedrijf.be

Zon 9 februari

Ma 3 februari
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Hobbynamiddag
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren
Oostduinkerke, freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20

11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met…
Spreker: Katrien Laveyne, klinisch
psychologe
Begeleiding van drugverslaafden,
individueel en in gezins- en familieverband
Org: VOC Koksijde, T 0498 56 61 30,
T 058 51 90 94, Marc Van Muylem
15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familie. ‘Prinses Turandot‘ (4+).
Walpurgis & Hetpaleis
Info & tickets: info Koksijde

Woe 5 februari

Ma 10 februari

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Kapringen (A Hijacking)
Info & tickets: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde-Dorp, ‚t Oud Schooltje
Causerie ‚parfum‘ door Lieven Debrauwer
Org. Neos. Leden: €5; niet-leden: €7
Info: J. ranson T 058 51 40 60, J. Nowé,
T 058 51 33 01

Vrij 7 februari
18.30 u.
Oostduinkerke, Witte burg
Kaasbuffet, Licht in het Duister-Rwanda
Volw: €15, kind: €7,5
Info: lidsecr@scarlet.be , T 0476 85 79 48
19.30 u.
Salle Danny Boon, Bray-Dunes
Vertrek met de bus aan Casinoplein om
19.30u. Circus.‘Wunderkammer’ C!rca
Info & tickets: info Koksijde

Woe 12 februari
14.30 u.
Bezoek aan ‘da’s TOF’ aan de Brandweer
van Koksijde
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma Naai-ateljee
Info & inschr.: Lena Devacht, T 058 51 69 87
of devacht.lena@skynet.be

Vrij 14 februari
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor.‘Polderman baart zorgen’, Katinka
Polderman (Nl)
Info & tickets: info Koksijde

Zat 15 februari
Vanaf 10 u
Oostduinkerke-Bad, strand
Knuffelduik – zie Tij-dingen blz 30
Presentatie Johan Verstreken
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans.‘Parkin’ Son. Giulio D’Anna (It) –
Le bateau Feu
Info & tickets: info Koksijde

Ma 17 februari
19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius, Zeelaan 29
FeMma ‘Zal ik de dokter bellen’
Info en inschr.: Chris Verschoore,
T 058 51 27 42, ronndehaerne@hotmail.com

Woe 19 februari
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Valentijnfeest met ludieke quiz
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve seniorenOostduinkerke
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film
Info & tickets: info Koksijde

Do 20 februari
14.30 u
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Voordracht door Luc De Munck:
L’Ocean, het hospitaal van de koningin
Vooraf inschr T 058 51 17 97, Gerda Van
den Steen, Zeelaan 47, deelname: €6 (koffie
inbegrepen)

14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 34
Tijd en eeuwigheid: Friedrich Nietzsche
Lezing door Prof. Dr. benjamin Biebuyck.
Duitse Letterkunde UGent
Toegang: €3 leden UPV Westkust, €4 niet leden
Info: M. Mortier T 0475 97 21 98
Marc-mortier@telenet.be
19 u.
Sint-Idesbald, zaal ’t Oud Klooster,
Strandlaan
Kookfeest: Pimp je kaasschotel, je
kaasschotel helemaal anders en minstens
even lekker
Org.: Vrouwenstemmen, Rita Gantois,
T 058 51 20 55, gantois.rita@skynet.be

Vrij 21 februari
19-21 u.
Koksijde, Westhoek Academie
WAK weekend
info: lode.demey@koksijde.be

22 u.
Koksijde, De Normandie
Saturday Night Follies, back to the 80’s
en 90’.
Vooraf mogelijkheid tot lunch aan 33
euro pp (aperitief, soep, hoofdgerecht,
aangepaste wijnen, koffie met
versnaperingen). Reservatie vooraf via
T 058 51 81 41.
Ingang fuif bedraagt 2 steunkaarten
(€4 stuk) zijnde €8 of of €10 ADD.
Reservatie kan ook via deark.koksijde@
scarlet.be of via secratariaat De Ark,
T 058 52 34 18.
Info en org.: vrije basisschool De Ark.

14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Causerie ‘Onze kust anders bekeken’ door
Jan Seys
Toegang: €2 leden; €4 niet-leden
Info: J Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Zon 23 februari

Vrij 28 februari

8.30 u.-13.30 u.
Koksijde-Dorp, sporthal
Mountainbike toertocht €5. 35 en 47 km
Voor handbikers is er een aangepast
parcours van 36 km
Info: sportdienst. Zie Tij-dingen blz 25

14 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Seniorencarnavalfeest
Meer info zie Tij-dingen blz 32

19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma Naai-ateljee
Info en inschr: Lena Devacth, T 058 51 69 87,
devacht.lena@skynet.be

11 u.,
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Aperitiefconcert ‘contraband’
Info: T 058 53 29 99

19-22 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, kerkstraat
Cursus AED Rode Kruis Koksijde
Info: Anneke De Saeger, verantwoordelijk
vorming. Zie Tij-dingen blz 15

14-17 u.
Koksijde, Westhoek Academie Koksijde
Opendeurweekend Westhoek Academie
WAK weekend. Zie Tij-dingen blz 14

Zat 22 februari

20.30 u.
Oostduinkerke, het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Aperitiefconcert. Contraband
Sprankelende nederpop
Info & tickets: info Koksijde , T 058 53 29 99 of
via reservatie@hetbedrijf.be

19.30 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Kindercarnavalfeest met verkiezing
jeugdprinsenpaar
Sportcafé hazebeek
Officiële aanstelling van keizer Jordi
en zijn hofmaarschalken
Zie Tij-dingen blz 32

Di 25 februari

14-17 u.
Koksijde, Westhoek Academie Koksijde,
Veurnelaan 109
Opendeurweekend Westhoek Academie
WAK weekend,
info: lode.demey@koksijde.be

20 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Het weer van vroeger en nu - David
Dehenauw
Toegang: €4 leden Davidsfonds,
Vermeylenfonds en Vl@s
€5 voor niet-leden
Info: depondt.paul@gmail.com

TENTOONSTELLINGEN

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Carnavalfeest voor de leden van SOW
Inschr. vóór 20 februari, deelname: €8
via BE 30751203289711
Eric.caeyzeele@telenet.be

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Muziek. Amalia
Over hoe wortels groeien, wijsheid
doorsijpelt en de bron nimmer opdroogt
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99 of
via reservatie@hetbedrijf.be

20 u.
Koksijde, c.c.CasinoKoksijde
Muziek Double Bill.‘Ragini Trio & Sandy’ –
Jazz LaB Series
Info & tickets: info Koksijde

11/01 - 22/06
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Nestkasten
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33,
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be

Woe 26 februari
Februari
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan
Tentoonstelling Mia Alleyn, keramiek,
Brugge
Info: lievino@lievino.be

14.30 u.
Koksijde, Parochiehuis
Voordracht ‘geschiedenis op je bord’,
door Dr. Ir. Eric De Marteleire
Org. : OKRA, T 058 51 08 91,
daniellajean@telenet.be

contact

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen 1138,

info Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme
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Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 51 29 10

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be
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Koksijdse krokuskriebels
15 februari Knuffelduik, strand Oostduinkerke
22 februari Kindercarnavalfeest, zaal Witte Burg
28 februari Seniorencarnavalfeest, zaal Witte Burg
2 maart

Grote carnavalstoet, Oostduinkerke

5 maart

Kindercarnavalstoet, Koksijde

5 – 9 maart Krokuskriebels, Abdijmuseum
Ten Duinen 1138 & NAVIGO-museum
Meer info via www.koksijde.be/carnaval

