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Ken je dit beeld?

DOE MEE
EN WIN

De aflevering januari van de
wedstrijd “Ken je dit beeld?” is
gewonnen door Thomas Dehaene
uit Koksijde. De foto toont een
fragment uit het gedenkbord dat in
de gelijknamige straat herinnert aan
Robert Vandamme die stierf in het
concentratiekamp van Neuengamme
tijdens WO II. De schiftingsvraag luidde
“hoeveel juiste antwoorden ontvangt
de redactie?”. Dat was 12. Thomas
gokte 13, er het dichtst bij, goed voor
de prijs!
Nieuwe opgave: Waar hangt de
plaat/tekst waaruit bijgaand detail op
de foto? (Precies omschrijven: straat,
plein, enz.). Antwoorden uiterlijk 10
februari via kenjeditbeeld@koksijde.
be, of via post naar Gemeentehuis,
Nieuwe opgave
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 (ab. tot
eind 2015) 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 2015”
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Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

Dokters
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
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 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
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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Blik op budget
Het begin van het jaar is altijd het
aangewezen moment om het
gemeentelijk budget eens onder
de loep te nemen. Eind 2014 keurde
de gemeenteraad het financieel
plan 2015 goed. Dat bevat ook
een overzicht van de belangrijkste
investeringen voor het komende
jaar.

4
Castel Fiertel…
Heel binnenkort is Castel Fiertel
de nieuwe toegang tot het Abdijmuseum Ten Duinen. Castel Fiertel is
de bijzondere villa op de hoek van
de Jaak van Buggenhoutlaan en
de Koninklijke Prinslaan. Daar is het
nieuwe bezoekerscentrum van het
abdijmuseum ingericht. Van 19 tot
21 februari kunnen alle Koksijdenaars
en tweederesidenten er een exclusief
kijkje komen nemen…

11
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Boek mediawijs
De Koksijde professor Michel
Walrave (Universiteit Antwerpen)
schreef recent het boek Mediawijs
online. Jongeren en sociale media.
Dit werk is een praktische gids
voor ouders en leerkrachten om
kinderen en jongeren verstandig en
veilig te leren omgaan met internet,
Facebook, twitter enz. Dichtbij en
actueel…
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Gemeenteraad keurt budget 2015 goed
Binnen de krijtlijnen vastgelegd in het meerjarenplan 2014-2019 heeft de gemeenteraad in zitting van
22 december het budget 2015 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De decretale evenwichten
worden gerespecteerd. Ondanks de impact van de besparingen die de Vlaamse en federale overheid
doorvoeren ten laste van de lokale besturen zoekt de gemeente Koksijde naar optimalisatie en
efficiëntiewinsten. De minderontvangsten voor gesubsidieerd personeel worden gecompenseerd door een
efficiëntere werking inzake de werkingskosten.

De exploitatie-uitgaven
intresten van schuld
4.773.168

andere uitgaven
842.612

aﬂossingen van schuld
12.074.233

personeel
25.462.387

toelage aan
kerkfabrieken
497.806

De financiering van de gemeente
gebeurt door volgende
financieringsbronnen:
43.400.000 euro belastingen
(vastgoedbelastingen)
3.900.000 euro personeelssubsidies
3.500.000 euro prestatie-ontvangsten
3.500.000 euro gemeentefonds
3.000.000 euro werkingssubsidies
2.200.000 euro dividenden

toelage aan
verenigingen
1.051.709
toelage aan VVV
1.195.746
toelage aan HVZ
Westhoek
1.386.964
toelage aan OCMW
2.987.000

toelage aan
politiezone
5.074.879

werking
10.069.040

Voor 2015 voorziet het beleid investering in
Aard

Bedrag

Gebouwen

4.162.185

Wegen, fietspaden

4.898.300

rioleringen

1.265.454

Openbare verlichting en nutsleidingen

1.962.500

Informaticamateriaal, rollend materieel, machines en installaties, studies en plannen

1.603.586

Investeringssubsidie aan politiezone voor politiegebouw

1.000.000

totaal aan investeringen in 2015

14.396.564

Hierop wordt 4,5 miljoen euro subsidie verwacht, wat voor de gemeente neerkomt op een uitgave van
netto 10 miljoen euro.
Belangrijkste investeringen betreffen de verdere renovatie van kunstencentrum Ten Bogaerde en van het
Kunstencentrum Jan Hoet Wallet (voormalig c.c. Taf Wallet), de realisatie van sociale bouwprojecten in
samenwerking met de Woonmaatschappij IJzer en Zee, de herinrichting van de Zeelaan, de aanleg van
fietspaden in de N35 (Veurne-De Panne) en in de N34 (Albert I-laan tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort),
rioleringswerken, herstellingen van wegen en riolen en diverse kleinere aankopen voor de diensten.

De burgemeester aan het woord
Met februari voor de deur lijken 2014 en de jaarwende al weer een heel eind weg. En het schooljaar 20142015 start zijn 6de maand en dus zijn tweede helft. Nog even geduld en de lente klopt weer op de deur. In
zijn maandelijkse boodschap heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het over de nieuwe structuur van
de brandweer, het project Castel Fiertel, de 2de Levensloop en carnaval.

T-d: “Burgemeester, u heeft er sinds 1 januari
een job bij?”
Burgemeester: “Ja, op 1 januari 2015 ging
de Hulpverleningszone Westhoek van start en
werd ik benoemd tot voorzitter ervan. Het is
een nieuwe, onvermijdelijke schaalvergroting.
Naar analogie met de politiezones worden
nu de hulpdiensten, namelijk brandweer
en ambulance, ook zonaal georganiseerd.
De Hulpverleningszone Westhoek bevat 18
gemeenten in de arrondissementen Ieper,
Veurne en Diksmuide. Ik ben zeer tevreden
dat Koksijde de zetel van de nieuwe zone
is. Er is ook een nieuwe zonecommandant
aangeduid, Robert Van Praet. De huidige
23 brandweerposten zullen in één groot
netwerk samenwerken. Het overgrote deel
van de brandweerlui, zo’n kleine duizend,
zijn vrijwilligers. We zullen zeer pragmatisch
te werk gaan, want we starten volledig van
nul. Maar met de goeie wil van vele mensen
en het gezond boerenverstand van de
burgemeesters in de Westhoek zal dit project
slagen.”

Robert Van Praet is de nieuwe zonecommandant van de
Hulpverleningszone Westhoek. Op 1 januari legde hij de eed af in
handen van burgemeester Marc Vanden Bussche, zonevoorzitter
van HVZ Westhoek.

T-d: “Wijzigt er iets voor de burgers?”
Burgemeester: “Neen, de service aan onze bevolking
blijft onverkort gehandhaafd zowel wat de brandweer
als de ambulance betreft. We hebben er altijd voor
gestreden opdat onze ambulance in de toekomst
kan blijven uitrukken zoals dat nu het geval is. Onze
gemeente telt zeer veel senioren en de aanrijtijden
moeten dus zo kort mogelijk blijven.”
T-d: “Een groot nieuw project dat in februari zijn
deuren opent is Castel Fiertel?”
Burgemeester: “Inderdaad. Hierbij alvast een pluim
voor het team van het Abdijmuseum, onze eigen
technische diensten en groendienst. Ze hebben
werkelijk een huzarenstukje gepresteerd. In zowat een
maand tijd hebben ze de villa Castel Fiertel in eigen
beheer omgetoverd tot een mooie ontvangstruimte
voor de bezoekers van het Abdijmuseum. Ik wil dan
ook onderstrepen dat elke Koksijdenaar daar van
harte welkom is. Tijdens de krokusvakantie kan men
het gebouw ook onder begeleiding bezoeken. Maar
ook NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
laat van zich horen. In de maand januari heeft
het museum eigenhandig het bezoekerscentrum
omgebouwd met nieuwe technieken en met
aandacht voor duurzame visserij.” (N.v.d.r. meer info
over beide projecten op bl. 10 en 11)

T-d: “Levensloop Koksijde-Oostduinkerke beleeft in
het voorjaar zijn tweede editie?”
Burgemeester: “Ja, ik hou eraan de enthousiaste
initiatiefnemers van de tweede Levensloop mijn
steun te betuigen. Het startschot is al gegeven, op
23 januari. Vele verenigingen uit onze gemeente
zullen weer hun beste beentje voorzetten om er op
30 en 31 mei een fantastische editie van te maken
ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Ook de
gemeente heeft een team i.s.m. het Sociaal Huis,
onder de noemer Vriendenkring Personeel Koksijde of
kortweg VPK.”
T-d: “Maar nu eerst de evenementen die jaarlijks op
de kalender staan?”
Burgemeester: “Tegelijk is het met de krokus in
februari tijd voor carnaval. De knuffelduik die op
14 februari al aan zijn vijfde editie toe is, levert ook
carnavaleske beelden op. Vooral in Oostduinkerke
houdt de carnavaltraditie goed stand met de stoet
op 15 februari en de Vette Dinsdagmaskerade op
17 februari. Voor beide evenementen trekken we de
nodige budgetten uit. Graag meteen een oproep
aan de jeugd om aan stoet en maskerwedstrijd
mee te doen. We willen er een beetje nieuw leven
inblazen en sponsoren de dorpscafés opdat ze
goeie muziek zouden kunnen draaien en hun zaak
mooi zouden versieren. Bovendien zijn er voor de
deelnemers aan de maskerwedstrijd bierkaarten aan
goedkopere prijzen, en via loting drie mooie prijzen
te winnen. ’s Anderendaags, de 18de, is er dan de
kindercarnavalstoet in Koksijde.”

Snippers uit de raad van 22 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
OP INTERNET!
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd
VOLG DE ZITTINGEN
btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
Ten Bogaerde – Voor de verbouwing van de grote schuur van Ten Bogaerde tot
kunstencentrum zijn drie technische loten goedgekeurd. De vier raadsleden van
de fractie !mpuls stemden tegen omdat ze vinden dat er in
tijden van besparingen andere prioriteiten zijn.
*HVAC en sanitair met energiezuinige geothermische
warmtepomp voor de opwekking van warmte en koude. Er is
geen nood aan uitwendig zichtbare delen, zoals afvoer van
rookgassen of een koelmachine. Dit is belangrijk, gezien het
beschermde landschap. Raming 306.531 euro.
*Elektriciteit: raming 127.410 euro.
*Lift: 34.061 euro

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Brandweerzone – De toelage 2015 van onze gemeente in
de nieuwe hulpverleningszone Westhoek bedraagt 16,27% of
1.386.964 euro. Unaniem.
Politiezone – De toelage 2015 van onze gemeente in de Politiezone Westkust bedraagt 5.074.879 euro. De
meerderheidsfracties stemden voor, de fractie !mpuls onthield zich.
OCMW - De toelage 2015 van onze gemeente aan het OCMW bedraagt 2.987.000 euro. Unaniem.
Kerkfabrieken – Overzicht van de gemeentelijke bijdragen aan het budget 2015 van de kerkfabrieken: OLV
ter Duinen Koksijde-Bad 211.906 euro / Sint-Pieter Koksijde-Dorp 62.622 euro / Sint-Idesbald 68.393 euro / SintNiklaas Oostduinkerke 63.234 euro / Sint-Willibrordus Wulpen 80.187 euro.
Woningen – A) De raad ging unaniem akkoord met de verkoop van de drie woningen Dorpsstraat 16A,
Dorpsstraat 18 en Schoolstraat 5 in Oostduinkerke aan de Woonmaatschappij IJzer en Zee (WIJZ) voor de
gezamenlijke prijs van 330.000 euro. De WIJZ zal ook de woning Dorpsstraat 20 kopen. Op het geheel plant de
WIJZ een sociaal project van 23 bejaardenflats. / B) Eveneens unaniem akkoord voor verkoop (455.000 euro)
aan de WIJZ van 3.702,48 m² gemeentegrond gelegen Kerkstraat–Doornhofstraat in Koksijde-Dorp. De WIJZ wil
er een project van 13 koopwoningen realiseren.
Beaufort 2015 – Het multidisciplinair kustkunstproject Beaufort (om de drie jaar) wordt in 2015 gedragen door
de provincie in plaats van door een vzw zoals in de eerste vier edities. De nieuwe titel wordt Beaufort-Buiten
de grenzen. Alle kustgemeenten nemen deel. In onze gemeente staat Ten Bogaerde centraal. De financiële
inbreng van Koksijde bedraagt 40.000 euro, los van toegezegde uitgebreide technische assistentie en
promotie door eigen personeel.
Brandweer – Bij de post Koksijde zijn Kenneth Garez en Ruben Winnock aangesteld als brandweerman. Bij de
post Oostduinkerke zijn Robby Legein, Mathijs Masset en Mathias Polley aangesteld als brandweerman.

Vijf keer drie bloemensymbolen!

V.l.n.r. schepen Lander Van Hove, groencoördinator
Klaas Hinderyckx, schepen van Groen Dorine Geersens,
burgemeester Marc Vanden Bussche en diensthoofd
Groen Ides Leys.

Net zoals in de voorbije vier jaren heeft de
gemeentelijke groendienst in 2014 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 van deze 35ste editie vond plaats op
16 december in Eeklo. Onze gemeente deelt deze
onderscheiding met 19 andere Vlaamse steden en
gemeenten. Zeventien steden en gemeenten kregen
twee bloemensterren toegekend, 11 andere moesten
het stellen met één bloemensterretje. Dankzij de
steun van VLAM en VMM krijgen de genomineerde
gemeenten prijzen in natura.

Feest

20 jaar burgervader Marc

We kondigden het al aan: op 19 december 2014 werd burgemeester Marc Vanden Bussche uitgebreid in
de bloemetjes gezet omdat het die dag precies 20 jaar geleden was dat hij tot burgemeester van Koksijde
benoemd werd. Een verslag van het feest konden we in het vorig nummer niet brengen omdat het blad op
dat moment al in druk was. Daarom in dit februarinummer uiteraard een reeks sfeerbeelden om dit luisterrijk
eerbetoon in de gemeentelijke annalen te vereeuwigen… Geniet mee.
Ook de familie van de
burgemeester deelde
in de vreugde van man,
vader en broer Marc
die in onze gemeente
ononderbroken 20
jaar de hoogste sjerp
draagt.
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De technici van de werf
knutselden een feestelijke
“20” ineen.
De siervuurwerkjes knetter
den op maandag 5 jan
uari ter
gelegenheid van de nie
uwjaarsreceptie.

Burgemeester Marc
Vanden Bussche
tekent het gulden bo
ek onder het
goedkeurend oog va
n zijn echtgenote
Griet Van Waes, sche
pen Stephanie
Anseeuw, eresecretar
is Freddy
Beun, ereraadslid Hu
go Goens en
gemeenteraadsvoorz
itter Luc Deltombe.
Op de personeelsreceptie
kreeg de burgemeester een
gigantische verjaardagskaart voor
zijn 20-jarig burgervaderschap
overhandigd, getekend door ca.
450 personeelsleden.

De dienst
Communicatie,
Onthaal & Protocol
verraste de
burgemeester met
een fotoboek over
zijn voorbije 20 jaar
burgemeesterschap.
Luc Deltombe,
voorzitter van de
gemeenteraad,
was fier hem het
unieke boek te
overhandigen.
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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 2015.

A. Jobstudenten seizoen 2015
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 zondag 1 maart 2015 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle
kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2015.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie, weekends,
feestdagen 2015
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 2015” / 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 13 februari 2015 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 woensdag 4 februari 2015 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling
tot de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen zondag 1 maart 2015 komen in aanmerking
voor de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven
geldig tot 30 september 2015.

C. Contractueel seizoenpersoneel
redder aan zee (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 zondag 1 maart 2015 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2015.

Kandidatuurstelling voor A, B en C: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be/jobstudenten.
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/jobstudenten

Vacante betrekkingen
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Het gemeentebestuur plant volgende selectieprocedures:
- voltijds administratief medewerker technisch onderhoud C1-C3
- voltijds administratief medewerker secretarie C1-C3
- halftijds administratief medewerker personeel & HR C1-C3
Informatie over deze vacante betrekkingen vanaf 9 februari op www.koksijde.
be/vacatures.
U kan de volledige publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via
sollicitaties@koksijde.be of via 058/53 34 41.
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Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
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Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat aan zijn tweede nummer van de 20ste (!) jaargang toe 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 2015 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!
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(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.
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Nieuw: Centrum voor duurzame visserij
in het NAVIGO-museum!

Duurzame visserij… een begrip dat de laatste tijd erg “in” is! Maar wat betekent het eigenlijk? Ontdek
het vanaf 14 februari in het nieuw Centrum voor Duurzame Visserij, onderdeel van Navigo Nationaal
Visserijmuseum.
Maak tijdens een interactieve tablettoer kennis
met duurzame visserij. Actuele filmpjes, frisse
meningen, spelletjes en een quiz! In een rustig
hoekje kan men genieten van actuele kunst.
Tijdens de krokusvakantie kan iedereen
de tablettoer gratis uitproberen. Vanaf 24
februari wordt 1 euro per per ontleende tablet
gevraagd.

Het nieuwe Centrum voor Duurzame Visserij werd ontwikkeld met
de enthousiaste hulp van de zeven “jeugdcuratoren” Bo, Anouk,
Noah, Mello, Rosie, Laura en Lizie. Ze hielpen het museumteam bij de
realisatie van dit project. Bovendien maakten ze enkele fijne filmpjes.

Uniek arrangement
Tijdens het Valentijnweekend kunt u op
zaterdag 14 en zondag 15 februari, telkens van
10 tot 19 u., voor smakelijke duurzame hapjes
terecht in Estaminet In De Peerdevisscher
op het museumplein. Op het menu staan
gerookte makreel en gerookte en ingelegde
haring: 2,70 euro per portie. Info reservatie:
www.navigomuseum.be of 058 51 24 68.

Krokusvakantie@museaKoksijde
In de Krokusvakantie zijn kinderen koning in het Abdijmuseum Ten Duinen
en in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Voor de volwassenen zijn er in
beide musea gegidste rondleidingen.
Abdijmuseum - Zandlopers (woensdag 18 februari, 15 u.)
Waan je eventjes archeoloog van de Duinenabdij, graaf zelf voorwerpen
op en maak kennis met de belangrijkste ruimten in een abdij. Interactieve
rondleiding voor kinderen vanaf 6 jaar (1 euro p.p.)
NAVIGO-museum - Kokkerellen met duurzame vis (vrijdag 20 februari,
14.30 u.)
Gezinsworkshop, inschrijven vóór 18 feb. op onthaal@navigomuseum.be of
T 058 51 24 68 (3 euro p.p.)
Vrije Nederlandstalige rondleidingen
- dinsdag 17 februari om 14.30 u. in het Abdijmuseum
- donderdag 19 februari om 14.30 u. in het NAVIGO-museum
(gids inbegrepen in toegangsticket)

KVVC schenkt stichtingsboek aan archief
Het gemeentelijk archief is een nieuw kleinood rijker.
Schepen van Sport Dirk Dawyndt overhandigde op dinsdag
13 januari het officiële stichtingsboek van de Koninklijke
Voetbalvereniging Coxyde (KVVC) aan burgemeester Marc
Vanden Bussche ter deponering in het archief. Het boek
bevat het verslag van de stichtingsvergadering in 1934,
verder de verslagen van de algemene vergaderingen, heel
veel bekende Koksijdse namen, fijne anekdotes enz. KVVC
werkt sinds 2015 met een nieuw verslagboek en wil dat het
eerste verslagboek, een rijk document, niet verloren gaat.
Op de foto KVVC-voorzitter Ronny Hiele, de burgemeester en
schepen Dirk Dawyndt.

Castel Fiertel wordt hoofdingang en
bezoekerscentrum van Abdijmuseum
Vanaf februari worden alle bezoekers van het Abdijmuseum Ten Duinen verwelkomd in Castel Fiertel, de
bijzondere villa op de hoek van de Jaak van Buggenhoutlaan en de Koninklijke Prinslaan. Daar werd/wordt
het nieuwe bezoekerscentrum ingericht. Het zal ervoor zorgen dat het museum onmiddellijk herkenbaarder
is voor elke bezoeker die onze gemeente binnenrijdt.
In Castel Fiertel worden ook de diensten administratie en
publiekswerking van het museum gehuisvest. Ook de Familiares de
Dunis, de vriendenkring van het museum, krijgt er een eigen stek.
Breng een bezoekje
In de krokusvakantie kunnen alle Koksijdenaars en tweederesidenten
een exclusief en gratis kijkje nemen in deze nieuwe parel van onze
gemeente, nl. van 19 t.e.m. 21 februari, telkens om 15 u. De medewerkers
van het Abdijmuseum nemen u mee op ontdekkingstocht door hun
nieuwe uitvalsbasis! Reserveren op 058 53 39 50 of via info@tenduinen.
be. Een bezoek aan het Abdijmuseum is overigens altijd gratis voor
inwoners en tweederesidenten in het bezit van een K-pas!
Wat geschiedenis
De villa Castel Fiertel werd gebouwd in opdracht van industrieel Joseph
Laemont (1888-1971) uit Ronse. Architect van de villa was Antoine ‘Tony’
Mathys (1909-1955). Hij was de broer van Angele Mathys, de tweede
echtgenote van burgemeester Van Buggenhout.
Joseph Laemont en zijn echtgenote Marie Delcoigne (1895-1973)
Burgemeester Marc Vanden
verbleven vanaf 1948 in Koksijde. Ze namen op 1 november 1957
Bussche en museumdirecteur Dirk
hun intrek in Castel Fiertel. De familie was goed ingeburgerd in onze
Vanclooster met villa Castel Fiertel
gemeente. Villa Castel Fiertel stond naast de woning van burgemeester
als achtergronddecor.
Van Buggenhout. Een anekdote: bij de inhuldiging van het
station van Koksijde in de jaren ’50 werd de eerste reiziger
die in Koksijde afstapte door burgemeester Van Buggenhout
onthaald. Was het toeval dat dit mevrouw Laemont was?
Zowel meneer als mevrouw Laemont hebben hun laatste
rustplaats in Koksijde. Kinderen hadden ze niet.
De banden met Ronse lieten ze niet los. De ets op het glas
in de traphal van de villa toont enerzijds het wapen van
abt Elias van Koksijde. Daarnaast pronkt anderzijds een
dubbelkoppige adelaar, het stadswapen van Ronse. De
derde figuur op de ets is een spinster, verwijzend naar de
textielnijverheid waarin Joseph Laemont actief was.
De villa Castel Fiertel, die erg gelijkt op hun villa in
Ronse, werd bovendien genoemd naar de bekende
Fiertelommegang in Ronse. “Fiertel” is een oud woord voor
reliekschrijn. De ommegang met de Fiertel ter ere van Sint
Hermes vindt in Ronse nog altijd de eerste zondag na
Personeelsleden van de technische dienst
Pinksteren plaats.

overleggen over de inrichting van de inkomhall.

In Trefpunt op Focus:

Bezoekerscentra van gemeentelijke musea
De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus/Wtv wordt uitgezonden
op woensdag 11 februari na het nieuws van 18 u. en handelt over de
gemeentelijke musea. Het Abdijmuseum Ten Duinen pronkt met een
nieuwe ingang en bezoekerscentrum via de villa Castel Fiertel terwijl
Navigo-Nationaal Visserijmuseum in zijn vernieuwd bezoekerscentrum
op duurzame visserij focust. Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken
worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

“Een gesloten boek?”

Spreuken en gezegden in de bib
Ons Nederlands kent veel spreekwoorden en gezegden. Spreekwoorden zijn meestal korte, krachtige
plastische uitspraken die een volkswijsheid, morele opvatting of ervaring weergeven. Een gezegde is een
zin of deel van een zin die op zijn geheel een bepaalde betekenis heeft.
Veel spreekwoorden en gezegden zijn al eeuwen oud.
Verzamelingen van spreekwoorden zijn van alle tijden Het
boek De spreekwoorden van Jacob Cats bevat spreuken
uit de 17de eeuw, in de oorspronkelijke schrijfwijze. Zoals:
”Wie maer een boeckjen heeft gelesen, dat plaght een
neuswijs mensch te wesen”. Sommige worden vandaag
nog steeds gebruikt, terwijl andere helemaal vergeten
zijn.
Ook ons West-Vlaams dialect kent veel typische
zegswijzen. In ‘t plat West-Vlams gezeid en gezwegen:
de sappigste spreekwoorden en uitdrukkingen uit het
hart van de provincie is een rijke bron van spreuken en
gezegden.
Wilt u dat typisch taalidioom herontdekken? Of bent
op zoek naar onbekende spreekwoorden? Kom dan in
februari naar de bibliotheek. Misschien kunt u vrienden
en kennissen verrassen met een onbekend spreekwoord
of gezegde. Op de website vindt u de keuzelijst.

“’t Zijn sterke benen die de weelde moeten dragen”,
ets uit het spreekwoordenboek van K. Ter Laan.

Cursussen in de bib
FEBRUARI
Excel - Vr 6 en ma 9
februari van 13.30 tot
16 u. / 2 lessen / prijs
10 euro
Veilig (ver)kopen via
internet - Workshop
op za 7 februari van
9.30 tot 12 u. (eigen
laptop of tablet
meebrengen) / prijs

5 euro
Tips en trucs in Word - Workshop op di 10 februari
van 13.30 tot 16 u. / prijs 5 euro
Betere foto’s met eenvoudige, compacte camera Workshop op do 12 februari van 13.30 tot 16 u. of za
14 februari van 14 tot 16.30 u. / 1 les / prijs 5 euro /
breng fototoestel met goed opgeladen batterij mee
Sjablonen in MS Office Word - Workshop op do 19
februari van 13.30 tot 16 u. / basiskennis Word nodig
/ oefenen op de pc’s van de bib / prijs 5 euro
MS Office 2013 Word, wat is nieuw? - Workshop
op di 24 februari van 13.30 tot 16 u. / eigen laptop
meebrengen, er kan ook gevolgd worden op het
scherm)
MAART
Betere foto’s met mijn camera -- Do 26 februari en
do 5 maart, telkens van 13.30 tot 16 u. / of za 28
februari en za 7 maart, telkens van 14 tot 16.30 u. /
prijs 10 euro

Tablet Samsung - Di 3 maart van 9 tot 16.30 u. /
prijs 10 euro (broodjeslunch in)
Vaardig op pc: mappen, documenten… - Workshop
op do 5 maart en vr 6 maart van 13.30 tot 16 u. /
prijs 10 euro
Basis Windows 8 - Workshop op vr 6 maart van 13.30
tot 16 u. / prijs 5 euro
Internet - Do 12, di 17, do 19, za 24 en ma 26 maart
van 13.30 tot 16 u. / prijs 25 euro
Computerbeveiliging - Workshop op di 10 maart
van 13.30 tot 16 u. / prijs 5 euro
Fiets- en wandelroutes op pc, tablet en
smartphone - Routes uitstippelen, afdrukken, zelf op
het internet plaatsen, apps, enz. / Workshop op di 10
maart van 13.30 tot 16 u. / eigen laptop, tablet en/of
smartphone meebrengen / prijs 5 euro
Foto’s op de pc zetten, verbeteren, ordenen met
Windows verkenner en Picasa - Za 14, 21 en 28
maart van 14 tot 16.30 u. / prijs 15 euro
iPad - Ma 23 en di 24 maart van 9.30 tot 12 u. / prijs
10 euro
Voor al deze cursussen en workshops geldt
persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 3 februari
aan de balie van de bibliotheek. U moet lid zijn
van bibliotheek om te kunnen inschrijven, breng
dus uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met
een betaalautomaat die geen biljetten hoger dan
10 euro aanvaardt. Maximum 10 deelnemers per
cursus. Meer info over de (toekomstige) cursussen
van de bib: www.bibliotheek.koksijde.be.

60-jaar verbroedering
Koksijde-Bad Schallerbach
Zestig jaar verbroedering tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Deze unieke verjaardag kan
niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom nodigt Bad Schallerbach de Koksijdenaars uit om deze
verjaardag van donderdag 30 april tot zondag 3 mei in het Oostenrijkse kuuroord te vieren.
In 1955 kwam de eerste jumelage tot stand tussen België en
Oostenrijk. Tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Stichters ervan
waren de burgemeesters Jaak Van Buggenhout en dr. Franz
Krammer. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog was het niet evident
een dergelijke verbroedering te beginnen aangezien beide landen
in de oorlog uit elkaar vijandige kampen kwamen.
Niettemin durfde toenmalig senator en Koksijds burgemeester
Jaak Van Buggenhout, die de Europese gedachte hoog in het
vaandel voerde, deze verbroedering te starten. Na een ontmoeting
met dokter Krammer, burgemeester van Bad Schallerbach, op
een bijeenkomst in Italië, werden de eerste plannen gesmeed. Ze
lieten er geen gras over groeien: op 4 juni 1955 werd de oorkonde
ondertekend in Bad Schallerbach, op 28 augustus 1955 in Koksijde.
Vier feestdagen
Om de diamanten jumelage te vieren wordt volgend jong en sportief programma (onder voorbehoud)
aangeboden.
* Vertrek op woensdagavond 29 april met car om op donderdagmorgen aan te komen. Rustige eerste
dag met mogelijks bezoek aan aquapulco, activiteiten in de omgeving.
* Vrijdag of zaterdag fietsen langs de Donau en terug met boot, feestavond enz.
* Zondag na het ontbijt mogelijkheid tot shopping en vertrek kort na de middag om in de late avond in
Koksijde toe te komen.
* Overnachting in hotel Stadt Wien of Stroissmuller.
* Deelnameprijs (richtprijs): 295-325 euro/p.p. voor overnachtiging met ontbijt, busvervoer en activiteiten.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Een vertegenwoordiging van El Fuerte, de harmonie en de brandweer zullen aan de uitstap deelnemen.
Indien interesse, gelieve een mail te richten aan jumelagesecretaris gcambier@telenet.be of T 058 52 04 61
De vriendschapsbanden met Koksijde liggen de bevolking van Bad Schallerbach nauw aan het hart. De
viering wil de vriendschapsbanden met Koksijde verstevigen en de jeugdige volwassenen aanmoedigen
eraan deel te nemen om de continuïteit ervan te verzekeren. Cultuur, vriendschap enz. vormen de
hartverwarmende troeven van deze uitstap.

Luisterboeken in de bib
De luisterboeken (of Daisyboeken) van de bibliotheek kregen een nieuw jasje
en staan voortaan tussen de romans in een dvd-box met het
signatuur luisterboek. Zowel voor de volwassenen als voor
kinderen beschikt de bibliotheek over een mooie collectie
dergelijke boeken.
U kan ze beluisteren terwijl u aan het rijden bent, of terwijl u eten kookt of
de was strijkt. Ook voor de jeugd is er een aanbod waar iedereen zijn
keuze in vindt, o.a. Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl, de
boeken van Harry Potter en nog veel meer. Raadpleeg de catalogus
http://koksijde.bibliotheek.be/portaal of vraag een bibmedewerker om
raad.
Ook wie kampt met een leesbeperking hoeft de mooie verhalen niet
te missen. Daisyboeken kunnen op maat van de luisteraar worden
ingesteld zodat de lezer gemakkelijker de tekst van het boek kan
meevolgen. De Daisyboeken voor volwassenen staan in een speciaal Daisyrek bij de leestafels. De Daisyboeken voor de jeugd staan in het rek van de
jeugdboeken.
Vragen? Het bibteam staat klaar met alle uitleg.

Kunst k(l)inkt in de Westhoek

Academie Muziek Woord en Dans
een hele week op de planken
Van 3 tot en met 7 februari is het opnieuw feest bij het Deeltijds
KunstOnderwijs (DKO). Tijdens deze week kan men genieten van
allerhande optredens in c.c. CasinoKoksijde en in Furnevent in Veurne.
Honderden kinderen en jongeren zetten hun beste beentje voor op het
podium. Muziek, woord, dans, het komt allemaal aan bod.
Iedereen is welkom. Een weekpasje kost slechts 5 euro en geeft
toegang tot alle activiteiten. Alle leerlingen van de academie krijgen
gratis toegang. Details over de gebrachte programma’s en het
verkrijgen van een weekpasje op www.academie-veurne.be.
Wie het daarna voelt kriebelen om zelf het podium te beklimmen, kan
nader kennismaken met de lessen muziek, woord en dans tijdens de
Open-Academieweek van 9 tot en met 14 maart. Alle info op
www.academie-veurne.be.

Orgelmatinee met Peter en de OrgelJan
In zijn reeks orgelmatinees organiseert de Orgelkring van Koksijde een concert met Peter (Van Bouwel) en
de OrgelJan (Vermeire) op zondag 15 februari om 11 u. in de OLV-ter-Duinenkerk. Gratis toegang.
Peter (links op de foto) en de OrgelJan (rechts) brengen een matinee
voor grote en kleine kinderen. Ze vertellen het verhaal van een olifantje
naar Babar van Jean de Brunhoff en muziek van Francis Poulenc.
Als zijn moeder door een jager neergeschoten wordt, ontfermt een oude
dame in de grote stad zich over Babar. Hij keert uiteindelijk terug naar de
kudde, waar hij tot koning gekroond wordt en samen met zijn geliefde
onder een wijdse sterrenhemel in slaap valt. Voor iedereen die jong van
hart is, humor waardeert en een tocht wil meemaken in de jungle van
orgelklanken.
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be, www.janvermeire.be,
carlo.wouters@skynet.be.

2de Fly In op 4 en 5 juli

Kom het team vliegensvlug versterken!
Na het grote succes van vorig jaar zal Fly In Koksijde ook in 2015 weer
georganiseerd worden: op zaterdag 4 en zondag 5 juli op het vliegveld
van Koksijde. Dit is een oproep tot vrijwilligers om het organisatieteam
vliegensvlug te komen versterken.
De eerste editie van Fly In Koksijde was alvast een schot in de roos:
maar liefst 23.000 bezoekers kwamen een kijkje nemen, er werden 500
luchtdopen gegeven, er werd meer dan 40 uur onafgebroken gevlogen,
69 journalisten bezochten het evenement, er waren 230 vliegtuigen op de
afspraak…
Fly In Koksijde 2015 wordt zonder twijfel weer een massamanifestatie
waarvoor uiteraard opnieuw heel wat helpende handen nodig zijn.
Hebt u zin om aan dit evenement mee te werken? Om eens iets totaal anders dan gewoonlijk te doen? Om
ook bevoorrechte getuige te zijn van wat achter de schermen van een groot evenement gebeurt? Kortom,
om een nieuwe verrijkende ervaring mee te maken?
Schrijf u dan in op www.flyinkoksijde.be!

7de editie van Cabin Art: inschrijven
De 7de editie van Cabin Art vindt aanstaande zomer van 24 mei tot half september plaats op de Zeedijk
in Sint-Idesbald. Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in openlucht georganiseerd door de
handelaarsbond K-Baaltje, in samenwerking met de gemeentelijke dienst Cultuur & Erfgoed en Yes Art
Gallery.
Thema - Er werd gekozen voor het thema
Grenzeloosheid om letterlijk en figuurlijk met
Beaufort 2015 aan te sluiten: buiten de grenzen…
Deelnemen - Iedereen kan deelnemen, van jong
tot oud, van amateur tot beroepskunstenaar.
Inschrijven is wel vereist daar een jury 35 artiesten
zal selecteren (zie verder).
Doel - De geselecteerde kunstenaars zullen
hun werk rechtstreeks op de achterwand van
de cabine kunnen maken op 24 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 15 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 afstand van zijn kunstwerk.
Inschrijven - Mail een korte voorstelling van uzelf voor 27 maart naar cabinart.baaltje@gmail.com. Verwijs
eventueel naar uw website of andere mooie referenties. Bezorg een schets van het werk dat u wenst
te maken. Leg uw werk uit in max. 5 regels. Een vakkundige jury zal de 35 deelnemers selecteren. De
organisatie brengt u dan snel op de hoogte van hun besluit dat rond 2 april zal vallen. U kunt ook alles
opsturen naar Yes Art Gallery, Strandlaan 239c, in 8670 Koksijde.
Return - De winnaar van de publieksprijs mag een weekendje in Koksijde verblijven. Elke 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 naar latere expo’s geleid. Onze gemeente en de diverse
organisaties in Sint-Idesbald promoten dit evenement steeds meer en willen de kwaliteit ervan elk jaar
upgraden. Kunstenaars die hun werk op een houten plaat maken, kunnen hun werk achteraf recupereren.

Opendeur in de WAK: kunst (k)linkt
Op zaterdag 7 en zondag 8 februari, telkens van 14 uur tot 17 u., zet
de WAK opnieuw zijn deuren open voor iedereen die de creatieve
uitspattingen van alle cursisten, jong en oud, wil komen bewonderen.
Het weekend vindt plaats op twee locaties: in het hoofdgebouw in de
Veurnelaan en in kapel Ster der Zee. Zoals elke keer valt er weer van
alles te beleven: workshops voor kinderen, een fotozoektocht (een
makkelijke en een moeilijke versie), alle ateliers draaien op volle toeren
en de gezellige bar is ook open.
In de kapel Ster der Zee wordt werk tentoongesteld van de leerlingen
uit de lagere en middelbare graad. In de gaanderij van het
hoofdgebouw stellen de volwassen cursisten ten toon.
Speciaal voor deze gelegenheid rijdt een klinkend treintje gratis tussen
het hoofdgebouw en kapel Ster der Zee. Eerste treinrit om 14.30 u.
aan het hoofdgebouw. Om het half uur rijdt het treintje heen en terug
tussen de twee locaties.
Info en inschrijvingen: Westhoekacademie Koksijde, Veurnelaan 109,
T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,
www.westhoekacademie.be
Een heel bijzonder werk van de lagere graad klas van Trui Martens.

Huisartsen in onze gemeente
Huisartsenwachtpost IJzerstreek en
Westkust

Oude Beestenmarkt 6 in Veurne
Openingsuren
• Op zaterdag, zondag en feestdagen kan u in de
wachtpost terecht van 8 tot 18 u. zonder afspraak
• Tijdens de week: T 070 24 65 55 – www.hijw.be

Koksijde

• Dr. Castelein, Houtsaegerlaan 56 / T 058 52 26 69
/ van ma tot vr van 18 tot 19 u.
• Dr. Cleeren, Blieckstraat 7 / T 058 51 15 59 / ma,
di, wo, vr van 9 tot 10.30 u. en van 18 tot 19 u. /
do van 9 tot 10.30 u.
• Artsenpraktijk Kursaal, dr. Cottenie en dr. Kyndt,
Kursaallaan 11 / T 058 51 88 66 (bel tussen 8 en
12 u.) / na afspraak / za vrije raadpleging voor
urgenties van 8.30 tot 10 u.
• Dr. Decroos, Kerkstraat 47 / T 058 51 54 39 / elke
dag van 8.30 tot 10 u. en van 18 tot 19 u., behalve
di vm en do nm, + na afspraak.
• Dr. Sinnaghel, Coosemanslaan 4/bus 001 /
T 058 62 69 70, www.dokterstijn.be / weekdagen
van 8.30 tot 10 u. en van 17.30 tot 19 u. (do enkel
’s morgens) / za na afspraak
• Dr. Vanvooren, Zeelaan 87 / T 058 51 89 22 / ma,
di, woe en vr. van 8 tot 9.30 u. / na afspraak ma
en di van 18 tot 19.30 u., wo van 14 tot 15.30 u.,
do van 14 tot 15.30 u. en van 18 tot 19.30 u., vr
van 18 tot 19 u., za van 9 tot 10.30 u.

Oostduinkerke

• Dr. Adriaens, Kruipwilgendreef 2, gv01 /
T 058 51 39 23 / weekdagen van 9 tot 10.30 u. en
18 tot 19 u. (wo enkel ’s morgens), of na afspraak

• Dr. Bruls, Albert I laan 43B/25 / T 058 52 49 08,
0475 25 05 79 / ma tot vr van 9 tot 10.30 u. / ma,
di wo en vr van 18.30 tot 20 u. / za van 9 tot
10.30 u. / do van 9 tot 10.30 u. / do nm en avond
na afspraak
• Dr. Cortens, Leopold II-laan 7 / T 058 51 59 80 /
elke dag van 14 tot 15 u. en na afspraak
• Dr. Supeley, Leopold II-laan 7 / T 058 51 59 80 /
ma, wo en vr. van 8.30 tot 10 u. na afspraak,
www.afspraken.be
• Dr. Vanden Broucke, Leopold II-Laan 224 /
T 058 51 32 26 / ma van 9 tot 10.30 u. en van
17.30 tot 19 u. / di van 8 tot 9 u. na afspraak, van
9 tot 10.30 u. vrije raadpleging / wo van 11 tot
12 u. na afspraak en van 18 tot 19.30 u. na
afspraak / do van 14 tot 15 u., vr van 9 tot 10.30
en van 14 tot 16 u. na afspraak / za van 9 tot 11 u.
na afspraak
• Dr. Gantois, Leopold II-Laan 224 / 058 51 32 26 /
ma van 10 tot 11 en van 14 tot 16 u. na afspraak
/ di van 10.30 tot 12 u. na afspraak en van 17.30
tot 19 u. / wo van 9 tot 10.30 u. en van 17 tot 18
u. na afspraak / do van 8 tot 9 u. na afspraak en
van 9 tot 10.30 u. vrije raadpleging / vr van 11 tot
12 u. na afspraak en van 17 tot 18.30 u. / za na
afspraak
• Dr. Van Boeckel, Albert I-laan 116 / T 058 52 05 96
/ ma, di en do van 9 tot 10.30 u. en van 17.30 tot
19 u. / wo van 9 tot 10 u. en na afspraak / vr van
9 tot 10.30 u. en van 17 tot 18 u. / za na afspraak

Sint-Idesbald

• Dr. Van Gheluwe, Koninklijke Baan 297 /
T 058 51 04 80, www.drvangheluwe.be / ma, di en
do van 9 tot 10.30 u. en van 17 tot 18 u. /
wo vm na afspraak / vr van 9 tot 10.30 en nm na
afspraak / za vm na afspraak
• Dr. Van Moen, Smeyerslaan 3 / T 058 52 06 20 /
elke dag 8.30 tot 10 u. en van 17.30 tot 19 u.
(niet op di en do avond) / woe van 13 tot 14 u. /
za van 8.30 tot 10 u.

Ambulance / Brandweer
112

Politie
101

2de Levensloop: u doet toch ook mee?
Zoals al in het vorig nummer aangekondigd vindt de 2de editie van
Levensloop Koksijde-Oostduinkerke plaats op zaterdag 30 en zondag
31 mei op de militaire basis van Koksijde. U doet toch ook mee? Voor de
editie 2015 zijn de voorbereidingen onder leiding van het voorzittersduo
Siska Christiaens en Christel Vervenne weer volop aan de gang.
Op de eerste editie van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke in de lente
2014 werd maar liefst 146.080,15 euro ingezameld. Veertig ploegen en
1.835 deelnemers gaven in de maanden vòòr Levensloop het beste
van zichzelf en organiseerden diverse benefietacties. Het verwenpaleis
verwelkomde maar liefst 122 vechters.
De peter van de komende tweede editie is opnieuw dokter Alex Mottrie,
uroloog en wereldwijd-specialist inzake de robotmatig geassisteerde
chirurgie. Dr. Mottrie is verbonden aan het OLV-ziekenhuis in Aalst, waar
hij operaties met een robot uitvoert. Dankzij deze techniek dient er in het
lichaam slechts een kleine insnijding
gemaakt te worden. Voor de patiënt
biedt deze techniek enkel voordelen:
minder pijn en minder littekenvorming.

Dr. Alex Mottrie

Deelnemen in een team - Schrijf in
als deelnemer en uw inschrijvingsgeld
gaat rechtstreeks naar Levensloop.
Doe een gift - Aan Levensloop, een
team of een deelnemer. Elke gift van
40 euro of meer geeft recht op een
fiscaal attest.
Een geldinzameling organiseren
- Organiseer een activiteit vòòr
of tijdens Levensloop en stort het
ingezamelde bedrag.
Info: www.levensloop.be/relays/
koksijde-oostduinkerke-2015

Infonamiddag: voeding en darmflora
De seniorenadviesraad organiseert met steun van B+Pharma op donderdag 12 februari om 14 u. in c.c.
CasinoKoksijde een infonamiddag over voeding en darmflora onder de slogan Neem je darm onder je
arm. Geef darmkanker geen kans.
Of een persoon vatbaar is voor diverse moderne kwalen hangt meestal af van zijn weerstandsvermogen of
immuniteit. Daar kan men zelf vaak wat aan doen door de darmflora goed te verzorgen. Negentig procent
van de immuniteit van baby’s is gelinkt aan de darmen, bij volwassenen is dat 80%. Daarom is een gezonde,
evenwichtige en gevarieerde voeding van groot belang. Soms is er evenwel iets méér nodig. Wat dat precies
inhoudt, wordt op deze infonamiddag toegelicht.
Sprekers zijn:
- Dr. Colemont, maag –en darmspecialist in het ziekenhuis GasthuisZusters
Antwerpen en oprichter van de vzw Stop darmkanker, een Vlaamse autoriteit op
het vlak van dikkedarmkanker. Hij bracht recent het boek Stop darmkanker uit
- Sarah Hoeck, medewerkster van het Centrum voor Kankeropsporing, dat het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker organiseert
- Dieter Bracke, apotheker en voedingsspecialist, info@bpluspharma.be
Toegang 2 euro, drankje inbegrepen.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be (seniorenconsulent, 058 53 43 42),
www.sociaalhuiskoksijde.be

Koksijde: hartveilige gemeente!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de RK-afdeling Koksijde op 11 januari ontving burgemeester Marc
Vanden Bussche het aankondigingsbord met als opschrift “Deze gemeente is hartveilig”. De uitreiking kon
plaatsvinden na lange samenwerking tussen RK-Koksijde en de gemeente.
In die voorbije jaren werden 220 inwoners en
werknemers van de gemeente opgeleid in
AED-gebruik via een cursus, gegeven door
RK-deskundigen. De deelnemers leerden
niet alleen reanimeren maar geraakten ook
vertrouwd met het AED-toestel (Automatische
Externe Defibrillator).
Spaghetti-avond
Het RK-Koksijde organiseert op zaterdag 28
februari vanaf 18.30 u. in de Kerkepannezaal
in Sint-Idesbald een spaghetti-avond.
Volwassenen 13 euro, kinderen 7 euro.
De opbrengst zal volledig geïnvesteerd
worden in materiaal voor de AED- en EHBOopleidingen.
Info en kaarten: Ann Duyck, 0479 33 09 12,
secretaris@koksijde.rodekruis.be / of Peter
Lasat, 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be.

Burgemeester Marc Vanden Bussche ontvangt het bord “Deze
gemeente is hartveilig” in gezelschap van eerste schepen Jan
Loones, volksvertegenwoordiger Rita Gantois, RK-voorzitter Claude
Meersseman en ondervoorzitter Judith Ranson.

Bloedinzamelingen
Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Bent u tussen 18 en 70 jaar, aarzel niet om bloed te geven, u redt
er mensenlevens mee. U hebt zelf 70% kans om ooit een bloedproduct nodig te hebben. Slechts 3% van de
bevolking geeft zelf bloed. Ontnuchterende cijfers die duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om u als
bloeddonor te melden. Breng uw identiteitskaart mee.
• Koksijde: 5 maart, 11 juni, 17 september en 17 december, telkens van 17 tot 20 u.
in ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-Dorp.
• Sint-Idesbald: 18 maart, 24 juni, 30 september en 30 december, telkens van 17 tot 19.30 u.
in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
• Oostduinkerke: 11 maart, 17 juni, 23 september en 23 december, telkens van 16.30 tot 20 u.
in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
Info: Peter Lasat, 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be

Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg
startte gespreksgroep zelfdoding
De werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg Koksijde startte in december met een gespreksgroep voor
nabestaanden van een zelfdoding. Deze lokale gespreksgroep valt onder de koepel van de Werkgroep
Verder Vlaanderen.
Begeleiders voor deze werkgroep, waar lotgenoten elkaar treffen, werden gevonden bij het CGG Largo
(Jente Vandeburie), het AZ Sint-Augustinus Veurne (Jan Leye en Stefaan Demoen), en de gemeente Koksijde
(Evelien Sys). Onze gemeente stelt ook het vergaderlokaal ter beschikking.
De kennismakingsgesprekken met de kandidaten voor de gespreksgroep vonden plaats in oktober en
november. Uiteindelijk ging de groep in december met 8 deelnemers van start. Deze sessies lopen nog een
tijdje door in het voorjaar.
De werkgroep GGZ bereidt momenteel een overzichtelijke flyer voor de inwoners
van Koksijde voor, waarop de voornaamste adressen voor hulpverlening op
psychisch vlak vermeld staan. Onze regio kent namelijk heel wat voorzieningen,
maar soms ziet men door het bos de bomen niet meer. Ook voor hulpverleners of
huisartsen kan deze flyer van nut zijn.
De GGZ wijst er voorts op dat de overheid ook al initiatief nam i.v.m. de
problematiek van zelfdoding. Het gaat om het telefoonnummer 1813 (24 u.),
maar ook de internetsite www.1813.be voor wie nood heeft aan een gesprek of
meer info.

Actieve breiclub in het Sociaal Huis
Een 20-tal lustige breisters heeft in december
onder begeleiding van vrijwilligers weer heel
wat kindermutsen en sjaals voor de klanten
van het Sociaal Huis gebreid. De vaardige
handen creëerden met behulp van karton en
restjes wol ook mooie kerststerren. Wie zich ook
creatief wil uitleven, is heel welkom elke laatste
donderdagnamiddag van de maand (van
14 tot 16 u.) in zaal De Brug van het
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34. Volgende
breimomenten: 26 februari, 30 maart, 30 april,
28 mei en 25 juni. Toegang 2 euro, gebruik
materiaal, koffie en cake inbegrepen. Ook
wie niet van breien houdt, is welkom, ideaal
moment om sociale contacten uit te leggen.
Inschrijven bij:
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be,
T 058 53 43 43.

Lekkere workshops budgetkoken
De workshops budgetkoken, elke maand in zaal de Witte Burg, zijn echte gastronomische festijnen. In
december bereidden de klanten en vrijwilligers een delicieus kerstmenu. Op het menu eerst tartaar van
zalm met een fijn bieslooksausje. De traditionele gevulde kalkoen mocht niet ontbreken, vergezeld van een
peertje met airellen, jonge worteltjes, spruitjes en aardappelgratin. De kers op de taart was de voortreffelijke
chocolade moelleux met een bolletje ijs, afgewerkt met een muntblaadje. Meer info: Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be.

Voedselpakketten voor minderbedeelden
In samenwerking met het Sociaal Huis schonk
Rotaract Veurne-Westkust tijdens de kerstperiode aan
130 minderbedeelde gezinnen een kerstpakket met
toiletartikelen en lang houdbare voedingswaren zoals
honing, rijst, groenten en fruit in blik, beschuit, koffie, boter
enz. Deze actie kon gerealiseerd worden dankzij de gulle
sponsoring van o.a. Meli, Carrefour Koksijde, Pepsico, La
William en Bosta Panzani. Daarnaast zamelde Rotaract
Veurne-Westkust ook geld in op zijn jaarlijkse Mid Summer
Party, en ontvangt het Sociaal Huis doorheen het jaar
geregeld voedsel van diverse gulle schenkers. Op de
foto v.l.n.r. kleinkindjes van de voorzitter, OCMW-secretaris
Pascale Feys, OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie,
Rotaract-voorzitter Lies Huyghebaert en Alysse Vermeersch
van sociaal Rotaract.

Voornaamste methodes van bankkaartfraude
Dieven kunnen diverse methodes toepassen om uw bankkaart te gebruiken of om uw geld aan een
bankautomaat afhandig te maken. Politie Westkust laat u kennismaken met de meest voorkomende
methodes.
* Let op voor shouldersurfing. Daders gaan eenvoudig te werk, meestal in
selfbanking ruimtes op drukke plaatsen. Ze spieken de pincode door mee
over de schouder van het slachtoffer te gluren. Vervolgens stelen ze de
kaart door verwarring te zaaien bij die persoon. Door eenvoudig uw hand
boven het klavier te houden, kan er al veel ellende voorkomen worden.
* Pas op voor skimming. Bij skimming knoeien de daders met de
bankautomaat. Ze kopiëren de magneetstrook via een monteerbare
leesmond (soort gleuf die de magnetische strip leest) op het banktoestel.
Aanvullend bekomen ze via een mini-camera (kleine bewakingscamera
die alles opneemt op het moment dat u uw code ingeeft) de pincode.
Met deze gegevens kunnen de daders (meestal een bende) geld
afhalen in het buitenland.
* Cashtrapping is ook een vorm van gelddiefstal aan bankautomaten. De daders brengen een plaatje
met dubbelzijdige kleefband aan ter hoogte van de geldgleuf. Hierdoor blijven de geldbriefjes plakken en
denken slachtoffers dat er iets mis is met de bankautomaat. De daders staan meestal in de buurt op de
uitkijk om onmiddellijk nadat de benadeelde de automaat verlaten heeft, het geld te recupereren.
* Klacht van bankkaartfraude indienen: laat uw kaart onmiddellijk blokkeren via CARDSTOP op het
nummer 070 34 43 44 als u merkt dat er misbruik van uw kaart wordt gemaakt of wanneer u ze verloren
hebt. Dien ook zeker klacht in bij de politie Westkust op het nummer 058 53 30 00.

Cursus digitale fotografie voor senioren
Na een geslaagd samenwerkingsverband met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo-Go heeft
het gemeentebestuur na advies van de seniorenadviesraad besloten om het aanbod cursussen uit te
breiden. Naast de vervolgcursus Tablet en iPad start voor senioren na de krokusvakantie ook een reeks
digitale fotografie in het Duinenhuis (Bettystraat 7).
Foto’s nemen maakt vandaag deel uit van het dagelijks leven. De complexiteit van een digitaal fototoestel
kan er wel zorgen voor dat de gebruiker het noorden kwijtraakt.
De reeks is bedoeld voor senioren die geen voorkennis hebben en
die uit hun fototoestel meer willen halen. Stap per stap worden alle
basisbegrippen uitgelegd en leert u ‘anders’ fotograferen. Theoretisch
en praktische oefeningen wisselen elkaar af. De 10 lessen worden
gegeven door een ervaren docent op woensdagen: 25 februari, 4, 11,
18 en 25 maart, 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei, telkens van 13.30 tot 17
u. Eigen fototoestel is noodzakelijk.
Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld en 2,5 euro voor het cursusmateriaal.
Inschrijven enkel via Cervo-Go, T 058 41 51 61, info@cervogo.be.

Seniorenadviesraad informeert senioren
De seniorenadviesraad, kortweg SAR, is er voor onze Koksijdse senioren. De SAR bestaat voornamelijk uit
afgevaardigden van seniorenverenigingen en deskundigen. De SAR-Koksijde is heel actief. Advies verlenen
en senioren informeren staat hoog in het SAR-vaandel.
Een voorproefje uit het programma voorjaar 2015. U kan ook persoonlijk uw uitnodiging ontvangen door
uw e-mailadres te mailen aan katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of kijk op Facebook Sociaal Huis
Koksijde.
• Donderdag 12 februari: infonamiddag over darmflora en gezonde voeding, zie blz. 17
• Maart: dansnamiddag voor senioren
• Woensdag 25 maart: infonamiddag “Geheugen en vergeten”, vragen en misverstanden over
geheugenproblematiek door professor Michael Portzky, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in de
neuropsychologie. In mei en juni vijf sessies geheugentraining voor 55-plussers.
• Dinsdag 21 april: statutaire vergadering in de Hotelschool Koksijde met een BV-voedingsspecialist
• van 15 tot 17 juni: seniorensportdriedaagse
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42.

Koksijdse professor schrijft boek
over jongeren en sociale media
Mediawijs online. Jongeren en sociale media, zo luidt de titel van het recent boek
geschreven door Koksijdenaar Michel Walrave en doctorandus Joris Van Ouytsel.
Michel Walrave is professor Communicatiewetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen en aan die instelling verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep Media &
ICT in Organisaties & Samenleving (MIOS). ICT rules the world? We vroegen professor
Walrave naar een antwoord op die vraag.
T-d: “ICT rules the world... Geldt dat ook voor jongeren?
Prof. Walrave: “Het klikt in elk geval tussen jongeren en sociale media. Maar hoe
zorgen we ervoor dat onze kinderen en adolescenten veilig kunnen internetten? We
moeten hen in elk geval aanleren om veilig en respectvol met anderen online om
te springen. Het handboek biedt daarom een klare kijk op de vele voordelen van
sociale media, maar ook op de risico’s ervan. Cyberpesten, grooming, sexting of het
sturen van seksueel getinte berichten en beelden, en cyberliefde zijn maar enkele
van de topics die aan bod komen.”
T-d: “Welke gevaren dreigen er nog?”
Prof. Walrave: “Het internet bevat een schat
aan info, maar ook veel ongewenste inhoud.
Denk maar aan pesterijen, racisme en
andere vormen van geweld. Er zijn verder
ook vormen van marketing geïntegreerd in
games, persoonlijke info die gebruikt wordt
voor gepersonaliseerde reclame. Ouders
zijn zich niet altijd bewust van die risico’s.
Toch kunnen volwassenen jongeren wel
veel bijbrengen over het kritisch en bewust
omgaan met sociale media. Dat is het
doel van het boek, een sensibiliseringsgids
voor ouders, leerkrachten en andere
jongerenbegeleiders.”
T-d: “Moeten zij het internetgebruik door
jongeren dan beperken?”
Prof. Walrave: “Nee, dat is niet de oplossing.
De voordelen van het internet wegen immers
op tegen de nadelen. Ouderen moeten
met jongeren wel in dialoog gaan over hun
Professor Michel Walrave overhandigt een exemplaar van zijn boek
internetgebruik, over de voordelen van èn
“Mediawijs online. Jongeren en sociale media” aan bibliothecaris
risico’s van het openen van een account op
Viviane Rys in aanwezigheid van schepen van Jeugd Lander Van
een sociaalnetwerksite. Praten, dat is nodig!
Hove.
Daarom gaat het boek ook dieper in op de
kansen van de sociale media. We willen met dit boek vooral een positief verhaal brengen dat de kansen van
sociale media voor jongeren benadrukt.”
T-d: “Hoe brengt u dat postief verhaal?”
Prof. Walrave: “De gids groeit met de jongere mee: we focussen op thema’s die in verschillende fasen van
het leven van opgroeiende jongeren belangrijk zijn. We besteden eerst aandacht aan het ontwikkelen van je
online identiteit, het sluiten van vriendschappen online, liefdesrelaties, maar ook het omgaan met risico’s zoals
cyberpesten. Jongeren groeien ook op als consumenten. Daarom bespreken we verschillende media tijdens
belangrijke gebeurtenissen in het leven van kinderen en jongeren. We proberen steeds vanuit de situatie van
de ouders, familie en leerkrachten mee te denken met de jongeren hoe de voordelen van de sociale media
ten volle te benutten, de risico’s zo beperkt mogelijk te houden en de jongere bij te staan als het fout loopt.
Daarom geven we ook vele tips over concrete acties die men samen met de jongeren kan ondernemen.”
Het boek, geschreven in opdracht van Mediawijs.be, werd in nauw overleg met belangrijke stakeholders
ontwikkeld, zoals o.m. Childfocus, Gezinsbond, Mediaraven en het departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Het is uitgegeven door LannooCampus, telt 240 pagina’s en kost 24,99 euro. Online bestellen
via EAN 9789401417013. Meer info op www.uantwerpen.be/mediawijs

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 5: milieuvriendelijk klussen

Maandelijks bezorgt de dienst Mil & DO een recept uit de provinciale
folder Afvalkuur. Als je verbouwt of klust, vergeet dan niet aan het milieu
te denken: milieuvriendelijk materiaal gebruiken, recycleren, bewust afval
sorteren.
Milieuvriendelijk verven
- Vraag in de winkel milieuvriendelijke verven op basis van water.
- Bereken de juiste oppervlakte van de muren en koop niet meer verf dan
nodig. Bewaar de overschotten. Sluit de verfpot na gebruik goed af.
- Gebruik zo weinig mogelijk white spirit om borstels schoon te maken.
Laat verfresten bezinken en giet het zuivere gedeelte van de white spirit
over in een ander potje. Het bezinksel hoort thuis bij het klein gevaarlijk
afval (KGA) of klein chemisch afval. De overgegoten white spirit kan u
opnieuw gebruiken.
- Er bestaan milieuvriendelijke producten om verfresten te verwijderen, bv.
dennenhars. De resten gaan uiteraard bij het KGA.
- Gebruik navulbare verstuivers met een handpompje in plaats van
wegwerpspuitbussen met drijfgas.
Milieuvriendelijk behangen
- Stoom behang af in plaats van het te verwijderen met
behanglijmoplosser.
- Ademend papier- of acrylbehang is beter voor het milieu dan vinyl- of
textielbehang.
Milieuvriendelijke lijm en kit
Lijm en kit kunnen veel milieuonvriendelijke stoffen bevatten, ga indien
mogelijk dus voor wateroplosbare lijm of watergedragen acrylkit.
Vloeren met respect voor de natuur!
Als u een milieuvriendelijke vloer wilt, kies voor houten vloerdelen, afkomstig uit gecertificeerde bossen.
Vooral essen, beuken en eiken zijn slijtvast en gaan lang mee. Kijk uit naar houten vloeren en parket met
het FSC-keurmerk. Deze zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen.
Hergebruiken = milieuvriendelijk!
Er zijn veel verschillende vormen van hergebruik. Ga na, voor u de sloop begint of verbouwt, wat u later
mogelijk kan hergebruiken. Zo kan u het hout van het bed hergebruiken bij de bouw van bv. een nieuwe
kast.

Hondenpoepactie: nieuw campagnebeeld
Een nieuw jaar én een nieuw campagnebeeld “Wat te doen met hondenpoep?” Toegegeven, er ligt
minder hondenpoep op trottoirs en zachte bermen. De meeste hondenbaasjes kuisen de poep van hun
hond op en deponeren het zakje, zoals het hoort, in de vuilbak. Maar toch belanden gevulde zakjes nog
al te vaak in privétuintjes of in de goot.
Met dit nieuw campagnebeeld wil het gemeentebestuur
de “boodschap” extra aandacht geven, want een gevuld
hondenpoepzakje in je tuin vinden is niet aangenaam.
Gevulde zwerfzakjes komen ook vaak in het gescheiden
rioolstelsel terecht. Straatkolken zijn verbonden met een
plaatselijke bezinkput. Achtergelaten hondenpoepzakjes
veroorzaken na een fikse regenbui verstoppingen in die
straatbezinkputten, met alle gevolgen van dien. Deponeer
dus gevulde hondenpoepzakjes in de (straat)vuilbak
of in hondenpoepbuizen, waarvan er in de wijken al
60 staan. Dat netwerk wordt in 2015 nog uitgebreid. De
speciale kokers worden door het team Openbare Netheid
dagelijks of twee maal per week leeggemaakt.
Het achterlaten van hondendrollen op plaatsen waar het
niet hoort, al dan niet in een zakje, geeft aanleiding tot
een administratieve geldboete.

Activiteiten in het Duinenhuis
Het goddelijke Higgs-Bosondeeltje - Voordracht op
vrijdag 13 februari om 19.30 u. door Chris Rulmonde.
Higgs-boson is een elementair deeltje dat
verondersteld wordt te bestaan, maar nog nooit
is waargenomen. Dat kan mogelijk wel met de
deeltjesversneller LHC, de meest gesofisticeerde
machine die de mens ooit gebouwd heeft / org. De
Sterrenjutters / toegang 5 euro, 4 euro voor leden
De Sterrenjutters, inwoners, gidsen Duinenhuis en
studenten (drankje in) / inschrijven duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17.

The big five van Europa - Voordracht op donderdag
19 maart om 19 u. door bioloog Frederik Thoelen
(Opglabbeek) / De spreker, bekend van het éénprogramma Dieren in Nesten, trok door Europese
oerbossen, gebergtes en steppegebieden, op zoek
naar de meest spectaculaire Europese dieren. Op
dat vlak moet Europa lang niet onderdoen voor de
Afrikaanse savanne. Voordracht met veel film- en
fotomateriaal / toegang 5 euro, 4 euro voor inwoners,
gidsen Duinenhuis en studenten (drankje in) /
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

De vos en de (steen)
marter - Voordracht op
donderdag 26 februari
om 19.30 u. door
Koen Van Den Berge
(Instituut voor Natuuren Bosonderzoek). De
vos kampt met serieuze
imagoproblemen,
slachtpartijen in
kippenhokken leveren hem weinig sympathie op.
Toch is de vos zeer nuttig om schade door o.a. ratten,
muizen en konijnen binnen de perken te houden.
Informatieve lezing voor voor- en tegenstanders / org.
i.s.m. natuurwerkgroep De Kerkuil / gratis toegang /
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Gedeeltelijke zonsverduistering - Vrijdag 20 maart
bij helder weer, open vanaf 9 u. / Tussen 9.30 en
11.48 u. vindt een gedeeltelijke zonsverduistering
plaats. Bij helder weer zal de hele zonsverduistering
in Nederland en België zichtbaar zijn. Op de climax,
10.37 u., zal 84% van de diameter van de zon, of
81% van haar oppervlakte, bedekt zijn. Niet genoeg
om het donker te maken, wel om met het blote oog
opgemerkt te worden. Speciale eclipsbrilletjes nuttig /
org. De Sterrenjutters / toegang 2 euro (eclipsbrilletje in).

Cursus zeeanimator - Di 10, 17 en 24 maart van
9.15 tot 16.15 u. Leer drie veldwerkpakketten om met
kinderen uit het basisonderwijs de natuur aan zee te
ontdekken. Specifieke voorkennis niet nodig. Cursisten
kunnen nadien ingezet worden in het Duinenhuis
om scholen en zeeklassen te begeleiden / org. i.s.m.
de dienst Natuur- en Milieueducatie Kust van de
provincie / prijs 20 euro, storten op rek. BE21 0910
1313 1203, vermelding “Zeeanimator 2015”’ + naam /
inschrijven weekvandezee@west-vlaanderen.be,
T 050 40 32 82 vóór 2 maart
Grote Natuurquiz 3.0 - Vrijdag 13 maart om 19 u. /
Wie weet het meest over milieu en natuur? Vorm een
groep van drie personen en schrijf je in /
org. i.s.m. Natuurpunt Westkust / prijs 12 euro per
team / inschrijven vóór
10 maart duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Yogawandeldag
- Zaterdag 21
maart van 9 tot 14
u. Sigrid Rondelez,
ex-topsportster en
yoga-instructrice
/ ’s Voormiddags
lange ontspannende
yogales voor
zowel beginnende
als ervaren yogi.
Na een drankje
stevige wandeling op het strand en door de duinen.
Picknicken onderweg / Matje, dekentje en kussen
meebrengen, en afvalarme picknick, losse kledij
voor de yoga, regenjas en stevige schoenen voor
de wandeling / prijs 10 euro, max. 15 deelnemers,
inschrijven is aangeraden op duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17.
Sterrenkijkdagen - Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
van 21 tot 24 u. / Kijk onder begeleiding met de
telescoop Celestron C11 naar de hemellichamen,
ook andere telescopen op het dakterras / ander
programma bij slecht weer / org. De Sterrenjutters /
gratis toegang / info www.sterrenjutter.koksijde.be.
(Vrije toegang tot de Sterrenjutter op donderdag 12
februari van 19 tot 21 u. bij heldere hemel.)
Mini-moestuin zoekt groene vingers - Zaterdag 28
maart van 9 tot 12 u. met lesgever Koen Heughebaert
/ Timmer een bak, versier met restjes verf, vul met
aarde, plantjes en zaadjes en klaar uw minimoestuintje! Met wat geduld, wat water en vooral
veel zon heb je straks zelf gekweekte groentjes / voor
kinderen van 6 tot 12 jaar (mogen vergezeld zijn van
een ouder) / / org. i.s.m. De Groene Hemel / prijs
7,50 euro, max. 15 kinderen / inschrijven duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17.

Haal de afvalapp Recycle! in huis
Afvalkalender niet bij de hand en u weet niet
wanneer de ophaling PMD en papier en karton bij
u langskomt? Download de afvalapp Recycle! en
kijk voortaan op de agenda van uw smartphone
of tablet. Recycle! is een gratis app voor iPhone en
Android. Surf naar www.ivvo.be of
www.ophaalkalender.be voor meer info. De app
Recycle! is een samenwerking tussen Bebat,
Recupel, Fostplus, uw afvalintercommunale IVVO
en uw gemeente. U kan de afvalkalender ook
raadplegen op straatniveau via de website www.
ivvo.be en downloaden in uw persoonlijke agenda.
Hoe (oppgelet: jaarlijks) te vernieuwen?
- 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 gemeente, straat en huisnummer in en klik
op “kalender tonen”.

- Om de ophaaldagen in uw persoonlijke agenda
te downloaden, klikt u 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.
Dit kan zowel in Google,
Outlook, … zijn.
Onduidelijk? Kan u uw
adres niet selecteren
in de afvalapp of op
de website? Kloppen
de ophaaldagen in
de Afvalapp of op de
website niet met deze op
de papieren versie van de
Afvalkalender? Meld dit dan
op communicatie@ivvo.be of
op 057 23 08 83.

Mooi resultaat “Vergroot de hoop”
Taxussnoeisel wordt gebruikt bij de bestrijding van
kanker. In de naalden zit baccatine dat als grondstof
voor chemotherapeutische medicijnen kan ingezet
worden. Net als de voorbije jaren werd het snoeisel ook
in 2014 selectief ingezameld op de containerparken
van het werkgebied van de afvalintercommunale IVVO.
In totaal werd 181 m³ taxussnoeisel ingezameld, meteen
goed voor evenveel behandelingen. De IVVO mocht de
daaraan gekoppelde opbrengst, maar liefst 9.075 euro,
integraal aan het Kinderkankerfonds schenken.

Inzamelmaand frituurvet en –olie opnieuw succes
De afvalintercommunale (IVVO)
organiseerde in oktober 2014 weer
een inzamelmaand frituurvet en –olie
om gezinnen te stimuleren correct
in te zamelen. Geen dumping via
afvoerbuizen of restafvalzak, maar
afleveren in het containerpark. Want
een liter correct ingezamelde olie
of vet is goed voor bijna een liter
biodiesel. Tien bezoekers die hun
frituurolie correct afleverden op het
containerpark wonnen een nieuwe
frietketel.

Grote zwerfvuilopruimdag
De afvalintercommunale IVVO en de dienst Mil & DO nodigen alle verenigingen uit om samen voor een
zwerfvuilvrij Koksijde te gaan door deel te nemen aan de zwerfvuilactie op zaterdag 7 maart. Interesse in
voorwaarden en regelingen? Contacteer de dienst Mil & en DO, milieu@koksijde.be, 058 53 34 39.

Start to Run en Keep Running
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de dertiende 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 (10 tot 15 km).
De trainingen vinden plaats op de atletiekpiste op het sportpark
Hazebeek in Oostduinkerke, met start op maandag 2 maart. Testen op
maandag 11 en woensdag 13 mei, gevolgd door uitreiking van de
brevetten en tombola op vrijdag 15 mei.
Ter plaatse inschrijven op maandag 2 maart vanaf 18.30 u of vooraf via http://koksijde.macw.be/. Gratis
voor leden van ACK, maar wel inschrijven. Niet-leden betalen 30 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

Titel Sportelgemeente
2014 voor sportdienst

V.l.n.r. administrateur-generaal Philippe Pacquay
van BLOSO, sportpromotor Nele Vanoverschelde
en diensthoofd Lynn Delanghe van de sportdienst
Koksijde, en inspecteur Ann De Bruycker van BLOSOpromotiedienst West-Vlaanderen.

In Izegem ontving de gemeentelijke sportdienst op
woensdag 10 december voor de tweede opeenvolgende
keer de titel Sportelgemeente 2014 uit handen van
administrateur-generaal Philippe Paquay van BLOSO.
Van de 48 deelnemende gemeenten eindigde Koksijde
op de tweede plaats en werd daarvoor met een royaal
sportprijzenpakket beloond. 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. Dankzij sportelen worden senioren ook in
Koksijde gezonder en actiever ouder.

Eerste North C Trail aan zee
Sport-Events organiseert op zaterdag 28 februari de eerste North C Trail, een loopevenement van 13, 25 of
50 km, voor 90%, door de natuur (strand, duinen en bos). De Hoge Blekker als hoogste duin van de Vlaamse
kust kan uiteraard niet ontbreken. Het is de eerste en enige looptrail aan zee.
De start en aankomst bevinden zich op de Zeedijk ter hoogte van het Terlinkplein in Koksijde-Bad.
Er wordt gestart in 2 reeksen op het strand, richting Nieuwpoort. Voor de 50 km start om 9.30 u., voor de 13
en 25 km om 11 u.
Inschrijven (indien nog mogelijk) via www.sport-events.be, of de dag zelf in
Chalet des Bains (+ afhalen borstnummer vanaf 8 u.), tot alle beschikbare
plaatsen uitverkocht zijn. Na 1 februari kost inschrijven 3 euro extra.
- 13 km: 200 beschikbare plaatsen (18 euro).
- 27 km: 400 beschikbare plaatsen (23 euro)
- 50 km: 200 beschikbare plaatsen (35 euro)
Douches in de sporthal van Koksijde-Dorp. Organisator is Sport-Events met
jaren ervaring in het organiseren van kwalitatieve sportevenementen zoals
trail runnen, raids, triatlons en wielerevenementen.
Info: www.sport-events.be/northctrail

Sportelen voor 50-plussers
Zumba gold - Elke dinsdag, telkens van 9.30 tot
10.30 u, in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Zowel voor beginners als voor mensen met Zumbaervaring. Meedoen kost 4 euro per les (verzekering
in). Inschrijven niet nodig.
Tai chi - Voor gevorderden op maandag van 9
tot 10 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp (achter
het politiecommissariaat). Voor beginners
op donderdag van 9 tot 10 u. in de zaal voor
vloersporten in Koksijde-Dorp (naast de sporthal).
Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn
aanbevolen. Organisatie i.s.m. het Sociaal Huis.
Inschrijven (verzekering in): 1,5 euro per les via het
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde, 058 53 43
42 of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be.
Netbal - Elke woensdag van 4 februari tot eind mei
(niet tijdens schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u.
in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Zowel voor
beginners als gevorderden. Inschrijven (verzekering
in) bij de sportdienst, 1,5 euro per les.

Step-aerobic - Speciaal
voor beginners. Op
woensdag 4, 11 en 25 februari van 9.30 tot 10.30
u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Stepaerobic maakt gebruik van een opstapbankje
om beurtelings op- en af te stappen. De training
gebeurt op muziek en is zeer goed voor dij- en
kuitspieren. Inschrijven (verzekering in) bij de
sportdienst, 4,50 euro voor de drie lessen.
Infoavond fietsonderhoud en –herstel voor
beginners - Maandag 9 februari van 18.45 tot
21.15 u. in de Bolledroom in Oostduinkerke (achter
sporthal Hazebeek). Speciaal voor beginners:
u leert op een efficiënte manier uw fietsband
vervangen, uw zadel goed zetten, uw ketting
smeren, kortom… alle vereiste knepen om tijdens
een fietstocht niet voor verrassingen te staan.
Inschrijven (verzekering in) bij de sportdienst, 2 euro.

Yoga - Dinsdag 3, 10, 17 en 24 maart van 10.30 tot
11.30 u. in de Bolledroom in Oostduinkerke (achter
sporthal Hazebeek). Onder begeleiding van een
ervaren yogalesgeefster. Inschrijven (verzekering in)
bij de sportdienst, 6 euro voor de vier lessen.

Mountainbiketoertocht
Op zondag 22 februari organiseert de sportdienst voor
de 21ste keer zijn unieke mountainbiketoertocht met
omlopen van 35 en 47 km. Voor handbikers is er een
aangepast parcours van 36 km (info dehandbiker@live.be
of 0475 65 23 31).
Inschrijven en starten van 8.30 tot 13.30 u. in de sporthal
in Koksijde-Dorp. Inschrijven, enkel de dag zelf, kost
5 euro (verzekering in). Kleedkamers en douches zijn
beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets aan de
bikewash te wassen. Wie geen mountainbike heeft,
kan er een huren bij de plaatselijke fietsenhandelaars.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01
(www.sport.koksijde.be).

Jeugdsportacademie
Voor leerlingen van het 4de tot het 6de leerjaar, in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke, telkens op woensdag van 15.30
tot 16.30 u. Men kan inschrijven voor één of meer reeksen:
- woensdag 4 en 25 februari en 4 maart: tafeltennis (4,5 euro,
verzekering in)
- woensdag 11, 18 en 25 maart en 1 april: atletiek (6 euro,
verzekering in)
Inschrijven: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01,
www.sport.koksijde.be

Voor kleuters en kinderen
Kleutervolley - Reeks van acht sessies (40 euro) spelenderwijs kennismaken met
volley voor kleuters van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een kleuterjuf. Op
zondagen vanaf 25 januari van 11 tot 12 u. in de sporthal Hazebeek.
Inschrijven bij declercq.christophe@hls.be. Org. Volley Team Koksijde.
Kleuterzwemmen - Reeks kleuterzwemmen op dinsdagen en vrijdagen: 24 en 27
februari / 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 en 27 maart. Info: Freddy Boudt, 058 51 76 21,
org. Gezinsbond Oostduinkerke en Koksijde.
Kinderyoga – Reeks van vijf sessies (35 euro) van 25 feb. tot 25 maart, of aparte
lessen (8 euro), van 16 tot 17 u. (ev. 2de uur erna), kleuterturnzaal gemeenteschool
Oostduinkerke, o.l.v. Rebecca Rommelaere rrommelaere@gmail.com, 0478/21 89 03).

Valentijn in
zwembad
Ter gelegenheid
van Valentijn is
de whirlpool in
het Zwem- en
Recreatiebad Hoge
Blekker op zaterdag
14 februari
uitzonderlijk open
vanaf 8 u.

Fietsen voor goed doel in Bangladesh
Tien leerlingen en vijf leerkrachten (o.a. uit
Koksijde) van het college Veurne fietsen
van 13 tot 22 februari elke dag 70 km
door Bangladesh voor een goed doel. In
samenwerking met Wereldfoundation zullen
ze 15 families bezoeken die zich voor een huis
ingeschreven hebben. Een nieuw gebouwd
huis waar ze met hun gezin lang kunnen
wonen. Die huizen kosten natuurlijk geld, dat
de fietsers willen verzamelen: 15.000 euro
voor 15 huizen.
Kjell Vanneste: “Het is een inleefreis in
samenwerking met Wereldfoundation, een
organisatie die met microkredieten huizen
bouwt voor arme Bengaalse families. De
families betalen de kost van het huisje in de
loop van enkele jaren terug. Ondertussen
leren we ook een andere cultuur, mensen,
gewoonten en gebruiken kennen. Voor ons
allen zeker een ongelooflijk avontuur en een
fantastische leerschool voor het leven.”
Elke deelnemer betaalt volledig zijn eigen
reis, en engageert zich ook om in de loop
van het komende jaar de centen bij elkaar
te zoeken. Daarvoor worden op school
acties georganiseerd (o.a. een 24 urenlesmarathon), en wordt er een Bengaals
fietstruitje ontwikkeld, waarvoor bedrijven
kunnen sponsoren.

De deelnemers aan de Bangladesh-inleefreis, v.l.n.r. boven Kjell
Vanneste (Koksijde), Leonie Laloo (Veurne), Pieter Cobbaert
(Pollinkhove), Bart Harnisfeger (Oostduinkerke), Nele Verhulle
(Alveringem), Koen Degrande (Kortemark) en Wim Deheegher
(Diksmuide). Middenrij: Delphine Tahon (Leisele), Marinke Callens
(Oostduinkerke), Olivia Debeuckelaere (Houtem) en Helene
Vanryckegem (Oostvleteren). Onderaan Liesbeth Souvagie
(Alveringem), Hana van Sande (Gent), Marthe Vandaele (Veurne)
en Hélène Syryn (Alveringem).

Wie deze actie wil steunen kan dat via rek. nr. IBAN
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding “TGE–Nl-Wereldfoundation Veurne.

Opvang en kampjes met Pasen 2015
OPVANGKAMPJES

Voor wie - Kinderen van 2,5 jaar tot en met de 3de
kleuterklas.
Wat - De gemeentelijke dienst Onthaalouders
organiseert kleinschalige opvangkampjes tijdens
de paasvakantie op diverse locaties. Gemotiveerde
leerkrachten en/of ingeschreven onthaalouders
bieden kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde
opvang voor max. 8 kindjes per dag. Activiteiten zoals
knutselen, koken, spelletjes, uitstapjes,… specifiek
gericht op de leeftijd van de kinderen.
Waar en wanneer - De openingsuren en locaties variëren. Contact
hiervoor de dienst Onthaalouders. Tijdens de middag warme maaltijd,
vers klaargemaakt door de begeleider!
Inschrijvingen - Vanaf maandag 2 maart via onthaalouders@koksijde.be of
T 058 51 80 74. Reservatie verplicht. De prijs is afhankelijk van het inkomen van de ouders.
Info: www.dvo.koksijde.be, onthaalouders@koksijde.be of T 058 51 80 74.

DE SPEELPLEKKE

Voor wie - Kinderen van 2,5 jaar tot en met het 1ste leerjaar. Kinderen vanaf het 2de leerjaar
kunnen er terecht voor opvang vòòr en na sportkamp en speelpleinwerking of tijdens het
weekend.
Wat - In de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke kunnen dagelijks 94 kinderen
terecht voor een leuke vakantiedag. Het vaste team van gediplomeerde kinderbegeleiders wordt bijgestaan
door enthousiaste monitoren. Elke vakantiedag leuke activiteiten, zowel ’s voor- als ’s namiddags. Wekelijks ook
een uitstap.
Wanneer - Elke weekdag van 6.45 tot 19.15 u. Warme maaltijd is mogelijk.
In weekends en op feestdagen van 7.15 tot 19.15 u. De openingsuren worden bepaald door de reservaties.
Waar – BKO Speelplekke, Dorpstraat 19 in Oostduinkerke.
Inschrijvingen - Vanaf maandag 9 maart via speelplekke@koksijde.be of
T 058 51 34 74. Reservatie verplicht via mail of digitaal loket. Prijs afhankelijk van het inkomen van de ouders.
Info: www.bko.koksijde.be of na afspraak voor een rondleiding in de Speelplekke.

SPORTKAMP

Voor wie - Kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar. Kinderen
vanaf het 3de leerjaar moeten een zwembrevet van minstens
50 m voorleggen om te kunnen deelnemen.
Wat - Omnisportkamp met o.a. kajak, basketbal, tafeltennis,
toestelturnen, mountainbiketocht, circustechnieken, rafttocht
enz.
Wanneer - van dinsdag 7 tot vrijdag 10 april, telkens van 9 tot
16 u.
Lunch in de sporthal, zelf meebrengen.
Gratis opvang mogelijk tussen 8 en 9 u. en tussen 16 en
16.30 u. Wie niet kan opgehaald worden vòòr 16.30 uur, wordt
door de sportdienst naar de BKO Speelplekke gebracht
(Oostduinkerke-Dorp). Ouders die dat wensen moeten vooraf
zelf de Speelplekke contacteren om alle gegevens van het
kind door te geven. Opvang in de Speelplekke is betalend.
Waar - Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke.
Inschrijvingen - Inwoners van Koksijde, kinderen met een
K-pas en kinderen die school lopen in Koksijde kunnen
inschrijven vanaf 3 februari, anderen vanaf 24 februari.
Inschrijven via het digitaal inschrijvingsformulier
‘www.sport.koksijde.be) of op 058 53 20 01. De inschrijving
is pas definitief na betaling (44 euro). Het aantal plaatsen is
beperkt.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

DE SPEELVEUGEL

Voor wie - Kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.
Wat - Activiteiten, avontuur en fun.
Wanneer – Van woensdag 8 tot vrijdag 10 april / van maandag
13 tot donderdag 16 april
Waar - Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
Inschrijvingen - Vanaf maandag 9 maart voor kinderen uit
Koksijde / vanaf maandag 16 maart voor kinderen die school
lopen in Koksijde of waarvan de ouders in Koksijde werken /
vanaf maandag 23 maart voor niet-inwoners.
Kostprijs - 6 euro per dag. Vooraf reserveren is aanbevolen.
Info: www.jeugd.koksijde.be of 058 53 34 44.

CIRCUSKAMP

Voor wie - Kinderen van het 5 tot 10 jaar.
Wat - Circuskamp met o.a. circustechnieken, creamomenten, schminken, beweging…
Wanneer - Van maandag 13 tot vrijdag 17 april, telkens van 9 tot 16 u. Gratis opvang mogelijk tussen 8 en 9 u.
en tussen 16 en 17 u.
Waar - Gemeentelijke basisschool Koksijde, Abdijstraat 101
Inschrijvingen en info - Via carine.tegethoff@koksijde.be of T 058 51 18 28. De inschrijving is pas definitief na
betaling (60 euro). Beperkt aantal plaatsen.

Drie golfstages op Koksijde Golf ter Hille
1. VOOR BEGINNERS (7-11 JAAR)

Voor wie - Elke jongere die met de golfsport wil
kennismaken
Wat - Initiatiecursus basistechnieken aan de driving
range.
Wanneer – Op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag
10 april, telkens van 10.30 tot 12.30 u.
Info en inschrijvingen – 70 euro,
golfsecretariaat@koksijde.be, T 058 53 27 10.

2. VOOR BEGINNERS (12-18 JAAR)

Voor wie - Voor elke jongere die met de golfsport wil
kennismaken.
Wat - Initiatiecursus basistechnieken aan de driving
range.
Wanneer - Op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag
10 april, telkens van 14 tot 16 u.
Info en inschrijvingen: 70 euro,
golfsecretariaat@koksijde.be, T 058 53 27 10.

3. VOOR FUTURES (8-16 JAAR)

Voor wie - Juniors die tijdens het schooljaar al les
volgen in de golf academy.
Wat - Intense stage ter verfijning van de techniek en
het spel op de baan.
Wanneer – Maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15,
donderdag 16 en vrijdag 17 april, telkens van 9.30
tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. (lunchpakket
meebrengen).
Waar - In de junior room van Koksijde Golf ter Hille.
Info en inschrijvingen – 175 euro,
golfsecretariaat@koksijde.be, T 058 53 27 10.
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Meer speelpleinen op www.jeugd.koksijde.be

Kies kleur
tegen
pesten
Kinderen, leerkrachten, scholen en
jeugdbewegingen roepen pesten een
halt toe met activiteiten en acties zoals de
MOVE tegen pesten. In deze themaweek
gaat extra aandacht naar initiatieven
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Info: www.kieskleurtegenpesten.be
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De voorbije maand in woord en beeld

De ouderraad-vriendenkring van de gemeenteschool Oostduinkerke overhandigde op 16 december
een cheque van 700 euro aan het begeleidingstehuis Kompani (Guldenzandstraat). Het bedrag
vertegenwoordigt de opbrengst van de jaarlijkse koekjesactie. Vzw Kompani is een erkende organisatie
binnen de bijzondere jeugdzorg, die instaat voor de dagelijkse opvang en begeleiding van 14 kinderen en
jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Enkelen onder hen gaan naar de gemeenteschool van Oostduinkerke.
Op vrijdag 19 december werd de eerste
K-pas van de gemeente Koksijde door
burgemeester Marc Vanden Bussche
overhandigd aan tweederesident
Willy Brecx uit Geraardsbergen. Met
de K-pas genieten de zowat 14.500
tweedeverblijvers van onze gemeente
van enkele voordelen die voorheen
enkel golden voor inwoners, zo o.m.
gratis toegang tot de gemeentelijke
musea, reductie op het lidmaatschap
bij Koksijde Golf ter Hille, enz. Op de foto
ook schepen Lander van Hove, VVVvoorzitter Charlotte Castelein, hoofd
dienst Toerisme Mieke Ghesquière en
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.

Zo’n 230-tal nieuwe inwoners
(sedert oktober 2013)
bliezen op zaterdag 20
december verzameling in
c.c. Casino Koksijde voor
de jaarlijkse Onthaaldag
Nieuwe Inwoners (ONI).
Na een massaal ontbijt
en welkomtoespraak
door burgemeester Marc
Vandenbussche werden
de nieuwe Koksijdenaars
in groepjes op sleeptouw
genomen voor een
gegidste rondleiding door
het gemeentehuis en de
bibliotheek. In het atrium van
het gemeentehuis volgde
tegen de middag een
aangename receptie.

Het bos van Commerce op het strand
van Oostduinkerke beleefde van
zaterdag 20 december tot zondag
4 januari zijn succesvolle 2de editie.
Het bos was ruim twee weken het
centrum voor een lange reeks
eindejaarsactiviteiten zoals vertellers met
kerstverhalen, verschijning van de lieve
heks Stienemientje, Driekoningenfeest,
concert door de harmonie Vrienden
van de Brandweer Oostduinkerke, in
een decor van Vlaamse peperkoek en
garnalen, en Waalse streekproducten
uit Namen. De opening vond plaats op
zaterdag 20 december.

Ook al op zaterdag 20 december vond in de Kokpit van het gemeentehuis de voorstelling plaats van het
boek Koksijde Golf ter Hille: van abdijhoeve tot golf. Het boek vertelt het boeiende verhaal van de vroegste
sporen van bewoning tot de huidige invulling met een hedendaags golfcentrum. De prachtige uitgave op
groot formaat, met harde kaft en 192 bl. dik, is rijk geïllustreerd met een 150-tal schitterende kleurenfoto’s. Te
koop bij de dienst Toerisme.

Tot 1 april is de dienst Jeugd een Techniekclub rijk. In het technisch atelier leren kinderen van het vijfde en
het zesde leerjaar aan de hand van 11 workshops en een bedrijfsbezoek met professionele begeleiders
allerlei gereedschap en diverse materialen kennen. De burgemeester en schepen van Jeugd Lander Van
Hove staken de kinderen een hart onder de riem bij de start van de reeks op woensdag 7 januari.

Sedert september 2014 zijn de Davidsfondsafdelingen van Koksijde enerzijds en Oostduinkerke-Wulpen
anderzijds één geheel geworden onder de naam Davidsfonds Doornpanne. Omwille van die fusie bood
het gemeentebestuur het bestuur van de nieuwe afdeling op zaterdag 10 januari een ontvangst in het
gemeentehuis aan. Burgemeester Marc Vanden Bussche prees die belangrijke stap als een voorbeeld van
toekomstvisie en goed beleid. De foto toont de bestuursleden van DF Doornpanne met zittend centraal o.m.
voorzitter Paul Rosseel en ondervoorzitter Herman Vanheste.

Nog op zaterdag 10 januari vierde de seniorendansgroep de Golfbrekers zijn zilveren jubileum met o.a.
een ontvangst in het gemeentehuis. De groep, 25 jaar geleden opgericht door Robert Ockerman en
zijn echtgenote Emmy Cobert, is nog steeds een bloeiende vereniging met een 90-tal leden-dansers en
danseressen. Burgemeester Marc Vanden Bussche noemde drie meerwaarden van het seniorendansen:
geheugentraining, de fysieke oefening en het sociaal netwerk. Dansen houdt mensen jong van hart en geest.

Het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum de Koepel Westhoek beschikt sedert zondag 11 januari officieel over
een nieuw lokaal , gelegen op het domein van het voetbalstadion van KVVC. Tot 2012 was het VOC 15 jaar
gehuisvest in c.c. Taf Wallet in Sint-Idesbald, daarna twee jaar in zaal De Brug van het Sociaal Huis. Dankzij
de gemeente, de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen en andere partners kan het VOC de
Koepel Westhoek voortaan voor zijn vele activiteiten in een ruim en centraal gelegen lokaal terecht.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vincke-Vivier

Zestig jaar geleden, op 29 december 1954, stapten Michel Vincke (°Oudenburg) en Jeanine Vivier (°Leuze) in
het huwelijksbootje in Kiniama (Congo). Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze met de familie
op zaterdag 3 januari in het gemeentehuis een ontvangst aangeboden. Michel was expert tropische land- en
bosbouw, werkte in Belgisch Kongo, Madagascar, Ivoorkust, Vietnam, Argentinië enz. Jeanine, licentiate LO, leerde
inlandse vrouwen breien, naaien, verplegen, kinderen opvoeden. Ze hebben drie zonen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Van den
Bergh-Adam

Zaterdag 10 januari was
een gezellige feestdag
voor familie en vrienden
van het echtpaar Jean Van
den Bergh (°Anderlecht)
en Micheline Adam
(°Charleroi) ter gelegenheid
van de viering van hun
gouden huwelijksfeest
(Mont-sur-Marchienne, 16
december 1964). Jean
werd kok, en werd in 1936
bouwer-uitbater van het
boothotel Normandie aan
de Albert I-laan. Ze hebben
twee kinderen en drie
kleinkinderen.

Echtpaar Van Hecke-Pauwels

Op zaterdag 17 januari waren er gouden palmen voor de echtgenoten Hubert Van Hecke (°Hamme) en
Marleine Pauwels (°Tielrode) die huwden op 19 januari 1964 in Tielrode. Hubert was informaticus bij de
toenmalige RTT in Brussel, Antwerpen en Gent, Marleine was 40 jaar zelfstandig verpleegster. Hubert is ook
accordeonist, o.a. bij Jo Arend. Ze hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Vandecasserie-Vansteelandt

Een gouden feest was er op zaterdag 17 januari ook voor de echtelingen Walter Vandecasserie (°Veurne) en Jenny
Vansteelandt (°Eernegem). Ze huwden op 19 januari 1965 in Eernegem. De jubilarissen waren samen uitbaters van
de grenswinkel met dancing Tiffany op Adinkerke-Dijk. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Nino Verstraete

Veurne, 6 december
zoon van Eva Verstraete uit
Oostduinkerke

Floriano Schollaert

Veurne, 9 december
zoon van Gwendoline Schollaert uit
Koksijde

Amandine Voet

Veurne, 15 december
dochter van Sidney Voet en van Els
Holvoet uit Koksijde

Lucas Warreyn

Veurne, 16 december
zoon van Dries en van Stefanie Velle
uit Koksijde

Warre D’alleine

Veurne, 21 december
zoon van Christophe en van Ilse
Stekelorum uit Koksijde

Arto Weyne

Veurne, 1 januari
zoon van Chris en van Lyssa Simoen
uit Koksijde

HUWELIJKEN
Frederick Pattyn uit Koksijde en
Rosa Lahaye uit Gent
(20 december)

Jef Six uit Koksijde en Nina
Cobbaert uit Torhout
(23 december)

Frederik Arnould en Patricia
Vanopphem, beiden uit Koksijde

Joanna Exter - 98 jaar
weduwe van Georges Depuydt
Suzanna Weerbrouck - 85 jaar
weduwe van Walter Ryckewaert

(27 december)

Rachel Borenholc - 87 jaar

Roman Bryndin en Mykyta
Zymogliad, beiden uit Koksijde

echtgenote van Paul Helmann

Edgard Brokken - 85 jaar

Yves Ronse en Deborah Rudd,

Walter Van Snick - 73 jaar

(27 december)

beiden uit Koksijde (7 januari)

OVERLIJDENS
Robert Vandenbussche - 86 jaar
weduwnaar van Antoinette Dekeyser
Marcelle Vanpeperstraete -

92 jaar weduwe van André Ryngaert

echtgenoot van Bernadette Cleppe
echtgenoot van Paula Dotremont

Hubert Christiaen - 84 jaar
weduwnaar van Rita De Lavie
Adolf Lemmens - 82 jaar
echtgenoot van Juliette
Deschaumes

Greta Carael - 75 jaar

Rose Ngalula Bidilukini - 62 jaar

Mariette Pitteman - 82 jaar

Simonne Pylyser - 83 jaar

Antoine Baert - 71 jaar

Bernard Godeau - 66 jaar

Marie Persoone - 85 jaar

Antoinette Van Ryckeghem - 84

weduwe van Xaverius Haesevoets
echtgenote van Maurits Deltombe
echtgenoot van Ingrid Vermeersch
weduwe van Etienne Vermeersch

Ann Demuynck - 54 jaar

Maria Van de Vyver - 88 jaar
weduwe van Camiel Mortier

weduwe van Mundi Mukendi
weduwe van Raymond Geryl

echtgenoot van Viviane Barbiaux
jaar weduwe van René Desaegher

Hubert Nys-Demeulemeester -

78 jaar
weduwnaar Jacqueline van Neven

Garry Hagger in concert
Op zaterdag 14 maart om 20 u. treedt Garry Hagger met de The
Golden Bisband op in c.c. CasinoKoksijde. Naast zijn bekend
repertoire brengt hij ook de reeks “12 points” met liedjes uit
Eurosong. Het optreden is een initiatief van de Koksijdenaars
Wilfried Callebaut en Dany Van Hollebeke, voorzitter van Jeugd
Westkust Foot. Wilfried biedt de fans van Garry een mooie
avond aan omdat Garry gratis optrad op de slotceremonie van
Levensloop 2014 en omdat hij op 23 september 2014 ook You’ll
never walk alone zong op de bekermatch KVV Coxyde - Moeskroen-P. Tickets 20 euro bij Info Koksijde/dienst
Toerisme, Zeelaan 303, T 058 53 29 99, en bij Wilfried Callebaut, 0476 84 83 26. Opbrengst voor een goed doel.

Carnaval in Koksijde en Oostduinkerke

Alaaf! Alaaf! Alaaf…!
Van vrijdag 13 tot en met woensdag 18 februari zijn er in onze
gemeente weer carnavalsfeesten. De VVV en het carnavalcomité
van Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad dienen niet minder dan vijf
manifestaties op voor groot en klein!

OOSTDUINKERKE

VRIJDAG 13 FEBRUARI:
- 14 u., zaal Witte Burg, SENIORENCARNAVALFEEST
met aanstelling seniorenprinsenpaar, optreden van
het dans- en showorkest Mayke Vanes & Friends,
gratis toegang. De bar wordt verzorgd door de
Orde van de Groenendijk.
ZATERDAG 14 FEBRUARI:
- 14 u.: Zeedijk Oostduinkerke, 5de ROMANTISCHE
KNUFFELDUIK
- 19 u., sportcafé HazebeeK, OFFICIËLE
AANSTELLING van prins carnaval Wilfried en
schildknapen Billy en Chico
ZONDAG 15 FEBRUARI:
- 14.30 u., 61ste GROTE CARNAVALSTOET van
Oostduinkerke-Bad naar dorp (aankomst voorzien
rond 16.30 u.) met prachtige wagens en groepen,
muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet rondgang
met bezoek aan de plaatselijke kroegen voor
deelnemers en sympathisanten. Receptie en
prijsuitreiking in café Leopold van 18 tot 19 u.

DINSDAG 17 FEBRUARI:
- Vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE
(maskerwedstrijd) in Oostduinkerke. Gratis
deelname voor gemaskerde carnavalisten.
De deelnemende cafés zorgen voor muzikale
ambiance. Verkleden of gemaskerden kunnen in
de deelnemende cafés 10 drankbonnen kopen
voor 10 euro. De deelnemende gemaskerden
kunnen hun naam in een urne deponeren, een
onschuldige hand zal om 1 uur drie namen trekken
die een geldprijs ontvangen. De maskers gaan
af om middernacht. De Vette Dinsdagmaskerade
wordt om 1 uur in de gelagzaal van ‘t Visserswelzijn
afgesloten.

KOKSIJDE

WOENSDAG 18 FEBRUARI:
- 14 u., KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het
Marktplein in Koksijde-Bad (inschrijven ter plaatse).
Einde c.c. CasinoKoksijde, alwaar om 15 u. gratis
kinderanimatie in de feestzaal. Het feest lokt elk jaar
zo’n 400 kinderen!
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22), www.koksijde.be

5de romantische knuffelduik
Op zaterdag 14 februari vindt in Oostduinkerke op het strand ter hoogte van het Astridplein voor de 5de
maal de romantische knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit een
adembenemende duik in het koude zeewater te nemen. De opbrengst van het evenement gaat naar de
vzw Kiekafobee, een organisatie die in onze gemeente appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes
met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.
Programma
10.45 u., doedelzakspelers / 11 u., officiële opening / 11.15 u., jongerenkoor Jokobeau / 11.35 u.,
doedelzakspelers / 11.50 u., jongerenkoor Jokobeau
/ 14 u., zumba-opwarming voor de knuffelduik op
het strand / 14.30 u., startschot knuffelduik in zee /
16.30 u., schlagerkoning 2013 Steve Tielens / 17.15 u.,
oplaten ballonnen / 18.30 u., vuurwerk
Doorlopend discobar en springkasteel.
Schrijf in via www.koksijde.be/knuffelduik of via
danny.vanparys@hotmail.com, of ter plaatse op
zaterdag 14 februari in het toeristisch infokantoor op
het Astridplein vanaf 10 u. Deelnameprijs 5 euro p.p.
(voor het goede doel), verrassingspakket en kans op
een mooie prijs inbegrepen!
Org. : VVV/dienst Toerisme, handelaarsbond
Oostduinkerke-Bad, met medewerking van IKWV,
Rode Kruis, vrijwilligers en verenigingen.

Muzikaal figurentheater
over liefde die niet slijt
C.c. CasinoKoksijde presenteert op zaterdag 7 februari om 20 u. in de theaterzaal het muzikaal
figurentheater Nerf door Ultima Thule & Zefiro Torna. Nerf brengt het verhaal van Frans en Hélène, beiden
106. Ze zijn ook 80 jaar met elkaar gehuwd en vieren dus hun eiken bruiloft, morgen, in home De Eglantier.
Maar midden in de nacht zit Frans naar
haar te kijken. Dat is Hélène niet meer.
Dat zijn haar contouren, maar dan
slecht ingekleurd. Honderd en zes jaar
herinneringen worden aan elkaar geplakt
in een razendsnelle film over stappen en
misstappen, over weten en niet willen weten,
over jeugd en ouderdom, over lief en leed,
over waarheid en verzinsel, over hij en zij.
De magie waarmee deze voorstelling de
kijker ontroert zit in het vakmanschap van het
figurentheater gecombineerd met de muziek
en zang van Zefiro Torna. Tineke Caels (Dorien
uit Thuis), en Eric Basier acteren, vertellen en
manipuleren de figuren tot een kijkervaring
waarbij verhaal, spel, techniek en muziek één
geheel worden.
“En nu verder zijn Frans’ laatste woorden terwijl hij wegsloft, met een levensader die nog steeds even vurig
klopt… Je hoopt dat het applaus zo lang mogelijk op zich laat wachten opdat de ontroering van de liefde
waarop geen leeftijd staat voluit kan nazinderen.” (Uit De Morgen)
Tickets 16 euro of 12 euro (-26 j.): www.casinokoksijde.be, T 058 53 29 99.

Heimat, theater over het leven
Vijf jonge theatermakers spelen op vrijdag 20 februari om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het stuk Heimat
“over het leven”. Ze woonden een week in een bejaardentehuis, benieuwd naar wat er op termijn overblijft
van een leven dat bijna voorbij is.
Vielen, De Wit, Grotenhuis, Struyf en Austbø (zo heten de acteurs),
waren nieuwsgierig naar de inzichten van mensen met de meeste
ervaring in datgene wat we allemaal zo graag zo goed zouden
kunnen: leven. Na die week bleven echter nog heel wat vragen
onbeantwoord.
Ze besloten dieper te graven en trokken met camera en
bandopnemertje naar hun eigen ouders en grootouders met een
hoofd vol vragen over ‘het leven’. Heb je ergens spijt van? Wat zou
je anders doen? Wat heb je geleerd uit de liefde? Welke raad kan
je mij geven in de liefde? Het resultaat is een ontwapenend eerlijke
theatervoorstelling.
Naast de getuigenissen en verbeeldende verhalen over verleden
en toekomst, wordt Heimat ook aangevuld met muziek. Zang,
cello, beatbox, piano, samen vormen ze een geheel dat naadloos
overvloeit in tekst en beeld.
Over dit stuk schreef Knack: “Er is theater dat een verhaal vertelt en er
is uiterst zeldzaam theater dat je ‘besluipt’. Het zadelt je op met een
gevoel dat gedurende de opvoering wringt, kriebelt, almaar intenser
wordt, om je op het einde naar de strot te vliegen waardoor je murw
geslagen, ontroerd en ontwricht de zaal uit wankelt. Zo’n voorstelling
is Heimat.”
Tickets 12 euro of 9 euro (-26 j.): www.casinokoksijde.be,
T 058 53 29 99.

Agenda FEBRUARI
Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u.
Info: dienst Toerisme

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend: Wac, Koninklijke West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang: Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde elke woensdag om 20
uur

16-21/02, Oostduinkerke, Navigo
Openingsweek Centrum voor Duurzame Visserij

zon 1 februari 2015
15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Magisch familietheater – The Wood (6+)
The Primitives
www.primitives.be
info Koksijde, t 058 53 29 99,
www.casinokoksijde.be
20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Vlaamse onafhankelijkheid: recht,
behoefte en noodzaak’
Causerie met debat door Remi Vermeiren,
voormalig voorzitter van het directicomité
van de KBC
Org: VVB bachten de kupe
Leden: €5, niet leden: €7
Info: T 0477 35 36 12 of vvbachtendekupe@
icloud.com
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Hardcore humor met een soft kantje –
man van de wereld
Steven Goegebeur. www.stevengoegebeur.be

zat 7 februari 2015
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muzikaal figurentheater over de liefde die
niet slijt – Nerf
Ultima Thule & Zefiro Torna, zie blz. 37
www.ultima-thule.be / www.zefirotorna.be
info Koksijde, T 058 53 29 99

woe 11 februari 2015
14 u.
Bezoek met ‚da’s TOF aan de
tentoonstelling ‚de zee – salut d’honneur
Jan Hoet, Oostende
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film. Info & tickets: Info Koksijde

vrij 13 februari 2015
Oostduinkerke
Seniorencarnavalfeest – zie blz. 36
18.30 u.
Navigo
Opening Centrum voor Duurzame visserij
19.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht Higgs-Boson deeltje
Deelname: €5, €4 voor elden Lokale Afdeling
VVS De Sterrenjutters Koksijde, inwoners
Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
Zie blz 23

19.30 U.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, leopold II-Laan 9a
Café foyer met Coin d’amour om 21 uur
Info Koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be
20 u.
Koksijde, Joc de Pit
In concert: Beatingboxing-wedstrijd met
live optreden, zie blz. 30
Toegang: €3; niet-leden: €5
Info: www.depit.be

kampioenschap
Leden OKRA €12 – niet leden €15
Inschr T 058 51 88 70, J. Coppenolle
14 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling Valentijn en het
prille groen in de Noordduinen
Info: dienst Toerisme

di 17 februari 2015

Vanaf 10 u.
Oostduinkerke-Bad, strand centrum
Knuffelduik ten voordele van Kiekafobee
zie blz. 36

10-16u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21
Nieuwe locatie VOC de koepel – Westhoek
Tweewekelijks zitdag door Nele Deblauwe
elke eerste en derde dinsdag van de maand
info: nele.deblauwe@demens.nu,
of T 051 55 01 60

Oostduinkerke, Navigo
Valentijnsarrangement: duurzame hapjes
voor een duurzame liefde ism estaminet
De Peerdevisscher, zie blz. 10

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Vrije rondleiding (Ned. –gids inbegrepen
in toegangsticket)

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide wandeling naakte natuur telkens
anders
Info: www.iwva.be

17 u.
Koksijde
Herdenking overlijden Koning Albert I

zat 14 februari 2015

zon 15 februari 2015

Oostduinkerke-Dorp
Vettedinsdagmaskerade
Zie blz. 36

11 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 121
Voordracht VOC de koepel – Westhoek
Op zondag in gesprek met…
‘overbevolking, klimaatverandering in
duurzaamheid’
Spreker Dhr. Luc Goeteyn, goegraaf –
planoloog. Gratis deelname
Info: vanmuylem@skynet.be, T 0498 56 61 30

woe 18 februari 2015

11 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee – matinee voor grote en
kleine kinderen met Peter en de OrgelJan.
zie blz. 14
ww.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be,
www.janvermeire.be, carlo.wouters@skynet.be

14u
Koksijde-Bad
wandelconcert Jong El Fuerte (voor de
stoet)
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, Navigo
Valentijnsarrangement: duurzame hapjes
voor een duurzame liefde ism estaminet
De Peerdevisscher. Zie blz. 10
14.30 u.
Oostduinkerke
Carnavalstoet
Zie tij-dingen blz 36. Info: dienst Toerisme

14u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Valentijntjesfeest, gezellige namiddag
met ludieke quiz, toegang €2 (koffie
inbegrepen) – Org. Vl@s – Vlaamse Actieve
Senioren Oostduinkerke
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20

14 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan / vertrek aan het
Marktplein
Kindercarnavalstoet
show in het c.c. casinoKoksijde
zie blz. 36. Info: dienst Toerisme

ma 16 februari 2015

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide gezinswandeling ezels en pony’s
in de Doornpanne
Info: www.iwva.be

11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Mosselfestijn – mosselen à volonté met
brood
Vanaf 14.30u. wordt er gekaart voor het

15 u.
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Zandlopers. Interactieve rondleiding voor
kinderen vanaf 6 j (deelname €1)

don 19 februari 2015

zon 22 februari 2015

don 26 februari 2015

14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel – Westhoek,
Houtsaegerlaan 21
Lezing ‘is er leven na de dood’
Spreker Prof. Dr. Johan Braeckma,
Vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen Ugent
Toegang: €3 voor leden, €4 niet leden
Info en org. Marc Mortier, T 0475 97 21 98,
Vermeylenfonds i.s.m. UPV-Westkust

8.30-13 u.
Koksijde-Dorp, sporthal
21ste mountainbiketoertocht
Zie blz.26. Afstanden 38 en 47 km.
Deelname: €5;
Info: Sportdienst

14 – 16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Burg
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

ma 23 februari 2015

14.30 .u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Vrije rondleiding (Ned. – gids inbegrepen
in toegangsticket)
14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Kinderfilm Planes 2
Zie blz.30. Prijs: € 2,50
Reserveren: carine.baert@koksijde.be
of T 058 53 34 44. Meer info: www.depit.be

vrij 20 februari 2015

14 u.
Koksijde, ’t Oud Schooltje
Prioriteit - Literaire Conférence door Erik Burke
Org. Neos Koksijde
Leden: €7; niet-leden: €10

20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Causerie ‘radio leidt tot conclusies, emotie
tot actie, Marc Michiels
www.davidsfonds.be

20 u.
Koksijde-Bad, Tulpenlaan 41,Parochiaal
centrum
Workshop info-avond voor leerlingbestuurders en rijlesgevende ouders
Leden gezinsbond: leden gratis;
niet-leden: E3. Iedereen welkom
Info: Ronald Desmedt, T 058 51 41 39,
desmedtronald@gmail.com

vrij 27 februari 2015

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Kids@navigo: Kokkerellen met duurzame vis
Inschr via onthaal@navigomuseum.be,
of via T 058 51 24 68 (deelname €3)

14.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis, Tulpenlaan 41
Solotheater ‘Van Paemel spreekt’ naar het
toneelstuk van Cyriel Buysse
Leden OKRA €3, niet-leden: €5 –
koffie inbegrepen. Info: T 058 51 08 91

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Beklijvend generatieportret – Heimat
Vielen/De Wit/Grotenhuis/Struyf / Austbo
www.detheatermaker.be
info Koksijde, T 058 53 29 99

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Carnavalfeest seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen
Animatie door Danny en Marleen
Deelname: €12
Uiterste datum van inschrijven: 20 februari
inschrijven bij Norberts Boeve
info: eric.caeyzeele@telenet.be

zat 21 februari 2015
14 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling op zoek naar de
pony’s en hun sporen in de Noordduinen
Info: dienst Toerisme
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Vernieuwde ontmoeting tussen circus en
dans – caprices
Alexander Vantournhout /not standing
www.alexandervanthournout.be
info Koksijde, T 058 53 29 99

19.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht + debat‘De vos en de (steen)marter’
Zie blz. 23
Deelname: €5, €4 voor leden NWG De
kerkuil, inwoners Koksijde, gidsen duinenhuis
en studenten(drankje inbegrepen)
Isnchr duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een juweel van een dansvoorstelling –
personage
José Navas / compagnie Flak (CA)
www.Flak.org

zat 28 februari 2015
Koksijde-Bad, Terlinckplein
North sea trail – lange afstandsloop
Zie blz. 25. sportdienst
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Modeshow
Soroptimisten Veurne-Westhoek

woe 25 februari 2015

TENTOONSTELLINGEN
08/11 – 19/04/2015
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De
Doornpanne
Onder dak
Info: www.iwva.be, rika.driessens@iwva.be

14.30 u.
Sint-Idesbald, Zaal Kekrepanne,
Strandlaan 128
Causerie Wandelend door Rome, door
Freddy Vandecapelle
Toegang leden: €3; niet-leden: €5
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be

Februari
Zondag en maandag gesloten
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino
Tentoonstelling Masson Chris,
Meilegem-Zwalm, brons en keramiek
infolievino@lievino.be

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Maud Vanhauwaert –one-woman-show–
Het is de moeite, poëzie –cabaret
infoKoksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be
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Info: Abdijmuseum

Info & tickets:
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18/02 Kindercarnavalstoet
22/02 Mountainbiketoertocht
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