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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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 bereik-
baar 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.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro (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”

Getijden maart
dag hoogwater laagwater

zo 1 10.33 en 23.02 04.43 en 17.16
ma 2 11.29 en 23.49 05.45 en 18.10
di 3 12.09 06.31 en 18.51
wo 4 00.25 en 12.43 07.10 en 19.25
do 5 00.56 en 13.13 07.43 en 19.55
vr 6 01.25 en 13.43 08.14 en 20.22
za 7 01.54 en 14.12 08.42 en 20.49
zo 8 02.22 en 14.39 09.11 en 21.18
ma 9 02.50 en 15.07 09.42 en 21.50
di 10 03.19 en 15.38 10.14 en 22.23
wo 11 03.53 en 16.13 10.48 en 22.59
do 12 04.32 en 16.55 11.26 en 23.40
vr 13 05.19 en 17.47 12.16
za 14 06.22 en 19.09 00.42 en 13.30
zo 15 07.54 en 20.38 02.08 en 14.44
ma 16 09.14 en 21.50 03.23 en 15.55
di 17 10.21 en 22.49 04.39 en 17.09
wo 18 11.15 en 23.37 05.48 en 18.10
do 19 12.01 06.39 en 18.58
vr 20 00.20 en 12.44 07.23 en 19.42
za 21 01.03 en 13.27 08.07 en 20.25
zo 22 01.46 en 14.12 08.50 en 21.08
ma 23 02.31 en 14.58 09.33 en 21.51
di 24 03.17 en 15.46 10.17 en 22.35
wo 25 04.07 en 16.39 11.02 en 23.21
do 26 05.02 en 17.38 11.50
vr 27 06.03 en 18.40 00.12 en 12.45
za 28 07.09 en 19.48 01.15 en 13.49
zo 29 09.26 en 22.11 03.29 en 16.07
ma 30 10.57 en 23.27 05.01 en 17.43
di 31 11.57 06.14 en 18.43

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf zondag 29 maart opgegeven in zomeruur.

Ken je dit beeld?
De aflevering februari van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen door 
Huguette Deck uit Koksijde. De foto 
toont een fragment uit de naamlijst op 
de achterzijde van het monument voor 
de gesneuvelden bij de Sint-Niklaaskerk 
in Oostduinkerke.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel juis-
te antwoorden ontvangt de redactie?”. 
Dat was 17. Huguette gokte precies 17 
en wint dus de prijs.
Dit is de laatste nieuwe opgave van 
deze zoekwedstrijd. In april starten we 
een nieuwe formule (zie bl. 9).
Waar hangt de plaat/tekst waaruit 
bijgaand detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 10 maart via 
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via 
post naar Gemeentehuis, Ken 
je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 
Koksijde. Slechts één inzending per 
persoon. Schiftingsvraag: hoeveel 
correcte antwoorden zal de redactie 
ontvangen? Vermeld bij uw antwoord: 
adres, T-nr. of GSM-nr. Veel succes! 
Mooie prijs voor wie wint!

DOE mEE
En WIn

Nieuwe opgave



03KVVC naar 2de klasse?
KVV Coxyde heeft half februari 
bij de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond een licentie 
aangevraagd om volgend 
seizoen (2015-2016) in tweede 
klasse te mogen spelen. KVVC 
voert nu de lijst in derde klasse 
aan, met een straatlengte voor 
zijn achtervolgers. Een unicum in 
de voetbalgeschiedenis van de 
Westkust…

Tram, bus en trein…
Ingevolge het Vlaams regeerakkoord 
gelden voor bus en tram (De 
Lijn) nieuwe tarieven voor alle 
leeftijdscategorieën van de 
bevolking. Ook voor de trein (NMBS) 
is dat het geval. Uw gemeente blijft 
in crisistijden evenwel bepaalde 
reducties verlenen: 25% voor de 
Buzzypazz (bus en tram) voor 
12- tot 24-jarigen en 25% voor de 
Campuskaart (trein) voor jongeren 
tot en met 26 jaar. Een overzicht.

De Hollandse Periode
Vòòr België ontstond kende ons land 
de zogezegde Hollandse Periode 
van 1815 tot 1830 als deel van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
onder Koning Willem I van Oranje 
Nassau. Over die tijd een bijzondere 
tentoonstelling in ons gemeentehuis 
met hoogstaande West-Vlaamse 
archiefstukken uit die vergeten tijd 
die precies 200 jaar geleden begon.

Plantenruilbeurs
Voor het eerst in onze gemeente: 
een heuse plantenruilbeurs op 
zaterdag 2 mei op de parking van 
zaal Witte Burg in een organisatie van 
het Comité Koksijde in de Bloemen. 
De vele tuinliefhebbers kunnen er 
planten ruilen, of aan vriendenprijzen 
kopen en verkopen. Een gelegenheid 
om prachtige stukken te verwerven, 
of te verhandelen, die men in 
tuincentra meestal niet vindt…
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De burgemeester aan het woord
Bij het verschijnen van dit nummer is de winter zijn matten aan het oprollen. Echte winter is het nauwelijks 
geweest, en van de druk besproken elektriciteitstekorten of het afschakelplan hebben we evenmin iets 
gehoord. Maart: merels fluiten klaarte in de morgen, micro-bladjes barsten botten open, de natuur ontluikt 
weer aan alle kanten. Laat de lente maar komen…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn bijzonder fier op het 
feit dat KVVC volgend seizoen bijna 100% zeker in tweede nationale 
zal spelen. Dit beantwoordt aan onze ambitie om op alle vlakken 
aan de top te staan.”

T-d: “Burgemeester, we krijgen geleerd bezoek 
over de vloer. De West-Vlaamse archivarissen 
houden hun jaarbijeenkomst in Koksijde?”
Burgemeester: “Jawel, op maandag 16 
maart, we heten ze van harte welkom. Ook 
de boeiende expo die eraan gekoppeld 
is, over Willem I en de Hollandse periode, 
is zeker een bezoekje waard. We zijn erg 
bezig met erfgoed in onze gemeente. Denk 
maar aan het erfgoedhuis in Oostduinkerke, 
waarvoor we nauw samenwerkten met de 
heemkundige kring Bachten De Kupe. Onze 
gemeentesecretaris is bovendien ook zeer 
beslagen in deze materie. Het erfgoedhuis is 
ook de thuis van Familiekunde Vlaanderen 
regio Westkust.  Ik kan ook meegeven dat we 
als enige West-Vlaamse gemeente meedingen 
naar de titel ‘erfgoedgemeente’ conform het 
nieuw erfgoeddecreet. Benieuwd naar het 
resultaat.”

T-d: “Over naar voetbal, KVVC kiest voor 2e 
nationale?”
Burgemeester: “We staan vandaag 12 februari 15 
punten los van Deinze, we hebben dan ook samen 
met het KVVC-bestuur beslist om ervoor te gaan als 
we kampioen spelen. De gemeente zal zorgen voor 
de infrastructuur en de veiligheid, in samenwerking 
met de Politiezone Westkust. KVVC zorgt zelf voor 
het sportieve luik. Onze investeringen van twee jaar 
geleden, zoals o.m. extra zitplaatsen en kunstgras, 
zullen nog beter renderen als we in 2e nationale 
spelen. We zijn bijzonder fier op dit historisch feit, het 
beantwoordt aan onze ambitie om op alle vlakken 
aan de top te staan. Naast Oostende zijn we de 
eerste kustgemeente die zover geraakt.” (N.v.d.r. meer 
over dit onderwerp op de bladzijde hiernaast)

T-d: “Onze gemeente stapt in het project Be Alert 
van de federale overheid?”
Burgemeester: “We willen onze inwoners zo adequaat 
mogelijk informeren bij crisissituaties. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor een systeem 
ontwikkeld met als naam “Be Alert”. Op basis van 
uw telefoonnumer(s) en adres kunt u persoonlijk 
geïnformeerd worden als er zich iets zou voordoen in 
uw straat, in uw omgeving. Ik roep alle inwoners van 
de gemeente op om zich hiervoor in te schrijven. Het 
is een officieel kanaal en een veilig systeem. Indien 

mensen moeilijkheden hebben met de input, dan 
kunnen ze steeds terecht bij de onthaalbalie van het 
gemeentehuis of via het algemeen nummer 
058 53 30 30.” (Zie ook bladzijde 16)

T-d: “Inzake openbaar vervoer blijft onze gemeente 
reducties verlenen?”
Burgemeester: “Ja, 25% op de Buzzypazz van de 
bus en 25% op de Campuskaart van de trein. We 
vinden het als bestuur bijzonder belangrijk om hierin 
tussen te komen. Ik zou graag laten onderzoeken of 
een gratis openbaar vervoer binnen de gemeente 
mogelijk is. Zodat onze senioren bijvoorbeeld gratis 
naar het gemeentehuis of het c.c.casinoKoksijde 
kunnen.” (Zie ook bladzijden 8-9)

T-d: “Hoe ver staat uw boek over WO I?”
Burgemeester: “Het boek wordt thans gefinaliseerd. 
De organisatie van de voorstelling is inmiddels ook 
opgestart. Het wordt een totaalevenement met 
muziek en woord waarop iedereen welkom zal 
zijn, bovendien gratis. Maar een datum is nog niet 
bepaald. We houden de lezer op de hoogte.”

“De tentoonstelling over Willem I en 
de Hollandse Periode is zeker een 
bezoekje waard.”

“Ik roep alle onze inwoners op om 
zich in te schrijven voor het nieuwe 
alarmeringssysteem Be Alert.”



KVVC kiest voor 2e klasse!
Voetbalvereniging KVV Coxyde heeft midden februari bij de Belgische voetbalbond (KBVB) een 
licentieaanvraag voor tweede nationale ingediend. Een paar dagen eerder hadden het gemeentebestuur 
en het KVVC-bestuur de beslissing daartoe genomen. Als KVVC kampioen wordt in 3de nationale A, en de 
KBVB keurt de aanvraag goed, dan speelt blauwwit volgend seizoen in 2de nationale. De beslissing van 
de bond valt rond 1 april.

Er moet al veel gebeuren opdat KVVC 
géén kampioen zou spelen in 3de 
nationale A. Met nog 9 matchen voor de 
boeg (op 12 feb.) voerden de mannen 
van trainer Hugo Vandenheede de 
rangschikking toen aan met liefst 15 
punten voorsprong op Deinze.
Tien jaar geleden speelde KVVC nog 
in 2de provinciale, vanaf augustus 
2015 wellicht dus in 2de nationale. 
KVVC viert momenteel zijn 80ste 
verjaardag en uiteraard kan men de 
club en zijn supporters geen beter 
verjaardagsgeschenk geven dan 
promotie naar ’s lands tweede hoogste 
niveau. Dat zou ook uniek zijn voor de 
Westkust en het Veurnse. Nooit eerder 
geraakte een ploeg uit onze regio zo ver.

Gemeente met sporthart
Schepen van sport Dirk Dawyndt: 
“Koksijde heeft echt een hart voor 
de sport en zijn sportverenigingen. 
We investeerden in een tennishal, in 
Koksijde Golf Ter Hille, renoveerden het 
Hoge Blekkerbad, openen in juni een gloednieuw 
openluchtbad in Oostduinkerke, ik kan nog even 
doorgaan. Dan wat het voetbal betreft: een paar 
jaar geleden hebben we het stadion van KVVC 
volledig aangepast met nieuwe tribunes en een 
kunstgras. Toch zou het veld vier meter breder 
moeten gemaakt worden, en moet de capaciteit 
van 2.500 naar 3.000 toeschouwers opgekrikt 
worden. Daar hebben we drie jaar tijd voor.”

Financieel
Ook voor de gemeente blijft het een investering die 
haalbaar is. Burgemeester Marc Vanden Bussche: 
“We gaan geen financiële avonturen tegemoet. In 
tijden van financiële schaarste doen we geen zotte 
dingen. Alles is haalbaar binnen het bestaande 
budget mits de nodige verschuivingen. We bekijken 
alles stap voor stap en met gezond 
verstand.”
Voorzitter Rony Hiele beklemtoont 
dat de club zelfbedruipend is, maar 
toch niet zonder de medewerking 
van de gemeente kan. “Ook dat 
is een hele prestatie waarvoor 
ik veel mensen wil bedanken, in 
het bijzonder ere-voorzitter Henri 
Houtsaeger, de trainers wijlen Jan 
Meirlevede en huidig trainer Hugo 
Vandenheede en secretaris Peter 
Bincquet. Ook de middenstand en 

de vele bedrijven in onze regio zorgen ervoor dat 
we financieel een gezonde club zijn. We hopen 
dat zij ons ook in de toekomst blijven steunen. 
Een promotie naar tweede zorgt immers voor een 
stijging van de kosten met 15%.”

Veiligheid
Korpschef Nicholas Paelinck stelde dat qua 
veiligheid zijn korps over de nodige knowhow 
beschikt. “Door onze samenwerking met de 
politie van Charleroi, helpen we vaak bij 
voetbalwedstrijden voor de ordehandhaving van 
Vlaamse supporters. Deze ervaring zal ons van 
pas komen. Daarenboven moeten we bij elke 
thuiswedstrijd ook een commandopost oprichten 
om te voldoen aan de eisen van de voetbalbond. 
De organisatie hiervan zullen we match per match 
bekijken.”

Delegaties van het gemeentebestuur en KVVC-bestuur ter gelegenheid 
van de bekendmaking van het nieuws. Zittend v.l.n.r. schepen van Sport 
Dirk Dawyndt, burgemeester Marc Vanden Bussche, KVVC-voorzitter 
Rony Hiele en korpschef Nico Paelinck. Staande v.l.n.r. Henri Suber, 
Chris Vanheule, CEO Geert Meesschaert, ondervoorzitter Paul Van Laer 
en Edgar Distave.

De familiefoto van KVV Coxyde, genomen in augustus 2014.



Snippers uit de raad van 19 januari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
btw in, tenzij anders vermeld.

Zeelaan fase 3 – Het lastenboek is unaniem goedgekeurd voor de heraanleg 
van de Zeelaan tussen de Jorisstraat en de rotonde De Poort. De rijweg wordt 
aangelegd in lichtgrijze asfalt, de voetpaden en parkeerstroken in blauwe 
hardsteen, zoals in de al vernieuwde gedeelten 
van de Zeelaan. Er worden brede voetpadzones 
voorzien en een aantal bomen aan elk kruispunt. De 
heraanleg van de Boulognestraat en Kursaallaan 
zijn uitgesteld, conform het meerjarenplan. Raming 
1.287.462 euro. Unaniem.
Bestelwagens – Vier bestelwagens van de 
groendienst dienen vervangen. Ze zijn ca. 17 jaar 
oud en bolden tussen de 150.000 en 180.000 km. 
Ze vertonen ernstige roestvorming, staan vaak 
in de garage voor herstel en zijn niet conform 
de vigerende veiligheidsnormen. Ze worden 
vervangen door 4 identieke nieuwe bestelwagens 
met openlaadbak en kipfunctie. Een eerste open 
offerteaanvraag (meerdere gunningscriteria) werd na 
evaluatie stopgezet. Deze tweede vraag betreft een 
open aanbesteding (enkel op basis van prijs). Raming 140.000 euro.
Rechtbank Veurne – De raad nam unaniem een motie aan voor het behoud van de rechtbank in Veurne. 
Er werd kennis genomen van de concrete plannen van het Ministerie van Justitie om de afdeling Veurne 
binnen het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, tegen alle vroegere afspraken in, af te schaffen. 
De gerechtelijke diensten zouden naar Brugge verhuizen. De raad protesteert hier met klem tegen en 
vraagt rekening te houden met het feit dat de rechtsonderhorigen een beroep moeten kunnen doen 
op dienstverlening in Veurne dat al sinds de middeleeuwen een juridische entiteit is. Alle budgettaire 
overwegingen zijn ondergeschikt aan het belang van de rechtsonderhorigen. Koksijde biedt zich aan om in 
overleg met Justitie te zoeken naar alternatieven voor huisvesting.
Ons gemeentebestuur opende ook een petitie tegen de mogelijke sluiting. Iedereen die het wenst 
kan deze petitie ondertekenen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Zeelaan 303), tijdens de 
openingsuren.

LIVE 
OP InTERnET!

VOLG DE zITTInGEn 
VIA WWW.TV.KOKSIjDe.Be

HeRBeKIjK De VORIGe 
ZITTINGeN OP 
DeZelFDe SITe!

Een Kids-ID kost 6,10 euro, is drie jaar geldig 
en heeft een leveringstermijn van drie weken.
Als de ouders echter te lang wachten met 
het aanvragen van de Kids-ID moeten ze de 
dure spoedprocedure aanvragen. Gezien 
het prijskaartje dat daaraan vasthangt 
(109,80 tot 174,30 euro), creëert zoiets zelden 
een gelukkige burger…
Het is dan ook een goed moment om 
alle ouders met kinderen er extra aan 
te herinneren dat ze de Kids-ID best op 
tijd aanvragen om niet voor financiële 
verrassingen te staan.

Kids-ID tijdig aanvragen!

Aan het Gerechtsgebouw in Veurne hangt de 
zwarte vlag halstok….

Met de paasvakantie in zicht wenken weldra weer de mooie dagen en dus ook de vakantieperiodes. 
Ouders trekken met hun kinderen dan vaak naar het buitenland. Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze 
voor hun kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig.



Bevolkingscijfer 1 januari 2015:
daling met 42 personen

Concessie buffet station Koksijde

Per 1 januari 2015 telde de gemeente Koksijde 22.186 inwoners. 
Ten overstaan van 1 januari 2014 betekent dat een daling van 
42 personen of 0,19%. Het is de tweede keer in 25 jaar dat het 
bevolkingscijfer daalt (-37 personen per 1 januari 2014).

De horecazaak bij het station Koksijde heeft 
een nieuwe uitbater: de 37-jarige Sebastien 
Beck uit Pollinkhove. De zaak heet voortaan 
Café-bar I’ll be back. Na 6 jaar gewerkt te 
hebben als zelfstandige in renovatie en 
decoratie besloot Sebastien een nieuwe 
uitdaging aan te gaan als uitbater van het 
buffet van het station Koksijde.
Openingsuren: van maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 18 u., zaterdag en zondag 
gesloten (wel open tijdens vakanties van 
12 tot 18 u.). Op mooie zonnige dagen is er 
ook een terras.
De reizigers kunnen er elke dag de krant 
inkijken. Er wordt een waaier van dranken 
en snacks aangeboden, ook om mee te 
nemen op de trein.

In de loop van 2014 kwamen 1.400 nieuwe inwoners zich in de 
gemeente vestigen terwijl er daarentegen 1.280 de gemeente 
verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 120 personen.
Zoals ook vorige jaren het geval is er ook in 2014 geen 
geboorteoverschot. Er werden nl. 103 nieuwgeboren meisjes 
en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl 
daartegenover 265 vrouwen en mannen stierven. Dit betekent een 
natuurlijk verlies van 162 personen. Het positief migratiesaldo  
(+ 120) en het natuurlijk verlies (-162) zorgen samen voor de  
daling van 42 personen in 2014.

De voorbije 25 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:
1990 + 433  1997 + 82  2004 + 123   2011 + 182
1991 + 392  1998 + 131  2005 + 218  2012 + 105
1992 + 509  1999 + 113  2006 + 124  2013 - 37
1993 + 207  2000 + 229  2007 + 94  2014 - 42
1994 + 107  2001 + 278  2008 + 85
1995 + 248  2002 + 262  2009 + 211
1996 + 182  2003 + 398  2010 + 105

In 25 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406 naar 22.186 inwoners, of 27,46% ten overstaan van 1990. 
Het gemiddelde over de laatste 25 jaren is + 191 personen per jaar. Anders gezegd, in 25 jaar is de Koksijdse 
bevolking met 4.780 personen aangegroeid.

De indeling naar de verschillende woonkernen geeft volgende cijfers op 31 december 2014:
Koksijde-Dorp: 3.375 personen (1.667 mannen en 1.708 vrouwen)
Koksijde-Bad: 5.995 personen (2.917 mannen en 3.078 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.424 (1.667 mannen en 1.757 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.905 (4.403 mannen en 4.502 vrouwen)
Wulpen: 487 (269 mannen en 218 vrouwen)
Totaal: 22.186 personen (10.923 mannen en 11.263 vrouwen)
Koksijde heeft hiermee de oudste bevolking van het land met een gemiddelde leeftijd van 52,22 jaar.

Sebastien Beck en Heidi Labeau, de nieuwe uitbaters van  
Café-bar I’ll be back aan het station Koksijde.

In 2014 werden 103 nieuwe kindjes in het  
Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven.



Reizen met bus, tram en trein:
nieuwe regelingen en tarieven

1. Tram en bus (de lijn)
A. Omnipas voor 60-plussers niet langer gratis
Ingevolge het Vlaams regeerakkoord is tram en 
bus voor 65-plussers niet langer gratis De burger 
boven 65 jaar betaalt vanaf 1 september 
2015 voortaan 50 euro per jaar voor een 
jaarabonnement.
Om alle inwoners van Koksijde op het vlak van 
tram en bus op gelijke voet qua openbaar 
vervoer te behandelen heeft het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 19 
januari beslist om ook de doelgroep vanaf de 
60ste tot de 65ste verjaardag vanaf 1 april 2015 
(datum afloop contract met De Lijn) niet langer 
gratis tram en bus aan te bieden.
Inwoners vanaf hun 60ste tot de 65ste verjaardag, die nu een gratis OMNIPAS abonnement hebben, betaald 
door tussenkomst van de gemeente Koksijde, zullen dus vanaf 1 april 2015 onder de gewone tarieven vallen 
zoals hieronder vermeld, tenzij ze het omnio-statuut hebben.

B. Tijdstarief - Het zonetarief wordt vervangen door tijdstarief: 60 minuten onbeperkt reizen ongeacht het 
aantal doorlopen zones. Voorbeeld: wie van Koksijde met de bus naar Veurne reist en binnen het uur 
terugkeert, moet maar 1 rit betalen (1,40 euro met een lijnkaart).

C. Prijs abonnementen (meeneemrecht 4 personen tot 12de verjaardag)
 BUZZYPAZZ 12–24 jaar OMNIPAS 25–64 jaar
1 maand 25 euro 38 euro
3 maanden 71 euro 107 euro
1 jaar 195 euro 294 euro

BUZZYPAZZ 6–11 jaar: 50 euro/jaar

25% reductie dankzij de gemeente
Ons gemeentebestuur verleent nog steeds 25% reductie op de Buzzypazz. Deze korting wordt bij aankoop 
onmiddellijk verrekend. Om de extra reductie van De Lijn voor het 2de, 3de en volgende abonnementen 
te bekomen dient een gezinssamenstelling bij de dienst Burgerzaken aangevraagd te worden. Het derde 
abonnement en volgende binnen eenzelfde gezin is niet meer gratis maar kost 50 euro per jaar.

D. Sociale tarieven
- VG-abonnementen (vervoersgarantie personen met 
leefloon): 40 euro/jaar
- VT-abonnementen (verhoogde tegemoetkoming, WIGW, 
OMNIO): 50 euro/jaar
- Omnipas 65+ (vanaf 1 september 2015): 50 euro/
jaar. De Lijn nodigt alle 65-plussers schriftelijk uit een 
MOBIBKAART aan te schaffen, nl. een elektronische drager 
die 5 jaar geldig is en 5 euro kost voor het opladen van 
abonnementen).

e. MOBIBKAART-kaart 65 plussers
Voor veelvuldig gebruik van tram en bus stelt De Lijn het 
gebruik van een MOBIB-kaart voor. Deze elektronische kaart 
is drager van vervoerbewijzen, is 5 jaar geldig en kost 5 
euro. Er is een unieke referentiecode aan verbonden.

Het nieuwe systeem wordt geleidelijk ingevoerd, beginnend met de MOBIB-kaart voor de 65-plussers. Sinds 
september 2013 werden alle 65-plussers, gedomicilieerd in Vlaanderen, schriftelijk uitgenodigd in te tekenen 
op een MOBIB-kaart als ze dat wensen, en daartoe 5 euro over te schrijven. Wie dat deed, heeft intussen zijn 



Nieuwe wedstrijd
Een paar jaar niet te na gesproken presenteert Tij-dingen sedert zijn 
ontstaan in 1996 in elk nummer ook een wedstrijd waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. Die wedstrijden waren achtereenvolgens een 
gemeentelijk kruidwoordraadsel, een rebus, foto’s situeren, zeven 
verschillen zoeken, anagram, woordcombinatie, beeldhouwwerken, 
de beste foto, tot het situeren van fragmenten op gedenkplaten in 
deze 20ste jaargang.
Precies omwille van deze 20ste jaargang besloot de redactieraad 
om de huidige wedstrijd in dit nummer af te ronden en in april 
met een nieuwe formule te starten. Niet meer maandelijks maar bij 
bijzondere gelegenheden. Het zullen telkens andere wedstrijden 
zijn met overigens vèèl meer dan één prijs. Hou de editie van april 
alvast goed in de gaten..!

gepersonaliseerde MOBIB-kaart ontvangen. Daarop is een gratis abonnement opgeladen dat nog geldt tot 
31 augustus 2015. Vanaf 1 september 2015 zullen ook de 65-plussers moeten betalen voor hun abonnement, 
nl. 50 euro per jaar.
In de loop van 2015 zullen alle 65-plussers opnieuw tijdig aangeschreven worden met de vraag 50 euro 
over te schrijven. Wie dat doet krijgt op z’n kaart een jaarabonnement opgeladen. Dit abonnement zal 
geactiveerd worden als de MOBIB-kaart gevalideerd wordt bij het eerste gebruik vanaf 1 september 2015.
Het gebruik van dergelijk abonnement is het voordeligst als men minstens 36 enkele ritten per jaar rijdt. Wie 
minder dan 36 ritten per jaar rijdt, is goedkoper gediend met een lijnkaart van 1,40 euro per enkele rit.

F. Kinderen 6-11 jaar
Nieuw is dat kinderen tussen 6 en 11 jaar nu ook moeten 
betalen. Voor kinderen tot en met 5 jaar blijven tram en bus 
gratis.

2. Trein (NMBS)
Campuskaart voor inwoners tot en met 26 jaar
Met de Campuskaart kan je met de trein 5 heen– en 
terugritten maken op een vast traject binnen een periode 
van maximaal 7 weken. Ideaal dus om als student wekelijks 
de trein naar of van je kot te nemen. Ons gemeentebestuur 
voorziet een tussenkomst van 25%. Je dient je met een recent 
schoolattest aan te bieden op de dienst Burgerzaken om een 

bijzonder aanvraagformulier te bekomen. Bij eerste gebruik dien je ook een moederkaart aan te vragen in 
een NMBS-station.

Info:
- www.delijn.be, T 059 56 52 11
- www.nmbs.be
- Geert Calcoen (diensthoofd Burgerzaken), T 058 53 30 40, geert.calcoen@koksijde.be

In Trefpunt op Focus:

Delphi in de bib en laagwaterexpo Getij-dingen
De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 25 maart na het nieuws van 18 u. De aflevering handelt over 
het nieuwe Delphi-systeem van de gemeentelijke openbare bibliotheek 
enerzijds en over de originele kunstmanifestatie Getij-dingen anderzijds. 
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link 
http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.



Koksijde uitgelezen oord 
voor opleiding tot dronepiloot

Elwin Van Herck (gemeenteraadslid) is van start gegaan met een RPAS (drone) opleidingscentrum in 
Koksijde. Onze gemeente heeft zo de eerste droneschool in Vlaanderen. Naast de ervaring met zijn 
productiehuis chic, waar hij vooral actief is binnen de wereld van de bedrijfsfilm, heeft hij een tweede passie 
gevonden. Hij sloeg hiervoor de handen in elkaar met Alain Duerinckx.

T-d: “elwin, vertel ons: wat zijn drones?”
elwin Van Herck: “Het woord drone komt eigenlijk 
uit de militaire sector en betekent letterlijk dar, de 
mannetjesbij. Een drone is in feite een onbemand 
vliegtuig dat via afstandsbediening bestuurd 
wordt. Een andere term is RPAS, of Remotly Piloted 
Aircraftsystems. Dit is de algemene term die 
gehanteerd wordt binnen de burgerluchtvaart. 
Noordzee Drones Vlaanderen, afgekort NDV, is het 
eerste opleidingscentrum voor drones in Vlaanderen. 
Koksijde is als gemeente uiterst geschikt om zo’n 
opleidingscentrum te huisvesten: thuishaven van 
de Seakings, metropool van piloten via de West 
Aviation Club en ook thuis van de modelvliegclub Luc 
Mommert. Bovendien draagt een zeebries altijd bij tot 
een betere vorming van piloten in spe.”

T-d: “Wat is eigenlijk het nut van een drone?”
elwin: “Er zijn heel wat toepassingsgebieden 
zoals cartografie, search & rescue, inzet door 
politie voor o.a. crowd control, brandweer, EPB om 
warmteverliezen op muren en daken te scannen, 
fotogrammetrie (3D modellen), inspectie van 
schouwen, inspectie van hoogspanningskabels 
en windmolens, ook op zee. Verder interessant 
voor landmeters, voor landbouwers om hun vee 
en gewassen te monitoren, voor fotografen en 
cameramensen. Je kan er ook files mee in beeld 
brengen. En pakjes neerlaten. De toepassingen zijn 
eindeloos.”

T-d: “Waaruit bestaat de opleiding?”
elwin: “Momenteel is het Koninklijk Besluit nog 
niet goedgekeurd om vrij te mogen vliegen. Het 
Directoraat Generaal LuchtVaart, DGLV, laat wel 
enkele uitzonderingen toe: vliegen op de erkende 
terreinen voor de modelluchtvaart, in functie van 
wetenschappelijk onderzoek, opleiding of testen via 
het DGLV. Minister Galant beloofde ons alvast een 
goedkeuring tegen de zomer. En daarom zijn we nu 
al gestart met de opleiding van piloten. De opleiding 
bestaat o.a. uit meteo, navigatie, luchtfysiologie, 
vliegprestaties, aerodynamica, RPAS-technologie, 
privacywetgeving, luchtwetgeving, EHBO, enz. De 
lessen vinden plaats in het Domein Westhoek in 
Oostduinkerke. De praktijk gebeurt op een terrein dat 
door het DGLV goedgekeurd is. We hopen ook snel te 
kunnen vliegen op de basis.”

T-d: “Zijn er aan drones gevaren verbonden?”
elwin: “Drones zijn uiteraard geen speelgoed. Zolang 
de piloten goed opgeleid zijn en met de materie 
verantwoordelijk omgaan, kunnen de gevaren tot 
een minimum beperkt worden. Onze opleidingen 
voldoen aan de strenge directieven van het 
DGLV. Het toekomstig KB zal o.m. de voorwaarden 
bepalen: houder zijn van een vliegbrevet, van een 
luchtwaardigheidsattest van het toestel en van een 
verzekering. Opdrachten uitvoeren zal pas kunnen 
na strikte administratieve en technische procedures. 
We hopen dat het KB er snel komt. De opleiding in 
februari was volzet en maart/april loopt vol. Ja, we zijn 
fier als Koksijdenaars mee de basis te kunnen leggen 
van nieuwe luchtvaarttechnologie.”

Elwin Van Herck, samen 
met Alain Duerinckx stichter 
van Noordzee Drones 
Vlaanderen, het eerste 
Vlaamse opleidingscentrum 
voor RPAS of drone.



Cursussen in de bib
Tablet Samsung - Donderdag 2 april van 9 tot 16.30 
u. Prijs 10 euro (broodjeslunch inbegrepen). Hoe 
werkt Samsungtablet? Hoe ga je ermee op het 
internet, hoe lees je je e-mails? Enz. In samenwerking 
met Belgacom (lesgever).
Fotografie reflexcamera - Donderdag 23 april (13.30 
tot 16 u.) en zaterdag 25 april (14 tot 16.30 u.). Prijs 
10 euro.
Fotografie praktijknamiddag reflexcamera - 
Maandag 27 april van 14 tot ? u. Prijs 5 euro.

Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven 
vanaf dinsdag 3 maart aan de balie van de 
bibliotheek. U moet lid zijn van de 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.

jeugdboekenweek 14-29 maart

Gieren, lachen, brullen….

Vier nieuwe tijdschriften

Open academieweek in de
Stedelijke Academie MWD

Lachmicrobe Kobe is de bib binnengedrongen. Alle leukerds worden 
opgeroepen dit virus te verspreiden!
Zoek het grappigste boek in de bib en maak er een zotte foto van. In de 
bib vind je een fotohoek met maffe attributen. Wie weet wint de bib wel een 
bezoekje van Maaike Cafmeyer? Tot 25 maart kan je je foto inzenden via 
www.jeugdboekenweek.be.
Ook de leerlingen van de Westhoekacademie hebben hun best gedaan 
om de zotste kunstwerkjes te maken.
Van 14 tot 29 maart brengt de bib je met de leukste boeken aan het 
lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen), is een dag niet geleefd. 
Boer Boris, Jacques het grappige hondje, de zeepridder, Otto-Jan en vele 
anderen wachten je op om zich een deuk te lachen.

Onlangs werden vier nieuwe tijdschriften aan de collectie toegevoegd.
- Mini: voor ouders en grootouders, een magazine over peuters en kleuters.
- Grinta en Wielrenner & Biker: voor wie houdt van de fiets.
- Staalkaart: het Vlaamse culturele magazine bij uitstek over dans en 
theater, muziek, beeldende kunst en boeken voor de culturele alleseter.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Veurne organiseert van maandag 9 tot zaterdag 14 
maart de open academieweek. Alle belangstellenden zijn dan welkom om lessen bij te wonen op volgende 
locaties: Veurne, ingang Pannestraat 4a / Koksijde, Helvetiastraat 27/2 / Nieuwpoort, Hoogstraat 2 / De 
Panne, Koninklijke Baan 7 / Alveringem, Sint-Rijkersstraat 8 blok 1 / Stavele, IJzerstraat 6.
Op woensdag 11 maart is er ook instrumentenvoorstelling om 19 u. in het auditorium van de academie, 
Noordstraat 16 in Veurne. Iedereen welkom, in het bijzonder de leerlingen AMV eerste jaar met hun ouders.
Info: www.academie-veurne.be

De bibliotheek heeft een abonnement op meer dan 50 tijdschriften. 
De meeste daarvan kan je bovendien ook ontlenen.



Passiespel op Goede Vrijdag

Het passiespel is een uitnodigende verstilling op scène door spelers uit de 
parochie en omgeving, omkranst met bijbelgeïnspireerde verwoording en 
expressieve muzikale verklanking door het Sint-Niklaaskoor Oostduinkerke. Een 
vocaal en instrumentaal gelegenheidsensemble van muzikanten uit de streek 
versterkt het verhaal om tot een betekenisvolle bezinning te komen.
De toegang is gratis maar vrije bijdragen voor ondersteuning van het project 
zijn welkom.

De Sint-Niklaasparochie presenteert op Goede Vrijdag 3 april naar 
jaarlijkse traditie opnieuw zijn passiespel om 20 u. in de Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke.

Rare jongens, die Romeinen…

Gemeentelijke Westhoekacademie:

Cinema-collage en expo Chagall

Augustus - Gaius Julius Caesar Octavianus of keizer Augustus (63 v.C.- 14 
n.C.) was de eerste keizer van Rome, van 27 v.C. tot aan zijn dood, 2001 jaar 
geleden. Hij was een belangrijk figuur in de geschiedenis. Onlangs kwam 
het boek Augustus van John Williams weer uit. Zijn portret van Augustus is de 
moeite waard.
Sporen - Waar kan je sporen vinden van Romeinen in onze streken? Lees het 
boek van Herman Clerinx, Romeinse sporen: het relaas van de Romeinen in de 
Benelux met 309 vindplaatsen om te bezoeken.
Asterix – Ontleen een strip uit de reeks Asterix. Obelix’ bekende uitspraak “Rare 
jongens, die Romeinen” staat zelfs in de dikke Van Dale..!
HBO-serie Rome – Verkies je de Romeinen te leren kennen vanuit je luie zetel? Dat kan met de bekroonde 
HBO-serie Rome. De verhaallijnen volgen zowel bekende Romeinen als gewone burgers. Het eerste deel 
gaat vooral over Julius Caesar, de tweede reeks over Augustus.
Andere - In de bib vind je ook boeken over kinderen, goden, enz. Of over hoe de Romeinen omgingen met 
mindervaliden.

Aan de hand van die hoogtepunten beweeg je je als een Alice in Wonderland. 
Je ziet beelden van een blonde venus en een New Yorkse taxichauffeur, een 
lichte danssprong en een val in de afgrond, een ontsnapping aan de duivel… 
Pittige dialogen, diepe muziek en prachtige filmbeelden. Gratis en voor 
iedereen toegankelijk.

expo Marc Chagall
Op donderdag 26 maart volgt een uitstap naar de retrospectieve van Marc 
Chagall (1887-1985) in de Koninklijke Musea van Schone Kunsten. Chagall is 
geboren in Rusland. In zijn jonge jaren beleeft hij de Russische Revolutie. Hij 
omarmt het geloof in de nieuwe kunst van jonge revolutionaire kunstenaars 

maar houdt ook vast aan de tradities van moedertje Rusland en de joodse bijbel.
Hij wordt verliefd op Bella en schildert haar zwevend boven de daken van het dorpje van zijn eeuwige 
jeugd. Met Bella verlaat hij Rusland en reist naar Parijs, ze leven er lang en gelukkig.
Uitstap met de trein, vertrek om 8.56 u., station Koksijde.
Info: westhoekacademie@koksijde.be, T 058 53 27 00, Veurnelaan 109

In maart staan de Romeinen paraat in de bibliotheek. Je ontdekt er meteen 
dat die “rare jongens” toch niet zo raar waren. Ze spreken nog steeds tot de 
verbeelding van vele mensen. Ook in de literatuur.

De Westhoekacademie organiseert op donderdag 19 maart om 20 u. een 
cinema-collage met docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone die enkele 
favoriete filmfragmenten voorstelt.



expo: archieven over Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)

West-Vlaams Archievenplatform viert
3de lustrum met expo en publicatie

Het WAP stelt zich tot doel de beroepskennis van 
de archiefmedewerkers van alle West-Vlaamse 
archiefdiensten, en hun onderlinge samenwerking, te 
bevorderen. Dat gebeurt o.m. op een jaarlijkse studie- 
en ontmoetingsdag waarvan de eerste (26 maart 
2001) in Veurne plaatsvond. Onze gemeente heeft 
nu de eer de 15de studiedag te mogen herbergen. 
Belangwekkend en actueel thema van de studiedag 
is: “Zal digitalisering het papieren archief doen 
verdwijnen? Substitutie in theorie en praktijk”.
Drie specialisten ter zake belichten vanuit verschillende 
invalshoeken de theoretische en praktische 
aspecten van deze problematiek. Daarna volgt een 
panelgesprek met vragen en reacties vanuit de 
zaal. Er wordt gemiddagmaald in de hotelschool 
Ter Duinen, waarna een bezoek volgt aan het 
Abdijmuseum Ten Duinen, met bijzondere aandacht 
voor de documentaire collecties en het archief van de 
opgravingen.

expo Willem I
Om 16 u. wordt de dag afgesloten met de feestelijke 
opening, in ons gemeentehuis, van de tentoonstelling 
Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-
Vlaamse archiefdocumenten (1814/1815-1830) en de 
voorstelling van de gelijknamige publicatie.
Het is in 2015 precies 200 jaar geleden dat het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (de 17 provinciën, 
1814/15-1830) tot stand kwam, met als koning Willem I, 
geboren als Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau 
(°1772 Den Haag +1843, Berlijn). Wie herinnert zich 
uit het collectief geheugen nog de onnavolgbaar 
weelderige slogan op stafrijm “Wij willen Willem weg! 
Wil Willem wijzer wezen, wij willen Willem weer!”
De bouwstenen van zowel expo als publicatie zijn 
uitsluitend West-Vlaamse archiefdocumenten uit de 
tijd van Willem I. Het zijn stuk voor stuk sprekende 
archiefstukken (kwalitatief hoogstaande reproducties) 
die een voor iedereen toegankelijke kijk op de 
zogeheten Hollandse Tijd geven. Thema’s die o.a. aan 
bod komen: begin en einde van het Hollands Bewind, 
bestuurlijke organisatie, taal en cultuur, verkeer en 
economie, maatschappelijk welzijn, onderwijs, kerk en 
religie.
In Koksijde is de tentoonstelling gratis toegankelijk 
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De 
begeleidende brochure is te koop in de archiefdienst 
(3 euro).
Na Koksijde reist de tentoonstelling naar Brugge, 
Diksmuide, Ieper en Kortrijk. Als de reis voorbij is, zal de 
expobrochure online gaan op de WAP-pagina van de 
website van de provincie West-Vlaanderen.

Het West-Vlaams Archievenplatform (WAP) viert in 2015 zijn 15-jarig bestaan. Dat gebeurt op maandag 
16 maart in Koksijde met een jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag onder West-Vlaamse archivarissen. Ter 
gelegenheid van het derde lustrum wordt ook al in onze gemeente een bijzondere tentoonstelling geopend 
met West-Vlaamse archiefdocumenten uit de tijd van koning Willem I (1814-1830).

Willem I van Oranje Nassau.

Een Koksijds archiefstuk over de “kustvisscherie” uit de 
regeerperiode van Willem I.



Verbeterde versie

Huisartsen in onze gemeente

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, Kursaallaan 11  
(Dr. Cottenie, Dr. Kyndt, en de haio=HuisArts In 
Opleiding)

 Raadplegingen na afspraak: 058 51 88 66  
(liefst bellen tussen 8 en 12 u.) / of via  
www.artsenpraktijkkursaal.be / op zaterdag vrije 
consultatie van 8.30 tot 10 u. (urgenties)

• 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.

Huisartsenwachtpost Ijzerstreek en 
Westkust (HIjW)
Oude Beestenmarkt 6 in Veurne (www.hijw.be)
• Weekend: van zaterdagmorgen 8 u. tot 

maandagmorgen 8 u. zonder afspraak  
(070 246 555)

• Feestdagen: van 8 u. tot ’s anderendaags 8 u. 
zonder afspraak (070 246 555)

• Tijdens de week: huisarts van wacht (070 246 555)

Ambulance / Brandweer
112

Politie
101

Deze lijst verscheen al in het vorige nummer. Hebt u de bladzijde toen uitgeknipt om de lijst snel bij de 
hand te hebben indien nodig? Dan raden we aan dat uitgeknipt blad bij het papierafval te bergen, en 
deze nieuwe versie uit te knippen en te bewaren. In de vorige versie stonden jammer genoeg enkele 
onnauwkeurigheden. Deze nieuwe versie is de enige juiste.



In samenwerking met het Sociaal Huis organiseert de seniorenadviesraad op woensdag 25 maart om 
15 u. in c.c. CasinoKoksijde een infonamiddag over geheugenproblematiek. Spreker is professor Michael 
Portzky, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in de neuropsychologie.

KVV Coxyde en Rode Kruis-Koksijde gaan de uitdaging 
aan om het aantal bloedgevers opnieuw te laten 
groeien. Het doel is om 50 nieuwe bloedgevers te 
verwelkomen op de RK-bloedinzameling op woensdag 
18 maart in Sint-Idesbald. Dit project kwam tot stand met 
medewerking van voorzitter Rony Hiele en CEO Geert 
Meesschaert van KVVC. Spelers, ouders van spelers, 
vrijwilligers, supporters, sponsors, bestuursleden en 
sympathisanten van KVVC gaan daarom op 18 maart 
massaal bloed geven. Als de uitdaging gehaald wordt, 
krijgt KVV Coxyde het label “voetbalclub met een hart”.
Voor die bijzondere inzameling wordt registratie 
gevraagd. Graag naam, geboortedatum, adres, e-mail, 
T en GSM-nummer bezorgen aan Peter Lasat (zie 
onderaan).

Overzicht
•	Koksijde: donderdag 5 maart van 17 tot 20 u. in ‘t Oud 

Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-Dorp.
•	Oostduinkerke: woensdag 11 maart van 16.30 tot 20 u. 

in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
•	Sint-Idesbald: woensdag 18 maart van 17 tot 19.30 u. in 

de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
Info: Peter Lasat, 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be. 
Breng uw identiteitskaart mee.

In zijn voordracht zal dr. Portzky vragen beantwoorden zoals: “Is elke vorm van 
geheugen gelijk? Wat kan een normaal geheugen? Wat is de invloed van de leeftijd? 
Hoe kan het geheugen getest worden? Vanaf wanneer is er een probleem? Wat valt er 
aan te doen?”
Hij zal uitleg geven over de werking van de hersenen, en angsten over vermeend falen 
van het geheugen uit de wereld proberen te helpen. Na de voordracht kunnen aan de 
professor vragen gesteld worden.
Toegang: 2 euro (drankje in).
In mei en juni worden als vervolg op deze voordracht 5 sessies over geheugentraining 
georganiseerd voor Nederlandstalige 55-plussers. Meer info hierover na de voordracht 
en in volgend nummer.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

KVVC massaal naar bloedinzameling

Gezond ouder worden

Infonamiddag: “Geheugen en vergeten”

KVVC wil uit eigen midden 50 nieuwe bloedgevers 
bezorgen aan de RK-afdeling Koksijde. Op de foto 
v.l.n.r. Rika Rotsaert, trainer Hugo Vandenheede,  
RK pr Peter Lasat, Darius Hillewaere, KVVC-voorzitter 
Rony Hiele, Karel Ternier, secretaris Peter Binquet en 
CEO Geert Meesschaert.

Neuropsycholoog 
Michael Portzky

Dansnamiddag voor senioren
Op donderdag 5 maart presenteert de seniorenadviesraad om 14 u. in 
c.c. CasinoKoksijde een dansnamiddag voor senioren met live muziek en 
gekende deuntjes door de Oostduinkerkse muzikant Glenn Degeselle. Een 
seniorendansvereniging opent de dans met een korte demonstratie.
Deelname: 5 vvk, 7 euro aan de deur. Kaarten in het Sociaal Huis, Ter 
Duinenlaan 34 en bij de leden van de seniorenadviesraad.
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058/ 53 43 42

Muzikant Glenn Degeselle



Voorkom diefstal uit uw auto

Be-Alert: nieuw alarmeringssysteem
voor snelle info in noodsituatie

-  Sluit uw wagen altijd af (deuren, maar ook 
ramen, open dak en koffer), ook al is het maar 
voor even of staat hij op privéterrein.

-  Activeer het alarmsysteem.
-  Parkeer veilig (bv. in een garage) of op een 

goed verlichte niet afgelegen plaats.
-  Berg waardevolle voorwerpen zoals een gps, 

laptop, handtas, portefeuille, enz. altijd in de 
koffer op.

-  Neem ook uw boorddocumenten mee en 
bewaar thuis kopieën op een veilige plaats.

-  Niets waardevols te verbergen? Toon dit door 
het handschoenkastje en kofferzeil op te laten.

-  Schakel de bluetooth- en wififunctie van uw 
gps, laptop en gsm uit om het signaal niet 
opvangbaar te maken.

-  Wis alle sporen van een gps, ook de 
zuignapafdruk op het raam.

-  Installeer een pincode op uw gps (niet 
standaard geïnstalleerd). Dit maakt de gps na 
diefstal onbruikbaar.

-  Bewaar serienummers, merk en type van 
waardevolle voorwerpen. Maak er foto’s 
van. Via serienummers kan de politie 
teruggevonden gestolen goederen sneller 
toewijzen aan de rechtmatige eigenaar.

Weetjes
-  Diefstal uit een 

niet gesloten 
auto is voor 
de verzekering 
geen diefstal. 
Gevolg: geen 
vergoeding!

-  Uw wagen niet 
gesloten op 
de openbare weg achterlaten kan volgens de 
verkeerswet beboet worden.

-  Vooral het inschrijvingsbewijs (essentieel voor 
de identificatie van een voertuig) is een zeer 
gegeerd doelwit van criminelen. Ze gebruiken 
het bij het plegen van verzekeringsfraude 
of om een andere gestolen wagen te 
verhandelen.

Toch slachtoffer?
Verwittig zo snel mogelijk de politie Westkust 
op het nummer 058 533 000, blokkeer uw 
bank- en kredietkaarten via CARDSTOP (070 
344 344), blokkeer uw identiteitsdocumenten 
via DOCSTOP (00800 2123 2123) en breng uw 
verzekeraar op de hoogte.

Jaarlijks gebeuren heel wat diefstallen uit wagens… Waardevolle 
voorwerpen die u in de wagen achterlaat zijn een graag gezien 
doelwit. De politie Westkust biedt enkele tips om diefstal te 
voorkomen.

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt 
verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. Om 
verwittigd te kunnen worden en de informatie te ontvangen, moet u zich inschrijven op www.be-alert.be.
Hier kan u kiezen hoe u dan verwittigd wilt worden. De mogelijkheden zijn: spraakbericht op uw vaste of 
mobiele telefoon / SMS op uw mobiele telefoon / tekstboodschap via e-mail / tekstboodschap via fax.

Inschrijven?
Ga naar www.be-alert.be en klik op de knop “inschrijven”. Eenmaal u de pincode hebt ontvangen, vult u 
vervolgens uw gegevens in en kiest u de manier waarop u wenst gealarmeerd te worden. Gratis.
Info of assistentie: dienst Communicatie, Onthaal & Protocol via 058 53 30 30 of aan de onthaalbalie in 
het gemeentehuis.

BE-Alert, een project van de FOD Binnenlandse Zaken, is een 
nieuw alarmeringssysteem om de bevolking die rechtstreeks 
bij een noodsituatie betrokken is snel te verwittigen en duidelijk 
te informeren. De overheid doet dat via een ingesproken 
boodschap op uw vaste of mobiele telefoon, een sms op uw 
mobiele telefoon, een e-mail of fax. Wilt u deze verwittiging ook 
gratis ontvangen? Schrijf dan nu in! Surf naar www.be-alert.be, 
vul uw gegevens in en kies hoe u verwittigd wilt worden!

SCHRIJF 
JE In !



Muzak en Rock@school voor levensloop

“BIZondere” hulpverlener huishoudelijke schulden…

Muzak: ontbijt + drones
Peter Paelinck (P7N) opent op zondag 29 maart 
van 9 tot 12 u. in c.c. CasinoKoksijde met Muzak: 
ontwaken op drones, melodieën verweven in 
achtergrondgeluiden waar deze Kokstralische 
aboriginal niet vies van is. Samen met Steven 
Camertijn en op de beelden van Luc Vanhoucke 
zullen de geluiden van de wereld zich als “muzak” 
vermengen bij het ontbijt. Kaarten in het Sociaal 
Huis en in de gemeenteschool Koksijde, 15 euro pp 
(uitgebreid ontbijt in).

Rock@school
Onder het motto “eens goed uit de bol gaan” 
spelen twee bands op paaszondag 5 april vanaf 
18 u. de gemeenteschool Koksijde plat. Wie van 
blues en van een stevig potje rock houdt en 
daarenboven ook elastieken benen heeft, mag op 
Rock@school niet ontbreken.
De jeugdige lokale band Riverside Circus begint 
zijn optreden om 19 u. Om 21 u. volgt het optreden 
van Crystal Moon. Deze West-Vlaamse coverband 
brengt een mengelmoes van rockcovers van de 70-
ies tot heden, met improvisaties.
Info: www.levensloop.be/relays/koksijde-
oostduinkerke-2015

Het OCMW richt een oproep tot “BIZondere” vrijwilligers die hulp willen verlenen aan personen die te 
kampen hebben met schulden. Als BIZondere vrijwilliger komt u naast een cliënt te staan uit de budget- & 
schuldhulpverlening. U biedt een luisterend oor en helpt hem/haar op weg naar financiële zelfredzaamheid.
Door betrokkenen te verbinden met een vrijwilliger, wil het project hen sterker maken in een aantal 
vaardigheden: samen orde brengen in de papierchaos, budgetvriendelijk winkelen, helpen plannen van 
uitgaven, tips geven over premies. Dit gebeurt steeds in overleg met een hulpverlener van het OCMW.
Van een BIZondere vrijwilliger verwacht het OCMW o.m. bereidheid tot het volgen van een startopleiding 
(3 sessies van 2,5 uur), administratief vaardig zijn, geduld en een engagement van minimum 1 jaar. 
Het OCMW biedt o.m. vorming tussendoor en verzekering. De opleiding begint na de paasvakantie.
Info: OCMW, Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be / iww.biz-

In het kader van Levensloop Koks-Odk 2015 kondigen zich al twee muziculturele activiteiten aan: Muzak 
op zondag 29 maart en Rock@school op paaszondag 5 april, beiden in een organisatie van de teams 
Vriendenkring Personeel Koksijde en Politiezone Westkust.

Het organisatieteam van Levensloop Koks-Odk 2015 op het startmoment, vrijdag 23 januari, in aanwezigheid van peter 
Alex Mottrie, burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Dirk Dawyndt.

Peter P7N Paelinck Riverside Circus en Crystal Moon

TVV
LevensloopKoksijde

op 30 en 31 mei

Riverside
Circus

Crystal Moon



Vrijetijdsparticipatie voor Kansengroepen

Oproep tot deelname aan drempelprijs
toegang gebouwen voor andersvaliden

Nog steeds worden andersvaliden op het 
vlak van toegankelijkheid met tekortkomingen 
geconfronteerd: een onvoldoende brede lift voor de 
rolstoel, een te hoog toilet... Het is belangrijk dat de 
gehandicapten er blijven op hameren dat ook zij 
op een normale manier aan het maatschappelijk 
leven willen deelnemen.
De prijs is uitsluitend uitgeschreven voor eigenaars/
huurders van privé-gebouwen met een “openbaar” 
karakter: hotels, restaurants, cafés, winkels, 
vrijetijdscentra, enz. Wie voor de prijs in aanmerking 
wil komen, moet aantonen dat de faciliteiten voor 
andersvaliden aanzienlijk in hun gebouw uitgebreid 
zijn. Een jury beoordeelt de kandidaturen. De 
winnaar ontvangt 500 euro en een oorkonde. Op 
zijn gevel en in zijn briefwisseling mag de laureaat 
dan ook de vermelding gebruiken “Laureaat 
Drempelprijs gemeente Koksijde”.

Er zijn ook andere personen/groepen die “een 
gebouw” als kandidaat kunnen “voordragen”: 
personen met een verminderde mobiliteit / 
erkende verenigingen voor personen met een 
handicap / verenigingen die handelaars, 
uitbaters van vrijetijdscentra, scholen en andere 
opleidingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk 
gericht aan: Gemeentebestuur Koksijde, 
Andersvalidenadviesraad, Zeelaan 303, op uiterlijk 
30 april, op daartoe bestemde formulieren. De 
bijzondere verbeteringen moeten ook uitgevoerd 
zijn maximaal 2 jaar vòòr de indiening van de 
kandidatuur, en moeten een blijvend karakter 
hebben.
Info en reglement: marleen.verslype@telenet.be,  
T 058 51 81 80

Dit project wordt gefinancierd met middelen 
van de Vlaamse overheid aangevuld door de 
gemeente en het Sociaal Huis. Hieronder het 
programma voor 2015.
• Gratis lidmaatschap bibliotheek - Via het 

project VTP kunnen mensen in armoede gratis 
lid van de bib worden. Er zijn ook twee geleide 
bezoeken aan de bib gepland om de drempel te 
verlagen.

• Musea - Gratis deelname aan diverse activiteiten 
in de gemeentelijke musea Navigo en 
Abdijmuseum.

• WAK -  Gratis inschrijven aan de 
Westhoekacademie onder bepaalde 
voorwaarden. Gratis tekenkoffer bij de start van 
het schooljaar. Meer info volgt.

• Sport-of ander kamp – Ook voor kinderen van 
minder begoede ouders is deelnemen aan een 
kamp belangrijk: vaardigheden leren, vrienden 
maken, positieve ervaringen opdoen…. Via een 
voordeeltarief kunnen ze ook aan kampen van 
de gemeente deelnemen.

• lidgeld jeugdclub – Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen Koksijdse jongeren 
aanspraak maken op een financiële 
tegemoetkoming. Dit onderdeel van het VTPK-
project wordt verder uitgewerkt. Meer info volgt.

• lidgeld sportclub 
– Belangrijk 
thema in het 
VTPK-project. Wie 
voldoet aan een 
van onderstaande 
voorwaarden, 
heeft recht op een 
tussenkomst van 
90% (max. 150 
euro per gezinslid).

 - Je hebt recht op een verhoogde 
tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut)

 - Je bent in budgetbeheer of collectieve 
schuldenregeling

 - Je bent huurder en je hebt een inkomen dat 
kleiner is dan de Europese armoedegrens 
(alleenstaande 1.000 euro, gezin 2.101 euro).

• Diverse kortingskaarten - Voor bv. Fly Inn, 3D, ….
• Camping Cultuur – Na de succesvolle editie 

oktober 2014 is er in het eerste weekend van 
oktober weer Camping Cultuur in Koksijde- en 
Oostduinkerke-Dorp.

• Pop up-musea - Navigo en Abdijmuseum voor 
senioren in rust- en verzorgingstehuizen.

Info: op de website van het Sociaal Huis

Sedert 2003 organiseert ons gemeentebestuur de Drempelprijs, anders gezegd een 
prijs voor eigenaars of huurders van een publiek niet-openbaar gebouw die dat 
gebouw ècht toegankelijk maken voor personen met een handicap. Het bedrag 
van deze prijs bedraagt 500 euro en een oorkonde. Het betreft een initiatief van de 
gemeentelijke andersvaliden-adviesraad (AAK).

Het gemeentebestuur, het Sociaal Huis en diverse partners zoals o.a. Camino en Gezinsbond stelden 
op 24 september 2013 de afsprakennota Vrijetijdsparticipatie voor Kansengroepen (VTPK) vast. Met dit 
project wil de gemeente een hefboom creëren voor kinderen uit minder begoede gezinnen om ook deel 
te nemen aan het vrijetijdsleven in onze gemeente.



eerste planten(ruil)beurs

Zet pesticiden buitenspel

Standhouders hebben uiteenlopende redenen om 
aan een planten(ruil)beurs deel te nemen. Vaste 
planten moeten regelmatig gescheurd worden 
om optimaal te groeien en vele tuinliefhebbers 
scheppen er plezier in om zelf plantjes te zaaien 
en te stekken. Als alles meezit hebben ze dan heel 
wat planten te veel.
Tuinliefhebbers kunnen op zulke beurzen 
planten aanbieden die men in het tuincentrum 
meestal niet vindt. Bovendien gaat het bij veel 
tuinliefhebbers om tuinoverschotten die ze voor 
heel weinig geld verkopen.
Dikwijls kunnen de standhouders ook veel vertellen 
over hun planten, precies omdat ze uit hun eigen 
tuin komen: uitleg over standplaats, hoogte, bloeitijd en -kleur. Struiken, éénjarigen en kamerplanten zijn er 
ook soms te vinden.
Behalve ruilen is alles uiteraard te koop, meestal voor een prikje. De echt zeldzame dingen en rariteiten gaan 
echter al in de eerste uren vlot van de hand.
Inschrijven (verplicht) via de voorzitter, jean.marie.dhaenen@telenet.be, of aanvraag bij hem indienen 
(Helvetiastraat 41), en 10 euro storten op rek. nr. BE64 0680 5388 6052 van het Comité Koksijde in de bloemen 
met vermelding “inschrijving plantenbeurs”. Daarna volgt een bevestiging van de inschrijving met de 
nodige info.

Pesticiden zijn speciaal ontwikkeld om te doden, om leven kapot te krijgen. Een deel ervan dringt in 
de grond of spoelt weg naar het water. Uit metingen blijkt dat grote hoeveelheden pesticiden en hun 
afbraakproducten in grond- en oppervlaktewater onze watervoorraden bedreigen. De watermaatschappijen 
zetten extra zuiveringstechnieken in, maar deze zijn niet onbeperkt. De samenleving moet deze vervuiling 
voorkomen, want we hebben voortdurend zuiver water nodig: om te koken, te drinken, te douchen enz.

Hoe aanpakken
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van uw tuin, oprit en terras maken een 
efficiënt en pesticidenvrij beheer mogelijk.
-  Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) uw tuin 

trekt u nuttige insecten aan, o.a. natuurlijke vijanden van bladluizen of slakken.
-  Verhard zo weinig mogelijk. Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van uw tuin.
-  Plant de juiste plant op de juiste plaats. Plant bodembedekkers of werk met boomschors om open bodem, 

waar ongewenst kruid kan groeien, te 
vermijden.

-  Gebruik alternatieven. Veeg en borstel 
regelmatig, zodat er geen ophoping is 
van organisch materiaal en water.

Meer info – dienst Mil&DO, of 
www.zonderisgezonder.be.

Het comité Koksijde in de Bloemen pakt op zaterdag 2 mei voor het eerst uit met een planten(ruil)beurs. 
Het opzet is tuinliefhebbers de kans te geven planten uit eigen tuin met elkaar te ruilen, van anderen te 
kopen of tegen vriendenprijzen te verkopen. Deelnemers en bezoekers kunnen er in een gemoedelijke 
sfeer tuinier-ervaringen met elkaar delen. Van 10 tot 17 u. op de parking aan de zaal Witte Burg in 
Oostduinkerke.

Vanaf 1 januari gebruiken openbare diensten, zoals gemeenten, scholen, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs verplicht geen pesticiden meer. Maar ook u 
dient voortaan uw voetpad zonder pesticiden te onderhouden.

Op zaterdag 2 mei organiseert het Comité Koksijde in de 
Bloemen voor het eerst een plantenruilbeurs.



Openbare werken: stand van zaken

Diverse bestratingswerken
1.  Wilderozenvoetpad
 De riolering werd in januari geplaatst. Het 

project liep enige vertraging op waardoor de 
vooropgestelde planning moest bijgestuurd 
worden. De voltooiing van de kant Bronstraat is 
voorzien rond half maart.

 Daarna volgt de kant Condéstraat. Deze zijde werd 
nog niet uitgebroken om de veiligheidsdiensten 
permanent toegang te kunnen verlenen. Ook hier 
zal men beginnen met de vernieuwing van de 
riolering. Pas na de paasvakantie kan overgegaan 
worden tot de aanleg van de bovenbouw.

 Gezien de geringe breedte van dit wegje is 
geopteerd om halverwege, waar vroeger de boom 
stond, een verkeerspaaltje te plaatsen zodat 
doorgaand verkeer onmogelijk blijft.

2. Rouzéstraat
 Na het vernieuwen van de nutsleidingen is thans 

het vernieuwen van de riolering bezig. Omwille 
van de slechte toestand werd ook de riolering in 
de Jorisstraat vernieuwd. Daarna volgt de aanleg 
van de bovenbouw. Het streefdoel is nog altijd 
afronding van dit project tegen de paasvakantie. 
Op dat moment zal ook de nieuwe openbare 
ledverlichting geplaatst en in gebruik zijn.

3. Naast de gemeenteschool in de Abdijstraat 
wordt een inrit naar de Dunevoetjes met beperkte 
parking gerealiseerd. Deze werken worden 
uitgevoerd nadat 1 en 2 volledig afgewerkt zijn.

Dossier leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat. Het project is een gezamenlijke 
aanbesteding van de gemeente (riolen) met Aquafin 
(nieuwe persleiding). Het is een omslachtig werk dat 
de nodige tijd zal vragen tot de volledige voltooiing.
Op 22 februari vond in het gemeentehuis de 
bijzonder druk bijgewoonde infovergadering plaats. 
Op deze bijeenkomst werd de complexe planning 
toegelicht. Die planning is te raadplegen op de 
website van de gemeente (zie onderaan).
Nieuwsbrief - Via de gemeentelijke webstek (zie 
link onderaan) kan men ook op de nieuwsbrief 
inschrijven. Ga naar de rubriek Mijn Koksijde. 
Daar kunt u zich registreren en dus inschrijven op 
de nieuwsbrief in verband met de werken in de 
Leeuwerikstraat en omgeving. Wie dit doet ontvangt 
een e-mail met de nodige actuele informatie. Wie al 
geabonneerd is op Koksijdse nieuwsbrieven, kan zich 
aanmelden en de nieuwsbrief “Nieuwsbrief openbare 
werken: Leeuwerikstraat” aanvinken.

Veilige Fietspaden  
Albert I-laan-Kinderlaan 
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan 
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de 
Kinderlaan (N34z).
In het centrale deelde, van de Astridlaan tot de 
Cottagelaan, komen er aanliggende fietspaden, 
voetpaden en parkeerstroken. In het buitengebied, 
van de Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er 
nieuwe vrijliggende fietspaden, afgeschermd door 
een groenzone. Op de Groenendijk komen er waar 
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast 
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw 
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder 
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende 
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de 
asfalttoplaag. De uitvoeringstermijn bedraagt 200 
werkdagen.
De aanbesteding is bezig. Eind maart zou de 
aannemer gekend moeten zijn. Begin april volgt 
normaliter de coördinatievergadering voor uitwerking 
van de concrete planning.



Na het bouwreces in de zomer starten grootscheepse werken in de gemeenteschool van Koksijde.
De lagere klassen worden volledig gestript en gerenoveerd. Ook de gangen worden aangepakt, 
waarbij ook de eterniet-panelen (asbest) worden weggenomen en een nieuwe wandbekleding wordt 
aangebracht.

De leerlingen van de lagere afdeling verhuizen tijdelijk naar Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald. 
Dankzij de samenwerking met de stad Antwerpen kan de lagere school op die locatie voor de duur van 
de werken terecht. Deze verhuis zal plaatsvinden in de laatste week van juni, in samenwerking met de 
gemeentelijke diensten. 
De kleuters blijven in hun huidige locatie. Deze afdeling wordt volledig veilig afgesloten van de werken in de 
lagere afdeling.
Voor- en naschoolse opvang zal op dezelfde manier blijven bestaan, zodat er een minimum aan extra 
inspanningen van de ouders wordt gevraagd.

Grote verfraaiingswerken in de
gemeentelijke basisschool Koksijde

Hoek Strandlaan/Koninginnelaan
Bushalte - Als laatste fase van het dossier Strandlaan 
komt er op de hoek met de Koninginnelaan een 
nieuwe bushalte. Er zal bijkomende ruimte vrijkomen 
voor de aanleg van een speelplein.
Gascabine - De aanleg van de nieuwe gascabine 
op de hoek van de Strandlaan met de Willem 
Elsschotlaan (ter vervanging van de bestaande in 
de Koninginnelaan), kende enige vertraging. Om het 
risico niet te lopen dat die vervanging niet voltooid is 
tegen de paasvakantie, werd beslist met de uitvoering 
te wachten tot na die vakantie.

Bouw nieuw openluchtzwembad
Op de Zeedijk van Oostduinkerke gaan de werken 
voor de restauratie van het stranddienstencentrum 
en voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad 
gestadig voort.
De bekleding met tegels en faïence van het nieuwe 
zwembad is nog steeds bezig, het betreft dan ook 
grote oppervlakten. Omstreeks half februari werd 

de overkoepelende tent verwijderd. Daarna startte 
het finaliseren van de betegeling, het plaatsen van 
omheiningen, balustrades en speel/spuitfiguren.
In het stranddienstengebouw is de aannemer nu ook 
volop bezig met de bevloering en betegeling, daarna 
volgen de afwerking (vast- en los meubilair) en de 
omgevingswerken.

Heraanleg Zeelaan fase 3
Na de zomervakantie zal de heraanleg van de 
Zeelaan fase 3 starten. Hierbij wordt het stuk van 
de rotonde Poort tot de Jorisstraat vernieuwd. De 
aanbesteding werd opgestart. Omstreeks eind 
maart is de aannemer gekend en kan de eerste 
coördinatievergadering plaatsvinden voor bepaling 
van de planning, die op de website en in een 
volgend nummer van Tij-dingen zeker meegedeeld 
wordt. Als de test positief is, wordt gestart met het 
aanbrengen van tegels en faiences.

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



Iedereen gebruikt thuis vochtige doekjes: vochtig toiletpapier, 
doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up  
removerdoekjes enz. Vaak worden ze na gebruik gewoon 
doorgespoeld in het toilet, ook als ze niet in contact zijn geweest 
met urine of fecaliën. Dat is niet verstandig. Ze veroorzaken niet 
alleen verstoppingen in het toilet, afvoer en riool, maar ze richten 
ook zware schade aan pompen en zuiveringsinstallaties van 
Aquafin aan.

De meeste soorten vochtige doekjes breken door hun sterke 
vezelstructuur niet af als ze doorgespoeld worden. In de 
waterzuiveringsinstallatie verstoppen grote hoeveelheden vochtige doekjes de roosters in de eerste stap 
van het zuiveringsproces of in de ontvangsteenheid voor septisch materiaal. Die proppen moeten manueel 
verwijderd worden, een onaangename, arbeidsintensieve en dus dure bezigheid.
Vochtige doekjes klitten ook samen en vormen proppen in de pompen van zuiveringsinstallaties. De kans is 
daardoor ook groot dat afvalwater rechtstreeks in de natuur terechtkomt. Minstens even erg is dat door het 
uitvallen van de pompen er lokaal wateroverlast kan optreden. Kosten voor schoonmaak of herstel van de 
pompen kunnen hoog oplopen.

In de vuilnisbak
Aquafin werkt mee aan een ontwerp van koninklijk besluit over deze aangelegenheid. Doel is bepalen welke 
producten mogen doorgespoeld worden en welke niet. Zo zouden vochtige doekjes die niet aan de criteria 
van doorspoelbaarheid beantwoorden, ook enkel op de markt toegelaten worden als de verpakking dat 
aan de hand van een logo duidelijk aangeeft. Ondertussen blijft het aangeraden om de verpakking goed 
te lezen of, voor alle zekerheid, alle types van vochtige doekjes na gebruik in de vuilnisbak te gooien.

Toiletrolletjes?
Er bestaat nu ook toiletpapier waarvan de lege rolletjes doorgespoeld mogen worden. Het klopt dat ze 
even goed afbreken als het toiletpapier zelf en ze kunnen dus geen verstoppingen veroorzaken. Maar om 
die rolletjes die eigenschap toe te kennen, bevatten ze wel chemische stoffen die het zuiveringssysteem 
zwaarder belasten. Let ook op dat u of uw kinderen zich niet vergissen met niet-doorspoelbare rolletjes!

Info: Aquafin, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar, www.aquafin.be, 03 450 48 03

Vochtige doekjes horen
niet thuis in het toilet!

Vochtige doekjes
horen niet thuis in het toilet.

Door hun sterke vezelstructuur breken ze niet af wanneer ze worden doorgespoeld.
Ze klitten samen en vormen proppen die de normale werking van de zuiveringsinstallatie
blokkeren. Hierdoor wordt het afvalwater overgestort en zal het ongezuiverd in beken en

rivieren terechtkomen. Deze ecologische schade willen we kost wat kost vermijden! v.u
.: 
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Zoemen met bloemen
Het valt vandaag niet mee om bij te zijn. Eén van de problemen is het steeds verminderend aanbod van 
nectar. Streven naar méér bloemen is dus streven naar méér bijen! In het ideale geval zorgt de natuur zelf 
voor meer bloemen. Maar in uw eigen tuin, kunt u meehelpen!

Zaai een bloemenakker
Met het eerste mengsel legt u een zogenaamde bloemenakker aan, bij voorkeur 

op een zonnige plek. Akkerkruiden kiemen, groeien, bloeien en sterven in de 
tijdspanne van één jaar. Om dezelfde bloemen het jaar erop terug te zien, 

moet het gevallen zaad kiemkansen krijgen. Daarom legt u uw bloemenakker 
na het groeiseizoen best opnieuw in blote aarde (door oppervlakkig te 
schoffelen).
Of een bloemenweide?
Een bloemenweide is een grasveld dat mag doorschieten. Tussen de 
grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor bloei. Laat de natuur 
het eerste jaar haar gang gaan. De bloemen zullen opkomen, de grassen 
ertussen komen vanzelf.
Bloemenzaad - Onze provincie stelt vanaf 15 maart (zolang de voorraad 

strekt) gratis bloemenzaad ter beschikking, in een verpakking van 10 g, goed 
voor ongeveer 7 tot 10 m². Te bestellen via www.west-vlaanderen.be/bijen of 

via 0800 20 021 (gratis)



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.

The big five van europa - Voordracht op donderdag 
19 maart om 19 u. door bioloog Frederik Thoelen 
(Opglabbeek) / De spreker, bekend van het één-
programma 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. Met film en foto’s / toegang 5 
euro, 4 euro voor inwoners, gidsen Duinenhuis 
en studenten (drankje in) / inschrijven 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Yogawandeldag - Zaterdag 21 maart van 9 tot 14 u.  
met Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga-
instructrice / In de voormiddag 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.

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 is uw mini-

moestuintje! Met wat geduld, wat water en vooral 
veel zon heb je straks zelfgekweekte 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.

Invloed van WO I op de sterrenkunde in ons 
land – Vrijdag 3 april om 19.30 u. Voordracht 
door Jan Vandenbruaene / WO I beëindigde 
abrupt de internationale samenwerking in 
waarnemingsprogramma’s / Hoe verging het de 
Belgische sterrenkundigen in die tijd? Waarom liep 
Einstein geen blamage op in WO I en waarom werd 
in Brussel de Internationale Astronomische Unie 
opgericht? / Met tal van foto’s en getuigenissen / 
toegang 5 euro, 4 euro voor leden De Sterrenjutter, 

inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten 
(drankje in) / inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 / org. i.s.m. De Sterrenjutters.

Cursus Natuurfotografie: eerste stappen – 
Dinsdagen 7, 14 en 21 april van 19 tot 22 u. (theorie) 
en zaterdag 25 april van 8.30 tot 12.30 u. (praktijk) 
met de natuurfotografen Tom Linster en Koen De 
Buck / voor enthousiaste beginners / aandacht 
voor scherptediepte, ISO, sluitersnelheid, diafragma, 
scherpstelling en creatieve actoren / prijs 99 euro 
(max. 16 deelnemers) / org. i.s.m. Centrum voor 
Natuur- en milieueducatie met provinciale steun / 
inschrijven: www.c-v-n.be of ann.dheedene@c-v-n.be, 
050 82 57 26.

Sterrenjutter
Maandelijkse kijkavond – De 
Sterrenjutter Koksijde opent 
de sterrenwacht elke tweede 
donderdag van de maand. 
Volgende kijkavond dus op 
donderdag 12 maart van 19 tot 
21 u. Gratis toegang.

Gedeeltelijke zonsverduistering - Op vrijdag 
20 maart vindt er in onze regio – bij helder weer - 
een gedeeltelijke zonsverduistering plaats tussen 
9.30 en 11.48 u. 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 / 
Duinenhuis open om 9 u. (enkel bij helder weer) / 
speciale eclipsbrilletjes nuttig / / toegang 2 euro 
(eclipsbrilletje in) / org. De Sterrenjutters.

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.

Activiteiten in het Duinenhuis



Maandelijks presenteert de dienst Mil&DO een recept uit de provinciale 
folder Afvalkuur. Op tv-reclame duiken almaar meer en nieuwere 
schoonmaakmiddelen op. Ook in de supermarkt vindt u een steeds 
uitgebreider assortiment. Hebt u voor elke schoonmaakklus wel een 
ander product nodig? Niet alle producten zijn milieuvriendelijk. Sommige 
zijn zelfs schadelijk voor het milieu en de gezondheid.

Schoon zonder schoonmaakmiddel - Met een herbruikbaar 
microvezeldoekje bekomt u zonder schoonmaakmiddel toch een even 
proper resultaat. Zo’n reinigingsdoekje bestaat uit microscopische vezels 
van polyester en polyamide. U kan het na de schoonmaak gewoon 
wassen en tot wel 400 keer opnieuw gebruiken. Een microvezeldoekje 
is ideaal voor gladde oppervlakken, zoals deuren, tafels, kasten, glas en 
beeldschermen. Gebruik het droog of licht vochtig.
Doseer zuinig - Er wordt vaak te veel schoonmaakmiddel gebruikt. Vier 
tot zelfs dertig keer te veel, zo blijkt uit onderzoek. Een gulden regel: meer 
schoonmaakmiddel maakt niet schoner. Volg daarom nauwgezet de 
instructies op de verpakking.
Gebruik minder verschillende producten - De meeste 
schoonmaakklussen kan men aanpakken met één allesreiniger op basis 
van plantaardige grondstoffen of met groene/bruine zeep. Zo vermindert u 
aanzienlijk het verbruik en het aantal verpakkingen.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen - Vaak zijn eenvoudige 
middelen even effectief en veel minder schadelijk.
-  Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en is erg slecht voor het 

milieu. Chloor doodt nuttige bacteriën in het water en is irriterend 
voor ogen en luchtwegen. Regelmatig poetsen met zeep of allesreiniger is even hygiënisch en minder 
schadelijk voor het milieu.

-  Vermijd chemische ontstoppingsmiddelen. Een beter alternatief is bijtende soda in parelvorm 
(natriumhydroxide) of een ontstopper op basis van enzymen.

-  Ontkalk uw toestellen met azijn in plaats van met chemische ontkalkmiddelen.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 6: een groene schoonmaak

Strandopruimactie op zondag 22 maart

Win reuze-ontbijtpicknick met kapotte elektro

Vijftien Vlaamse surfclubs slaan op zondag 22 maart de handen in elkaar om 
grote schoonmaak te houden op onze teerbeminde stranden.

Maar liefst 95% van de Noordzeevogels heeft plastic in de maag. Over de 
hele wereld sterven elk jaar anderhalf miljoen zeedieren door te stikken of te 
verstrikken in plastic. De voedselketting maakt dat de mens zijn eigen plasticafval 
weer opeet. De zee-afvalberg en de vernietigende gevolgen voor mens en milieu 
worden almaar beter in kaart gebracht maar nemen helaas niet af.
Iedereen welkom op de opruimdag, info bij organisator Sven Fransen,  
0477 23 61 30 sven@swell.be.

Kapotte elektro-apparaten of ongebruikte toestellen in uw kast, tuinhuis, garage of op zolder bevatten 
waardevolle basisgrondstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Gooi elektro dus zeker niet bij het restafval, maar 
breng het naar het containerpark. Recupel zorgt voor de verwerking en recyclage 
tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Zo houden we de afvalstoffen uit ons leefmilieu en 
kunnen we de grondstoffen hergebruiken.
Bovendien maakt Koksijde kans op een reuze-ontbijtpicknick voor alle Koksijdenaars 
als ze tussen 20 en 28 maart de meeste kilo’s aan kapotte elektro-apparaten per 
inwoner hebben ingezameld.
Info: www.samenrecycleren.be



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 Zumba-
ervaring. 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): 1,50 euro per les via het 
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde, 058 53 43 
42 of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be.
Netbal - Elke woensdag 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.

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.
Golf – Op woensdag 1, 22 en 29 april van 9.30 tot 
11 u. initiatielessen voor beginners. Verzamelen 
aan de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Laat u inwijden in de wereld van de golf, sla uw 
eerste balletjes in de driving range… Deelname 
(verzekering in): 13,50 euro voor de drie lessen. 
Inschrijven bij de sportdienst.
Info - sportdienst, Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 
of via www.sport.koksijde.be

jeugdsportacademie

Voor de wielerliefhebbers

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

Driedaagse van West-Vlaanderen - Doortocht 2e rit, Omloop der Vlaamse Ardennen, op zondag 8 maart 
om ca. 11.30 u. ter hoogte van de Kinderlaan. Info www.3dwvl.be.
Wielerwedstrijd Oostduinkerkse Kustsprinters - Oostduinkerke, wedstrijd over 96 km (13 ronden van 7,4 km) 
voor dames elite op zaterdag 14 maart met start om 15 u. Info: Chris van Leeuwen (058 51 58 41)
Handzame Classic - Doortocht op vrijdag 20 maart om ca. 13 u. ter hoogte van de Veurnekeiweg. 
Info: www.handzameclassic.be
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde
Van dinsdag 31 maart tot donderdag 2 april
Dinsdag 31 maart, rit 1, De Panne-Zottegem
Woensdag 1 april: rit 2, Zottegem-Koksijde
Donderdag 2 april: rit 3a De Panne-De Panne / rit 3b individueel tegen de 
klok De Panne-Koksijde-De Panne
Info: www.veloclub-depanne.be



je verjaardagsfuif 
in De PIT

leer in tien 
lessen gitaar 
spelen

Karaoke, de lente-editie

Speelterrein in de 
kijker: Noordduinen

Ben je tussen 16 en 18 jaar en wil 

je graag je eigen verjaardagsfeest 

organiseren? Dan helpt de PIT een 

handje mee. De PIT stelt het jeugdhuis 

(het cafétje) gratis ter beschikking. Je 

brengt je eigen dj’s mee en decoreert 

het jeugdhuis zelf naar eigen smaak. 

De PIT zorgt voor medewerkers die je 

de avond zelf begeleiden. Interesse? 

Kom eens af of neem contact via 

Facebook of jeugddienst@koksijde.be.

Heb je de pagina van de jeugddienst 

al geliked? 
Doen, dan blijf je op de hoogte.

“Ze lachten toen ik die gitaar 
vast nam. Maar toen ik begon 

te spelen...“ Het muziekproject 

De Muze van Jeugdhuis de 
PIT biedt laagdrempelige 
gitaarlessen aan: voor alle 
leeftijden, vorming op maat, 
individuele lessen, één gratis 
proefles. Prijs 80 euro voor 
studenten, anderen 100 euro. 
Je spreekt zelf je lesmomenten 

af met je lesgever. Interesse? 
Bel 058 53 34 44 of via 
jeugddienst@koksijde.be.

Op zaterdag 14 maart pakt de PIT uit met een klassieker: de jaarlijkse 

karaoke. Zing je als een nachtegaal? Of eerder als een mottige duif? 

Het maakt niet uit. In de PIT kun je toch gratis oordopjes krijgen…. Daag 

iemand uit of zing een solonummer. Baby baby of een klassieker als  

We will rock you. Alles is mogelijk. Start om 21 u. Gratis toegang.  

Meer info op www.depit.be of www.facebook.com/joc.depit

Het speelplein Noordduinen 
(Helvetiastraat) is er eentje voor de 

echte ravottters. Met een kabelbaan, 

tunnel, piramidenet, heuvelglijbaan, 

vijfdubbele schommel en een 

uitkijktoren in de duinen. Achter 

het speelplein ligt een groot stuk 

speelduinen. Ideaal om verstoppertje 

te spelen of een kamp te bouwen.

Meer speelterreinen op  
www.jeugd.koksijde.be

jeugdhuis de PIT 
heeft nieuw bestuur
Elk jaar kiest het jeugdhuis een nieuw bestuur. Deze 

jongeren nemen de organisatie van jeugdhuis de PIT 

op zich. Voorzitter Fabio Costa leidt de equipe en zal 

voor een goed gevuld programma zorgen. Barvoorzitter 

Ricardo Almeida is zijn rechterhand en promovoorzitter 

Wesley Tachel ronselt de bezoekers. Thomas Casselman is 

waarnemend secretaris.
Ondertussen draait het voorjaarsprogramma van 

Jeugdhuis de PIT op volle toeren.

Info: www.depit.be of www.facebook.com/jocdepit

Het nieuw bestuur van Jeugdhuis De Pit, v.l.n.r. 

Wesley, Fabio, Thomas en Ricardo.



Subsidies voor jeugd op WO I-exploratie

Kinderopvang in de paasvakantie

Onkosten die de provincie terugbetaalt:
- voor 50%: vervoer (niet individueel), deelnamekosten, 
toegangsgelden, vergoeding gids
- voor 20%: overnachting in een erkend West-Vlaams 
jeugdverblijfscentrum
Welke herinneringen aan WO I zijn vatbaar voor een 
gesubsidieerd bezoek? West-Vlaamse sites, slagvelden, 
begraafplaatsen, musea, steden, monumenten, bezoekerscentra, 
tentoonstellingen enz., als er maar een duidelijke link met WO I is.  
Een betoelaging aanvragen gebeurt minstens een maand vooraf.
De provincie stelt een tas ter beschikking met daarin o.m. het 
boek Ontdek met je klas WO I over alle West-Vlaamse WO 
I-bezienswaardigheden. De tas bevat verder een ganzenbordspel, 
folders, en andere nuttige info (al ter inzage in de jeugddienst). 
Via de provincie kan men ook extra gratis brochures en 
educatieve publicaties (zoals het ganzenbord) bijbestellen. Ten 
slotte leent de provincie ook een gratis koffer met 10 tablets uit 
om zelf een film rond 1914-1918 te maken.
Info: jeugddienst@koksijde.be of via de provincie 
www.wegwijzerwoi.be/nl/contacteer-ons.

Inschrijven - Reserveren is verplicht. Er zijn enkele voorrangsregels:
a) inwoners van Koksijde en houders van een K-pas: vanaf maandag 9 maart
b) Kinderen die schoollopen in Koksijde of waarvan de ouders werken in Koksijde:  
vanaf maandag 16 maart.
c) kinderen van niet-inwoners: vanaf maandag 23 maart
Openingsdagen - Eerste week paasvakantie van woensdag 8 tot vrijdag 10 april /  
tweede week van maandag 13 tot donderdag 16 april.

Openingsuren – Elke dag van 9 tot 17 u. Vooropvang is mogelijk vanaf 8 u. en naopvang tot 17.30 u. Wie 
langer voor- of naopvang nodig heeft, kan terecht in de Speelplekke (Oostduinkerke). Voor die kinderen is er 
een busrit voorzien tussen Taf Wallet en de Speelplekke.
Betaling - Bij reservatie. Prijs 6 euro/dag, warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen.

Openingsuren jeugddienst - Maandag tot donderdag van 9 tot 12 u. / 
op maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u. / op vrijdag van 
9 tot 12 en 13.30 tot 19 u.
Meer info: www.jeugd.koksijde.be, 058 53 34 44 of 
jeugddienst@koksijde.be

Een nieuw reglement van de provincie verleent subsidies aan de jeugdsector voor exploratie 
van WO I-sites in West-Vlaanderen. Volgende instellingen komen in aanmerking: scholen, 
(gemeentelijk) jeugdwerk, speelpleinwerking, jeugdopvang, en verenigingen waar armen het 
woord nemen.

Voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar is er in de paasvakantie 
speelpleinwerking op het domein Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.

Jeugdraadvoorzitter Karel Ghysel (rechts) 
en jeugdraadslid Bruno Vandicke met de 
interessante brochure “Ontdek met je klas 
WO I”.

Financiële tegemoetkoming
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben voorziet de gemeente in 
samenwerking met het Sociaal Huis een verminderd tarief. Deze vermindering 
geldt niet alleen voor het speelplein, maar ook voor de diensten Kinderopvang en 
Onthaalouders.
Het verminderd tarief kinderopvang dient aangevraagd bij ofwel de dienst 
Kinderopvang, of de jeugddienst, of de dienst Onthaalouders of in het Sociaal Huis. De 
nodige formulieren staan op www.koksijde.be/verminderd-tarief-kinderopvang. Bezorg 
het ingevuld formulier en de gevraagde bijlagen aan één van de bovenstaande 
diensten. Het Sociaal Huis zal uw aanvraag beoordelen.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918



Naar goeie gewoonte 
vond op 19 januari de 
jaarlijkse receptie voor 
de vrijwilligers plaats. Het 
gemeentebestuur en de 
VVV huldigden er de vele mensen die 
regelmatig hun steentje bijdragen tot 
het slagen van gemeentelijke en andere 
activiteiten. Enkelen onder hen werden 
bijzonder in de bloemetjes gezet: mevr. 
Marie-Monique Descrevel voor haar 
parochiale inzet enerzijds, en de dames 
Siska Christiaens en Christel Vervenne 
anderzijds die vorig jaar en thans 
opnieuw in 2015 de trekkers zijn van de 
actie Levensloop Koksijde-Oostduinkerke 
in de strijd tegen kanker.

De ontvangst van de 
vrijwilligers op 19 januari was 
voor het gemeentebestuur en 
de VVV ook de gelegenheid 
om de unieke set euromunten 
met de beeltenis van koning 
Filip en de garnaalvisser 
te paard (naar een 
tekening van de Koksijdse 
beeldhouwer Jan Dieusaert) 
aan de paardenvissers te 
overhandigen. Op de foto 
de paardenvissers Marius 
Dugardein, Dominique 
Vandendriessche, Raymond 
Devos, Yoshi Delacnker Eddy 
D’Hulster en Chris Vermote.

Sporters van Huize Rozenwingerd en Tandem West namen in september deel aan de Special Olympics 
in Antwerpen voor atleten met een mentale beperking. De medaillewinnaars van beide zorgorganisaties 
werden op zaterdag 24 januari in het gemeentehuis gehuldigd. Het zijn Cynthia Cools (zilver, bocce), Els De 
Grande (goud en brons, zwemmen), Inge Verhaeghe (goud en zilver, wielrennnen), Maombi De Bock (goud 
en brons, lopen), Magaly Leenknecht (zilver, lopen en kogelstoten), Nadine Vanoverberghe (goud en zilver, 
zwemmen), Dominique Ameloot (4de en 5de plaats, bocce) en Meike Morisse (Tandem West, brons en een 
4de plaats zwemmen).

De voorbije maand in woord en beeld



Ook op zaterdag 24 januari werd Willy Corteel met zijn vrienden van Duivenmaatschappij de Verbroedering 
een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Vorig jaar werd zijn duif Benjamien de nationale 
Belgische winnaar van de bekende vlucht uit Jarnac (Charente, FR), die keer georganiseerd vanuit Wallonië 
en waaraan maar liefst 3.726 duiven deelnamen. Willy staat in de Westhoek bekend als “de man van de 
verre vluchten”… Wedstrijden uit Pau, Marseille, Bordeaux en zelfs Barcelona zijn spek voor de bek van zijn 
gevleugelde vrienden. Op de foto ziet u Willy rechts van burgemeester Marc Vanden Bussche.

Op voorstel van cultuurschepen Jan Loones besliste het college van burgemeester en schepenen om in 
2015 in het bijzonder de banden nauwer aan te halen met de mooie Henegouwse stad Mons (Bergen). 
Mons is dit jaar Europese culturele hoofdstad, met honderden activiteiten en tentoonstellingen (zie 
Mons2015, ook in perfect Nederlands). Voor Koksijdenaars, die het soms wel eens hebben over Mons-sur-
Mer is Mons2015 een unieke gelegenheid om eens een tegenbezoek te brengen aan een stad en regio 
(de Borinage), die sedert decennia in Koksijde zijn favoriete vakantieoord vond. De spits werd afgebeten 
door een vijftigtal Koksijde-culturo’s die op 24 januari het prachtig verzorgde openingsfeest van Mons2015 
bijwoonden, in een organisatie van de gemeentelijke cultuurraad.

Het productiehuis Menuet is volop 
bezig met de opnames voor de 
nieuwe langspeelfilm Belgica van 
Felix van Groeningen. De film vertelt 
het verhaal van de broers Jo en 
Frank. Een van de hoofdrolspelers, 
Tom Vermeir, groeide op in Koksijde 
(foto). Onze gemeente vormde ook 
even het decor voor deze film. Op 
dinsdag 3 februari werden opnames 
gedraaid aan de Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke. Het betrof een korte 
scène uit de begrafenis van de vader 
van een van de hoofdpersonages.



In de voorbije weken hebben de 
technische diensten en de groendienst 
een huzarenstukje gepresteerd. In korte 
tijd hebben ze de villa Castel Fiertel naast 
het Abdijmuseum ten Duinen in eigen 
beheer omgetoverd tot een mooie nieuwe 
ontvangstruimte voor de bezoekers van het 
Abdijmuseum. Uiteraard mocht een erefoto 
met het college van burgemeester en 
schepenen niet ontbreken.

Met de editie 2014 is de laatste uitgave 
verschenen van het lokale jaartijdschrift 
Verdeelstuk van de gemeentelijke 
brandweer. Verdeelstuk, ontstaan in 
1985 als initiatief van Marc Villé, bracht 
elk jaar persartikels en eigen nieuws 
over interventies, materieel, collega’s, 
vriendenkring enz. Philip Persyn nam de 
redactie waar vanaf 1992 en bleef dat 22 
jaar volhouden. De brandweer Koksijde 
is nu deel van de Hulpverleningszone 
Westhoek en Philip zelf is met pensioen, 
zodat Verdeelstuk thans geschiedenis 
is. Op de foto Philip met het laatste 
nummer van Verdeelstuk in handen van 
burgemeester Marc Vanden Bussche en 
majoor-postoverste Kristof Dorné.

Op vrijdag 13 februari vond in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke de officiële opening 
plaats van het vernieuwde bezoekerscentrum dat voortaan bijzondere aandacht besteedt aan duurzame 
visserij, anders gezegd visserij die zich ook bekommert om de grote biodiversiteit van de vissoorten en 
gezonde visgronden. Het gemeentebestuur en het team van NAVIGO zijn duidelijk trots met deze nieuwe 
verwezenlijking.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Legein-Bacqué
Zaterdag 7 februari was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Fernand Legein 
(°Oostduinkerke) en Rossette Bacqué (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Oostduinkerke, 6 februari 1965). Fernand was politieagent in onze gemeente, Rossette werkte 
een tijdje in het vakantiehome Joie et Santé, en ontfermde zich daarna over huishouden en kinderen. Ze 
hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Pluym-Verkruysse
De echtgenoten Noël Pluym (°Vlamertinge) en Henriette Verkruysse (°Dikkebus) traden zestig jaar geleden 
met elkaar in het huwelijk (Dikkebus, 22 januari 1955). Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft kregen ze 
op zaterdag 24 januari op hun feestadres het bezoek van een delegatie van het college van burgemeester 
en schepenen. Noël was kraanman, Henriette werkte als naaister, huisbediende en moeder aan de haard. 
Ze hebben vier kinderen, zes klein- en vier achterkleinkinderen.

Echtpaar Van Bladel-Boen
Nog op zaterdag 7 februari waren er gouden palmen voor de echtgenoten Hilarius “Hily” Van Bladel 
(°Merksem) en Hedwig Boen (°Broechem) die huwden op 28 december januari 1965 in Wommelgem. Hily 
werkte als ingenieur scheikunde bij diverse (internationale) bedrijven, Hedwig als bachelor scheikunde en 
klinische biologie in Antwerpse ziekenhuizen. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEn
Deborah Knockaert
Veurne, 4 december
dochter van Stéfan en van Laurence 
De Roeck uit Koksijde

Stan La Croix
Veurne, 5 december
zoon van Seppe en van Sarah 
Inghelbrecht uit Oostduinkerke

Esmée Vermeire
Veurne, 6 december
dochter van Nico en van Nancy 
Vandenberghe uit Oostduinkerke

Andrès Leterme
Ieper, 8 december
zoon van Frederik en van Vicky 
Nollet uit Koksijde

Clémentine Cosaert
Roeselare, 27 december
dochter van Ignace en van Anouk 
Baeke uit Oostduinkerke

Sammy Vandersyppe
Veurne, 8 januari
zoon van David Vandersyppe en 
van Fatima Gssim uit Koksijde

Nienke Vanleke Calcoen
Brugge, 9/ januari
dochter van Bram Calcoen en van 
Nikie Vanleke uit Koksijde

Remy De Pauw
Oostende, 9 januari
zoon van Christophe en van Joline 
Haest uit Oostduinkerke

Mauro Legein
Oostende, 11 januari
zoon van Robby en van Jolien 
Timperman uit Oostduinkerke

Mateo Deklerck Ceballos
Veurne, 17 januari

zoon van Miguel Deklerck en van 
Gabriela Ceballos Gomez uit 
Oostduinkerke

Yaro Plaetinck
Ieper, 19 januari
zoon van Diego en van Kelly Bril uit 
Oostduinkerke

Gianmarco Cornette
Veurne, 20 januari
zoon van Christoph en van Kelly 
Tyvaert uit Oostduinkerke

Jack Geerardyn
Veurne, 21 januari
zoon van Miek en van Karolien Battel 
uit Wulpen

HUWELIJKEn
Peter Vandenberghe en Linsey 
Brock, beiden uit Koksijde 
(11 december)

Frank Buylaert en Els Smet, 
beiden uit Koksijde (13 december)

OVERLIJDEnS

Jean Meyfroot - 65 jaar

William Vereecke - 83 jaar
weduwnaar van Denise 
Vanrafelghem

Jean Chamberlan - 84 jaar
weduwnaar van Hendrika Van Daele
Julien Derveeuw - 84 jaar
echtgenoot van Yvonna Browaeys

René Sesier - 85 jaar
weduwnaar van Henriette Delanghe

Hilda Acke - 93 jaar
weduwe van Marcel Debuck

Bernard Godeau - 66 jaar
echtgenoot van Viviane Barbiaux

Fernandus Vechter - 71 jaar
echtgenoot van Liliane s’Jongers

Georges Verlot - 69 jaar

Elise Vernaillen - 83 jaar

Jozef Lambregts - 81 jaar
echtgenoot van Elisabeth Krols

Theophilus Bruers - 84 jaar
weduwnaar van Maria Van Nyen

Marijn Van De Voorde - 61 jaar
echtgenoot van Françine Koopmans

Marie-José Tyteca - 86 jaar
echtgenote van Felix Pareyn

Charles Clement - 93 jaar
echtgenoot van Octavienne Pirson

Lena Daenens - 70 jaar
weduwe van Fernand Scharre

Denise Coulier - 80 jaar

Pietje Jager - 75 jaar
weduwe van André Vandevyvere

Yvonne Simons - 94 jaar
weduwe van Charles Moquez

Maria Honoré - 76 jaar
echtgenote van André Hayt

Denise Van Tongelen - 66 jaar
echtgenote van Jan Jacobs

Marie Payen - 86 jaar
weduwe van Armand Wilenski

Lucienne Duyck - 88 jaar
echtgenote van Albert Meijfroidt

Georges Ghys - 82 jaar
echtgenoot van Liliane Duwez

Maria Vanthuyne - 86 jaar
echtgenote van Roger Depoorter

Peggy Braeme - 45 jaar

een maand lentewandelzoektocht
De VVV pakt ook in 2015 met een lentewandelzoek-
tocht uit, van vrijdag 20 maart tot zondag 19 april (ook 
tijdens de paasvakantie). De 6 km-lange zoektocht 
start aan het toerismekantoor in Koksijde-Bad en gaat 
o.m. door de Doornpanne, waar de te volgen weg 
met oranje-gele pijlen is aangeduid. Zoals vorige jaren 
dienen foto’s van bepaalde onderwerpen langs het 
traject gezocht en gerangschikt.
De hersenbrekers worden opgelost in de stopplaats 
pizzeria-tearoom Doornpanne, waar ook de 
waardebon kan gebruikt worden. Schiftingsvraag in het 
toerismekantoor in Koksijde-Bad. De zoektocht is relatief 
gemakkelijk. Er zijn tal van mooie prijzen te winnen. Elke 
deelnemer die het antwoordblad indient heeft recht 
op een prijs. Uitreiking in c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 
24 april om 20 u.
Deelnameformulieren in de toerismekantoren van 
Koksijde, Oostduinkerke en bij Toerisme Veurne.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be



Nederlandstalige pop ‘met een randje’

Senne Guns gaat Retro

Speels avontuur voor kleuters

Fantasie verplicht met Leeghoofd…

Het bekendste nummer uit die eerste CD is De 
goudvis. In 2014 bracht Guns z’n tweede cd uit.
Senne en z’n muzikanten spelen de muziek 
alsof ze in de jaren ’70 zou gemaakt zijn. Er is 
niet alleen het decor dat recht uit de seventies 
lijkt te komen, maar er wordt ook gespeeld 
op instrumenten uit die tijd en de belichting 
is al even retro. Geen batterijcomputers die in 
de achtergrond alles (bij)regelen, maar pure, 
Nederlandstalige muziek.
Senne Guns is ook nog actief bij Admiral 
Freebee, Toman en hij ondersteunde Hannelore 
Bedert en De Ministers Van de Noordzee bij 
studio-opnames.
“Zon is zodoende meer dan een waardige 
opvolger van het debuut Hoera voor de Eleboe, 
die een Senne Guns liet horen die zijn weg nog 
zocht, zij het al bijzonder verdienstelijk. Dit is meer dan verdienstelijk.” (Radio 1).
Tickets 12 euro of 9 euro voor <26 jaar. Bestellen op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Roel Swanenberg zet een grote, witte bol 
in piepschuim op het hoofd. Zo wordt hij 
Leeghoofd. Met stickers plakt hij zich ogen op, 
een trechter wordt zijn mond en voetbalkousen 
doen dienst als oren. Vanuit het niets ontstaat zo 
plots Leeghoofd.
Leeghoofd is een beeldende voorstelling, er 
komen weinig woorden in voor. Vandaar dat de 
klankband, met muziek en allerlei geluiden, zo 
belangrijk is. Kinderen van vier tot zeven jaar zijn 
het doelpubliek, maar ook hun ouders hebben 
er iets aan. “Niet alleen is het leuk om te zien hoe 
je kinderen in het theater reageren”, zegt Roel 
Swanenberg. Er zitten ook onderdelen in die aan 
de kleintjes voorbijgaan en die de volwassenen 
erg grappig vinden. Deze voorstelling werd 
genomineerd voor het Theaterfestival 2014.
Tickets 10 euro of 5 euro voor <26 jaar. Bestellen 
op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Op vrijdag 20 maart speelt de band van Senne Guns om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn programma 
Retro. Senne Guns brengt popnummers met een zacht randje, zo omschrijft hij het zelf. En hij doet dat 
goed. In 2011 leverde dat hem een MIA-nominatie op voor het beste Nederlandstalige album.

De twee gezelschappen Kinderen van de Villa en Tuning People pakken na enkele succesvolle producties 
nu samen uit met Leeghoofd. Met het minimum als uitgangspunt de fantasie maximaal prikkelen…, dat is 
het doel van deze kleutervoorstelling. Dit speels avontuur voor kleuters, maar evenzeer voor (groot)ouders 
vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde op zondag 15 maart om 15 u.



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

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

Koksijde-Bad, Duinenhuis - Cursus Zeeanimator
Di 10, 17, 24 maart van 9.15 – 16.15
Inschr. weekvandezee@westvlaanderen.be,  
T 050 40 32 82, www.weekvandezee.be 

zo 1 maart 2015
10.30 u.
Koksijde, filmzaal Abdijmuseum Ten Duinen
lezing verering van de zalige Idesbaldus 
in de O.l.V. ter Potterie te Brugge
Spreker: Ludo Meulebrouck
Inkom leden: €5; niet-leden: €6
Familiares de Dunis, Daniël Degryse,  
T 058 52 18 14, daniel2.degryse@skynet.be 

do 5 maart 2015
14 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dansnamiddag voor senioren
Dansfestijn met live muziek
Toegang: €5 in voorverkoop, ADD €7
Kaarten bij Sociaal Huis en bij leden van 
seniorenadviesraad. Info T 058 53 43 42, 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

17-20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be  
Peter.Lasat@hotmail.com 

vrij 6 maart 2015
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
een piano, een gitaar en een lijf dat 
gemaakt lijkt om te vertellen – jongen toch
Raf Walschaerts
www.rafwalschaerts.be 

zat 7 maart 2015
9.30-15 u..
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Koksijde
Gratis toegang
Info: gerdavandensteen@telenet.be 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Gratis geleide wandeling 
landschapswandeling
www.iwva.be 

14-18 u.
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang

Vanaf 22 u.
Koksijde, De Normandie
6de Saturday Night Follies
Back to the 80’ en 90’s
Er kan gegeten worden vanaf 19 u 
vrijblijvend voor €35 (aperitief, soep, 
hoofdgerecht, koffie en versnaperingen)
Info: Basisschool De Ark
T 058 51 81 41, T 0475 85 71 41,  
b-nick@telenet.be 

14.45 u.
Brugge concertgebouw
Vertrek  c.c. CasinoKoksijde
extreem mooi hedendaags ballet – 
atomos
Wayne mcgregor / random dance  (Uk)
www.randomdance.org 

woe 11 maart 2015
8 u.
Dagreis naar Geraardsbergen met bezoek 
aan verschillende bezienswaardigheden
Info: Janine Jacquemyn; T 058 51 62 23,  
Flor Van Rie, T 058 52 28 49
Org. Vl@s, www.vlas.koksijde.be 

14.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiezaal
Film Ten Huize Goetgebuer
Toegang: €4, niet-leden: €6 –  
koffie inbegrepen
Info: OKRA, lou.gps@hotmail.com 

16.30 – 20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be 
Peter.lasat@hotmail.com 

do 12 maart 2015
Bezoek Westfront Nieuwpoort
Org. Neos Koksijde
Info Jeanine T 058 51 33 01

19.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘Ongebonden best – Vrouw en 
Vlaams’
Leden €5; niet-leden: €8
Org. FVV Vrouwenstemmen Koksijde-
Oostduinkerke
Greet.verhaeghe@scarlet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Gisela joao (PT)
Dé revelatie in de hedendaagse Fado
www.giselajoao.com, www.toerneemondial.be 
info Koksijde, T 058 53 29 99

vrij 13 maart 2015
19 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Grote natuurquiz 3.0
Deelname: €12 per team
Inschr. voor 10 maart duinenhuis@koksijde.be 

19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café Foyer op St Patricksday met Green 
jacket om 21u.
Info Koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

zat 14 maart 2015
15 u. 
Oostduinkerke
Wielerwedstrijd dames elite
3de grote prijs Nel De Crits

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Garry Hagger – 12 points
Info Koksijde

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
OTO speelt  The beauty Queen of leenane
Info Koksijde: T 058 53 29 99,  
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

zon 15 maart 2015
11 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21,  
nieuw lokaal VOC de koepel
Op zondag in gesprek met…..Voordracht 
over Orgaandonatie
Spreker Transplantatiecoördinator van de 
Maakbare Mens. Gratis deelname.
Info: VOC De koepel – Westhoek, Marc Van 
Muylem

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Speels kijk- en luisteravontuur voor kleuters 
– leeghoofd (4+)
Tuning People en kinderenvandevilla
www.tuningpeople.be,  
www.kinderenvandevilla.com 

woe 18 maart 2015
17-19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling Rode Kruis
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be 
Peter.lasat@hotmail.com

Do 19 maart 2015
14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel – Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21
lezing: ‘over bidden, bijgeloof en het 
bovennatuurlijke’
Spreker Dr. Stefaan Blancke, vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 
Ugent. Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be, Vermeylenfonds 
i.s.m. UPV-Westkust

19 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht ‘the big five van europa’
Tickets: €5, €4 inwoners Koksijde, gidsen 
Duinenhuis en studenten
Info: duinenhuis@koksijde.be 

vrij 20 maart 2015
± 9 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis

Koksijde-Bad, Duinenhuis
Cursus natuurfotografie: de eerste stappen
di 31 maart, di 7 en 14 april (theorieles) en zaterdag 25 april 
(praktijkles). Deelname: €99 euro pp/max 16 deelnemers
Inschr via www.c-v-n.be / Ann D’Heedene,  
ann.dheedene@c-v-n-.be, T 050 82 57 26

Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Start tot run
Vanaf 2 maart, trainingen op maandag, woensdag en vrijdag
Inschr vanaf 18.30 uur. Deelnemen €30 (leden ACK vzw: gratis)
Trainingen op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 19u
www.koksijde.macw.be, ackvzw@skynet.be



Gedeeltelijke zonsverduistering
Tussen 9.30 en 11.48u vindt een 
gedeeltelijke zonsverduistering plaats
Org. Duinenhuis i.s.m. lokale afdeling VVS 
De Sterrenjutters Koksijde. Toegang: €2
Het Duinenhuis is enkel bij helder weer 
open vanaf 9 u. onder leiding van de 
Sterrenjutters kan u de zonsverduistering 
volgen.
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

± 13 u.
Wulpen, Veurnekeiweg
Doortocht Handzame Classic 2015
info: Sportdienst

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nederlandstalige indie pop met een 
verdraaid kantje – Retro
SENNE GUNS. www.senneguns.be 

zat 21 maart 2015
9-14 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Yogawandeling met Sigrid Rondelez
Deelname: €10 per les / max 15 deelnemers
Inschr. duinenhuis@koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Gratis geleide wandeling 
gedichtenwandeling
www.iwba.be

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
OTO speelt   The Beauty Queen of leenane
Info Koksijde: T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

zon 22 maart 2015
14 u.
Koksijde-Dorp, parking zwembad
Hoge Blekker wandeling met natuurgids 
Robert Claes
Gratis voor leden A. Vermeylenfonds, €3 voor 
niet-leden. Info: Robert Claes, T 058 42 29 02 
– claes.guns@skynet.be 

17 u
Oostduinkerke, Het Bedrijf
OTO speelt   The Beauty Queen of leenane
infoKoksijde: T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

ma 23 maart 2015
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘migratie’ door P. Creve
Instituut Sociale geschiedenis van België
Org. Neos Koksijde
Info: Judith, T 058 51 40 60

di 24 maart 2015
20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Dertiende nacht van de geschiedenis
Thema ‘landbouw i.s.m. Abdijmuseum Ten 
Duinen, Westhoeve, Wulpen

woe 25 maart 2015 
14u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Digitale filmreportage over Zuid-Afrika 
door Frans Calcoen
Toegang: €2 (koffie inbegrepen)
Org. Vl@s-Vlaamse Actieve Senioren 
Oostduinkerke
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20 

14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie ‘Albert I in de Westhoek’ door 
johan Gheeraert
Toegang: €3 voor leden; niet-leden: €5
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org Vl@s, www.vlas.koksijde.be 

15 u. 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag over ‘geheugen en vergeten’
Vragen en misverstanden rond 
geheugenproblematiek, met prof Michael 
Portzky. Toegang: €2, drankje inbegrepen
Info: T 058 53 43 42, kathleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be 

do 26 maart 2015
14 – 16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,  
Ter Duinenlaan 34
Brei- en ontmoetingsnamiddag,  
toegang €2, breiwol, koffie, cake 
inbegrepen). Info: Sociaal Huis,  
annesophie.dedeckker@sociaalhuis.be 

14.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiezaal
De mens achter de muren van de 
gevangenis
Toegang: €3; niet-leden: €5 – koffie 
inbegrepen. Info: lou.gps@hotmail.com 

vrij 27 maart 2015
20.30 u.
Oostduinkerke, het Bedrijf
OTO speelt – muziektheater: The Beauty 
Queen of leenane
Info Koksijde, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be 

21-24 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Nationale Sterrenkijkdagen
Gratis toegang
Meer info: www.sterrenjutter.koksijde.be 

zat 28 maart 2015
9u.
Koksijde, Duinenhuis
Mini moestuin zoekt groene vingers
Kinderen van 6-12 j
Deelname: €7,5 / max 15 kinderen
duinenhuis@koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Sprankelende opera voor fans en niet-
fans – cosi fan tutte. Bang-Up! Opera – 
uitverkocht! www.bangupopera.com 

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
OTO speelt   The Beauty Queen of leenane
info Koksijde: T 058 53 29 99,  
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

21-24 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Nationale Sterrenkijkdagen
Gratis toegang
Meer info: www.sterrenjutter.koksijde.be 

zon 29 maart 2015
9 – 12 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muzak: ontbijt + ontwaken op drones – 
(ten voordele van levensloop Koksijde op 
30 en 31 mei)
Kaarten te verkrijgen in Sociaal Huis en 
gemeenteschool Koksijde
€15 pp, uitgebreid ontbijt inbegrepen

17u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
OTO speelt   The Beauty Queen of leenane
Info Koksijde: T 058 53 29 99,  
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Di 31 maart 2015
Driedaagse De Panne-Koksijde
De Panne – Zottegem

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TEnTOOnSTELLInGEn
08/11 – 19/04
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne  -  Onder dak
Info: www.iwva.be, rika.driessens@iwva.be 

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Tentoonstelling Geert Vanderplancke, 
Oostduinkerke. lievino@lievino.be 

26/03 – 31/05
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere 
& Lefevere, Polderstraat 76
Tentoonstelling ‘Jeroen van de Brug’ , 
‘Denis De mot’. info@dmlgallery.be,  
www.dmlgallery.be, 058 51 47 57



Rit 3a: De Panne - De Panne
Rit 3b: De Panne - Koksijde - De Panne (Individuele tijdrit)

2 april 2015

1 april 201531 maart 201531 maart 201531 maart 2015

#3daagse DP-Koks#3daagse DP-Koks

Met medewerking van:

Gemeente De Panne
Stad Zottegem
Gemeente Koksijde

Rit 1: De Panne - 
Zottegem

Rit 2: Zottegem - 
Koksijde 


